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EXPEDIENTE
A serviço desta follin viajam,

nrcsciitemciite, os nossos rcure-
siiitantits Pedro Baptista da Silva,
J.uiz de Mattos Neves e LoUl-eiiço
1'latido Campozann. O primeiro
encontra-se no listado do líio: o
Kdjundo eni Minas o tambom 110
Kslado do Rio. e o terceiro, nos
listados do Norte da Republica.

Para esses nossos auxiliares pc-
(limos a bon vontade dos nossos
«micos <• assignantes

 Eni PetronoUsj 6 vendedov
dn "Correio da Manhã" o sr. Vran-
cisco Sim',orb.'

REFORMA
D» DISTRICTO

como a da creação de empregos mu-
nicipaes o de empréstimos e outras
operações de credito, que d'antcs
eram da alçada dp Conselho.

GU VIDAL

Òs politicantes <to Districto Fe;

dcral, ardendo 'em zelo pela sua auto-

n miia, juram guerra a todo o transe

ao pròjwto de reorganização do Con-

telho da lavra do deputado Mello

franco. A oligarchia .do Senado re-

solveu, ao que se diz, impedir a sia

passagem. -\!ão ha, recurso dc que

que vc

politicagem na
dade, que

para esse resultado' os senadores mais

(lireclaityiite interessados na politica
do Districto. Entretanto, a opinião

se tem manifestado, ipor vários dos

seu.- órgãos, favorável á reforma, cm
o uuico meio de acibar com a

administração da ci-

lhe tem sido prcjudjcialis-
sima. A opinião não se illudc quanto
aos moveis da opposição ao projecto.
vendo do onde cila parte. Sabem o

interesse que tini os políticos do 0-s-

tricto Federal cm conservar um Cor.-

selho Mim.cipal, cuja investidura está

nas mãos dos empreiteiros eleitoraes,

que M.vi-1'iii os negócios da cidade ao

sabor das conveniências partidárias,
a que sacrificam os interesses da po-

ptllação. Elles bem sabem que na for-

inação c composição do Conselho, en-

(regue á eleição comp até agora, nao

predomina o .elemento popular, mas

grupos que dispõem tio que entre nós

íe chamam eleições, e que muito POU7
co se parecem com o que tcüij esse

nome cm oulros paizes.
lia inr,:i corrente que prefere a sup-

pressão do Conselho Municipal. E'
realmente o que mais sc conforma

com os principio.; do systema federati-
vo. Cidade sédc do governo federa!
não tem outro governo que o próprio
governo federal. Xão somos, entre-
tanto, por essa supprcssão, attendendo
ás condições especiaes da nossa capi-
tal federal, a cidade do Rio dc Ja-
neiro, que tem a sua edilidade desde
os tempos coloniaes, Não queremos
prival-a dc uma instituição que data

daquelles tempos. -Mas, entre osd,.is
systemas de eleger o Conselho Muni-
cipal, o do voto popular c p da esco-
lha pelas principaes classes, somos

Jior esle. Dahi nossos applausos ao

projecto Mello Franco, que é a ap-

plieação ao Conselho Municipal da
representação dos interesses sociaes,

que ninhos 'publicistas e homens de
Estado preconizam até como a mellior
fôrma de representação politica. Fa-

cantos a experiência desse modo de
representação, consignado no proje-
cto Mello Franco, conforme as stlg-

gestões c conselhos de l.éon Doimat
na sua "Politica Experimental". A
experiência tanto nviis se rccomnien-
da quanto não ha outro meio para se
eleger o Conselho Municipal de modo

que possa funecionar 110 anno vindou-
ro. A recentissinia lei eteitoral, ha
dias promulgada, extinguiu o alista-
mento existente. Por eila é, portanto
impossível qualquer eleição. A ele;-

ção do novo Conselho, pelo projeclo
organizado pela commissãò de Justi-
ça da Camara dos Deputados, e de
aceordo com emenda já apresentada,
deve realizar-se a 11 de março de
1917. Que alistamento, poderá, exis-
[ir nessa data? Quantos eleitores terá
então o Districto Federal? Muito pou-
cos. Talvez liem cem. Em taes con-
(lições, como eleger o Conselho Mu-
nicipai ?

À experiência se impõe. Se não fõr
hoir, o resultado, podemos voltar ao
amigo modo de' eleição do Conselho
ou a outro systema de voto. Mas,
temos tanta coníiar.ça na representa-

ção dos interesses, como superior ao

que ahi está e ao que possa sair ainda
das urnas, que acreditamos que qual-
quer reforma posterior só será no
sentido dc aperfeiçoar aquella repre-
senlação. A objecção da inconstitu-
cíoíialidadc não tem a mínima proce-
dencia, como o demonstrou, ainda
hontem, cabalmente, em communica-

ção a "A Xoitc", o illustre deputado

pelo Rio Grande do Sul dr. Maciel

.liinior. Entre as attribuições do Cou-

gresso, conferidas pela Constituição,
'está a de "legislar sobre a administra-
ção municipal do Districto Federal".
E' como attribuição que compete ao
Congresso, porque elle é o poder lc-
gislativo do Districto, c poder per-
inaiientcmente constituinte. Xão tra-
çou a Constituição limites a essa at-
tribuição do Congresso, pelo que elle
pódc dar á organização politica do
Districto a fôrma que entender conve-
nieníc. O Congresso tem usado va-
rias veies dessa attribuição, mas sem-
prc restringindo c cerceando as fun-
cções do Conselho, aliás obedecendo

AS TRES CORRENTES
Pódcse dizer que foi o Sr, Carlos

Peixoto que deu verdadeiramente ani-
inação ao debate orçamentário que,
sem maior interessei se estava arras-
tanité na Camara, cm tomo das me-
didas aventadas na CoíiimissSo de Fi-
iiauças.

Relator da Receita, devia o Sr. Pci"
xoto sustentar no plenário o seu pa-
recer; polemista, porém, antes que ar-
rasoador, servindo-sc da palavra mais
coino instrumento de ataque que dc
exposição tranquilla e desapaixonada
não pôde subir 11 tribuna, para a pro-
ducção do seu admirável folhetim an
nual, sem tomar a mesma altitude da-

quclle outro festejado iminejiidor da

palavra, dó qual nos fala Rostand, e

que fada versos batendo-se a espada-
Tambem o Sr. Peixoto não discursa,
uão expõe e nem demonstra, sem es-
tjrimir. ,

Dahi o desbarate cm que toda a as-
scmbléa dos seus ouvintes se estarre-
cett, quando o nobre anulo de Thiers,
com a graça dum 

'alhenicnsc 
e a bra-

vura dum romano, eomeçou a exhibir,
espetados nu ponta do seu floretc, ora
os relatores de outros orçamentos,
seus collegas no seio da mesma com-
missão, ora. os rivaes no. campo das
idéas, que lhe disputam a posse do seu
iiidnmenlo de financista, ora os sim-

pies e imprevidentes collegas que na
concisão dum aparte haviam pensado
esclarecer o orador.

Varias vicliims trataram dc refd; |
ser-se, no silencio, das contusões dis-
Iribnidas; mas duas sobrenadaram,

prolongando 0. debate, cm revide: o
Sr. Cincinalo — este, ainda assim, tão
allingido que teve precisão dc falar
sentado — <• o Sr- Barbosa Lima, cuja
catudtira mal disfarça o indilíir refor
mado e ainda denuncia os ardores do
major no activa.

Um terno dessas tres persoiialida-
des é que se travou propriamente, cm

plenário, a discussão dos orçamentos,
110 primeiro turno do seu debatei,'/;

que ficoit apurada,' Apiiroii-se isto: a
existência de tres correntes parlamen-
lares, ou, pelo menos, de Ires pontos
de apoio para essas correntes, donde
emergirá o pensamento definitivo da
Cantara.

1" corrente, a do Sr. Peixoto, que,
não apreciando a situação pchs erros
do pasiado, nem phitosopliando con-
Ira os males do presente, encara-a do
seu ponto de visla, sc assim se pôde
dher, aritliinctico: o volume da des-

pesa dum lado, a da receito do outro.
Grande a despesa, c nina ,x'« que as

possibilidades da receita a niia cobrem,
vem o remédio imniediato: G5 "|° dc

quota ouro, 10 "j" sobre as mercado-
rias cm transporte...

2" corrente, a do Sr.- Cincinato Bra-
i/a, corrente contemplativa, das que
choram o bem de passado, amargam o
mal do presente e apavoram-se com a

perspectiva do futuro, .lista corrente,
I que se não firmou, concrctlsando-se
| em emendas ao projeclo do orçamen-

¦ lo, segundo a fôrma regimental, ra-

ciocina deste modo: 171:1'»! é pobre
não tem luxo: se a receita é iitsitf-

ficiente, tornemos pequena a despesa,
cortando cortando, cariando e cortou-

férrea, conduzindo armamento para os
rebeldes.

Aliás esse procedimento do funecio-
nario superior da estrada é o resultado
da pressão que sobre o espirito e animo
de todos os serventuários da ltapura a
Corumbá vem sendo exercida pelo sr.
Kirmo Dutra, homem da immediata con-
fiança do sr, Azeredo e ao qual serve
com religiosa obediência.

Já ha dias noticiámos qtle o dr. Alves
Bastos, medico daquella estrada, aban-
donando o serviço publico, fora alistar-
se entre ns forças revolucionárias do
ex-major Antônio Gomes, para prestar
os seus serviços médicos.

Assim vão procedendo funecionarios
federaes, sem que da parte do governo
seja tomada uma providencia coercitiva
a abuso de semelhante natureza, o que
dá a entender, dc modo indirecto, tal-
vez, cerla cumplicidade do presidente
da Republica com os desmandos prati-
cados pelo azeredismo.

A ltapura a Corumbá que é uma rc-
partição federal está nas mãos dos revo-
lucionarios de Matto Grosso, creando
embaraços ao governo legal, porque as-
sim o quer o seu director uni dos mais
fieis asseclas do vice-presidente do Sc-
nado.

Papel para jornais

O presidente da Republica receberá,
amanhã, ás 9 lioras da noite, cm au-
diencia soienne, 110 palácio <lo gover-
110,-0 novo ministro da Rússia, conse-
lheiro Alexandre Stcchcríais Koy, para
auresentação das suas credeticiaes.

O dr. Azevedo Sodré, prefeito desta
capital, já está revendo a mensagem
orçamentaria que vae dirigir ao Con-
selho Municipal.

Hontem, esteve s. ex., unia grande
parle do dia. entregue á elaboração
deste documento, que será de grande
importância.

Póclc-sc considerar morta a idéa de
augiiieiito dos 10 °|" sobre o transporte
Uc mercadorias nas estradas de ferro.
A comniissão de Finanças da Camara
queria-o como um dos muitos meios de
salvação para o nosso eslado finan-
ceiro.

A comniissão raciocinou mal, e a

prova disso é que não só os cenlros
produetores; mas ainda todos os órgãos
que reflcctcni a força econômica c fi-
nanceira da Repubtica lançaram pro-
leitos contra o seu absurdo projecto.

Ilonteni, pela voz dos srs. Álvaro d:
Carvalho c Vespucio de Abreu, 03 Es-
iádos dc S. Paulo e Rio Grande do
Sul repellirain in-limine aquelle im-

posto; São duas unidades federativas
da máxima importância, e nessas con-
(lições o que é possivel esperar da sua
iniciativa é que todas as outras as
acompanharão.

E não pude scr de oulro modo. Como
sc poderia adniiiiir que, num paiz em

qne lavoura, comnicrcio e industria se
desenvolvem a passos tardos, por cffei-
lo, chi grande parte dos impostos de
transporte ferro-viavio, ainda se aggra-
vassem esses impostos, a pretexto da
arrecadação dcjriaiorcs rendas?

Tralar-se-ia, no caso, de um dispa.-
rate puro e simples. Felizmente c essa
a idéa corrente e estabelecida* O im-
posto não prevalecerá.

O inihlstro da Fazenda assignou hon-
tem portaria riomoiindo Homero Fer-
reira Lciie para o log.ir dc escrivão ^da
collectoria dns rendas federaes cm The-
rezopolis, listado do Rio dc Janeiro.

. .——.—*g**H>«a> **f>BM" —

ROUPAS brancas — Sòrtimento sem egual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

¦* —B*a-***>-***{s>--*> piw

O sr. Pandiá Calogcras rciuetteu
liontcm ao dircclor "coinmercial do
l.loyd lirasileiro, afim de informar a
rcsoeilo, o aviso em que o ministro da
Viação pede o pagamento da quantia
de 114 :Si,í?jji, importância da divida
do l.loyd para com a Caixa Especial dc
Porios, proveniente dc aluguel de casa.

Dizia-se liontcm 110 .Ministério da
Marinha que a casa construclora do
"leiiilcr" CYurií, em Spczzia, não é
obrigada por contrato a entregar u
navio em porto brasileiro. E tanto
assim, que numa das cláusulas do con-
traio, eslá prevista a hypothese de
"sor mandada a guarnição com relativa
antecedência, aíim dc lhe scr ministra-
ila, 'progressivamente, a praticagein nc-
cessaria para o conhecimento perfeito

a' capacidade tributaria esgotada! j de todos os apparelhos dn navio".
— Cortes no funecionalismo? Ila \ Accêitainos .1 explicação, que no

direitos adquiridos, firmados r.a ju- Anal dc contas não é .muito cabal. No
I contrato cslá previsia uma hypothese,

poderia 011 não surgir, segundo as

o leitor a vontade para escolher entre
as Ires correntes. A Camara, prova-

Com o intuito de serem beneficia-
das as empresas jornalísticas, que se
icncontrani lutando com a enorme
carestia do papel, foi apresentada no
Congresso uma emenda ao orçamen-
to, tendente a dar livre entrada 110
paiz, pagando somente a taxa de cs-
tatistica, "ao 

papel de impressão des-
tinado aos diários officiaes -dos Esta-
dos, aos jornaes cujas empresas pro-
varem já ter mais de dois annos de
cffectiva existência no naiz, c.ás re-
vistas scientificas, literárias, políticas
c artísticas que, da mesma fôrma
contarci.-n mais de dois annos de cir-
culação consecutiva, ficando assim
incorporado á tábella ;A da tarifa vi-
gente entre os, gêneros livres.

A comniissão dc Finanças applati-
(Hu o intuito da emenda. Ella coin-
prehcndctt que a imprensa representa
hoje uma grande força social, ape-
zar de todos os seus defeitos, e s_»be
que nenhum paiz livre pôde viver
sem a grande publicidade qne acom-
panha o jornalismo periódico. Mas-
110 Brasil, como om todas as cidades
do mundo, o papel attingiu a. preços
verdadeiramente fabulosos, desde que
rebentou a guerra eurouéa, NaAlle-
manha suspenderam a publicação
milhares de revistas, e os iornaes fo-
ran conipellidos- a reduzir as di-
mensões das suas paginas; 

'na In-
glaterra c na França suecedeu o
mesmo, tendo em ambos esses pai-
zes declinado sensivelmente as tira-
gens dc muitos jornaes; a Hespanha
decretou já a isenção de direitos so-
bre o papel, c cm Portugal foi ad-
optada medida análoga.

E' claro que a situacficyuda Ame-
rica do Sul uão pôde ser^liíiercnte
da da Europa, tanto mafs que cila se
tem alimentado da producção eu-
rop'éa. .•' . _

Quem vive na impronsa brasileira
conhece bem as ditficuldades i com
que estão lutando as empresas joma-
listicas. Não só é pequeno o "stock"

de papel 110 mercado, mas o preço é
elevadíssimo!, porque as 'fabricas o
vendem mais caro e porque é pago
em ouro, sujeito portanto aos cam-
hios baixos.

•Nc1.11 todos os jornaes poderiam
manter-se cm situação Ião difficil
como a actual, c a emenda ao orça-
niento appareceu cm boa hora.

A comniissão de Finanças, estu-
dando o assumpto, deu-lhe a seguinte
solução :

"A cninmiss.in, ,-icce.lcndo á synifUliica
medida^ entendi: se; indispensável indicar
dcsdii !oro o sen inltiiío <)•* exigir dn go-
verno a main severa Ü^cMunçfio no cnncc-
der rcincllinnte favor 11 nor isso propõe
a seguinte emenda , *

Substitutiva : — l*Ícn isonín doi dircites
de consumo c dc cNncd-ent» o l^pel («e"V
tjnado á impressão dos diários offici.Tes dos
IvsííuIoí;, dos jornaes <: periódicos cujas cm-
presas*-jTÒyem iá ter maia de dois annos
d-: offcçtiva exisícacia no p.TÍ;;p e dan rc-

.vistas seientifiens, literárias, poliiicas c ar-'tiíticas 
que ccutr.rcm mai.i dc dois annos

de (circulação consecutiva ; este favor sô
será concedido desde nue sc prove que r>
papel eíTec ti va menti! sj emprega somente
na impressão dos dito:i diários, periódico;}
e revisus." * •. ;

O intuito de se acautelar .os in-
teresses do fisco está evidenciado no
substitutivo da conuviissão que tran-
screvemos. Mas, seja-.nos permittido
fazer algumas ohscrvàçüçs.. ,; 

'.,-,J-

A intenção da emend,a do substi:-'
ttitivo, é proteger todo o gênero dé
publicações periódicas,1 desde 6 jornal
que se vende por cetiv réis, até ás rc-
vistas impressas erii pr.oel assetina-
do, cm geral eouclié c que sc ven-
dom a trezentos c quatrocentos réis.
Não são nem podem ser excluídos
desde qnc tenham mais de dois annos
dc publicidade consecutiva, os jor-
naes que são publicados no interior
dos Estados, e que sc elevam a, nu-
mero approximado de -uatrocenlos.
Esses jornaes na sua quasi totalidade
com mais de dois annos de ptiblici-
dade, ininterrupta, não s.5.o importa-
dores do papel que consomem, nem
tem contratos especiaes com fome-
cedores. Como hão dc satisfazer as

sr. Calogeras ipara que nesse mesmo
inquérito haja-um •desdobramento serio
das questões que a elle sc.prendem.

Estamos numa época de escândalos
administrativos, em que os funeciona.
rios çublicos se vêem englobadamente
responsabilizados pelo que faz uma pe-
qticna"minoria dos seus collegas. E' ne-
cessario que esse estado de coisas não
subsista. Cada qual deve responder ape.-
nas pelo-que faz.

No Thesouro, ha) esse megocio da
conta. Nelle estão '¦' 

envolvidos muitas

pessoas, segundo allega o jiccusado.
Pois ipie essas pessoas sejam apontadas,
c que: fiquem bein conhecidas. O que C
csseníial é que a totalidade dos funcoio-
¦narioá.da repartição não fique mal vista,
devido, ao deslise dc collegas sem cs-
cnipqjó. '..-,"

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Caja .Manchester — Çonçalvcs Dias 5.

Rcunc-se hoje, ás 2 horas ila tarde,
sob 4 . presidência do desembargador
Souza- Pitanga, o conselho administra-
tivo dos Patrimônios do .Ministério do
Interior,

Foi. naturalizado brasileiro Rafael
Barki; natural da Hespanha e residente
cm Si. Paulo,

Qiíerels saber de um enredo de puro
vaudeville, com todos os trues, qui-
pró-qaos c ipiprevistos dos vaudevil-
les, e" que se desenrola cm plena elite
social carioca, á vossa vista c com a
vossi;'inadvertida assistência?

O'.'sr. A., Vosso conhecido, illustre
cavalheiro a quem ainda hontem aper-
tàsle3 a mão, na Avenida, casou-se
civirje religiosamente com mlle. B.,
que. foi o -encanto da nossa sociedade,
por ...;Slguns annos. Ora, isso vos pas-
sou'"despercebido..". mas o casal sc-
parònfsc, um.bello dia, não se sabe
porqiíp. O casamento civil foi annulado.
Entretanto que subsiste o religioso.

Mlle. í (mlle. 011 mme.?) só amaria um
homem na sua vida; mlle. tranca o
seu coração c permanece 110 seu novo
estado. Mas o sr. A. é honiem, põe
o coração á larga, c procura nos bra-
ços de outra, vingar-se das decepções
da primeira. O sr. A, casa-se, então,
com a viuva mme. C. Casa-se exclu-
sivamente pelo civil, que pelo religio-
so ainda está casado com mlle. 15.
Ora, o sf. A. não lem sorte com
mulheres, aliás não
breves .lias, eil-o que se separa dc
mine.- C. Mão 'penseis q"jc mme. C.
se- subordine á sua triste situação dc
esposa pró formula. Mme. tem sangue
nas veias e o sangue ferve-lhe. O
sr. D. vê mme. e vel-a e apaixonar-
se é obra dc uin riioiiicjlto. Casam-se,

enlão pelo religioso, que pelo civil,
mme. C. é ainda casada com o sr. A.
Afinal todas estas figuras vivem, cn-
contram-se diariamente c sc falam.

Não os conheceis? E' dispensável
irdes. ao Palace-Theatre, ou ao Re-
creio, ou ao S. Pedro, para vcl-os.*..
Elles ahi estão, a toda a hora: a sra.
B. conversa com o marido civil A.,
mas só ama. a C. seu idolatrado ma-
rido religioso. O sr. A , está impossi-
bilitado dc casar dc novo; mas não
desespera, porque mlle. A., sua niullic,-^
pelo religioso, ainda lhe sorri

do e que; longe disso, não trepidam
em contra elles advogar, por adtdação,
condescendência 011 outros moveis, in-
sinuando aos ministros, contrariamen-
te aos pareceres, as concessões e os
deferimentos illêgaas,

Quem lê nos jornaes a noticia de
que o ministro tia Fazenda autorizou
o despacho livre de direitos dc certos
materiaes, dc aceordo com uma infin-
davel e enigmática citação de artigos,
paragraphos, contratos e decretos, fica
na ignorância absoluta do que sc trata
e mal pode suppor que é justamente
nesse dedalo de textos legaes que sc
esconde a illegitimidade das mais des-
cabelladas fraudes c dos mais escanda-
losos favores. ,

Aqui 110 Rio, ini vão, a Alfândega,
•por meio dc consultas e representa-
ções, tenta qpipór um dique a taes des-
mandos. Resolvidas de aceordo com a
lei, isto c, de .aceordo com a repartição
aduaneira., quando esla entra a agir,
intimando os devedores a recolher os
impostos. indevidamente dispensados,
passa pelo desgosto de vêr os seus cs-
forços airniuUados pel.ii tperfidas ma.
Rc-bras a desleacs informações do
Thesouro; nesta segunda ,phase ha até
quem chegue, .pa'rai melhor expandir
seus deapcilos ou amparar o's interes-
ses Ae. seus clientes, a torcer, a des-
dizer mesmo as opiniões cxiicudidas
par oceasião das consultas; E assim,
baserdes nessas informações íeiideiir.b-
sa-., \ão os ministros da 1'azcnili, cx-
piorados em sua boa fé ou nos seus
senlimehloa de solidariedade politica,
aniii-liüivJio os .processos de cobrança
de dircilos indevidamente dispensados,
ora mandando archival-os, sem que es.
tô|ám sujíitos ao seu julgamento, ora
di ícnr.do os recursoi dos interessados,
sem qtW os scii9 despachos s. (andem
cm qualquer dispositivo legal.

Para attingir esse escopo, nem mes-
1110 :: injuria é disp.nsada, conu sue.
c-deii recentemente num processo, onde
podem sor lidas, se já lhe não arran-
earani a folha, as "phrases amáveis
dirigidas ao inspector da Alfamhiga e
a um empregado "sen protegido'', te-
gundo os'zurüMorcs informantes.

Disso .provém prejuízos do centenas
de contos para as rendas publicas.
Mas que importa, sc o despeito e a in-
veja íicr.im saciados!

Porque além doutros moveis que não
nos ounipre apurar, enlra «11 tudo isso
uma ponta de despeito c inveja contra
o aatual inspector pelas honras c pre-
ferencias que H19 tem dispensado os
secretários da fazenda no actual go-
vc-no... . .

Como se vê, afora essas intrigas dc
gabinete, por conquistar os carinhos
nrinisteriacs, o aSsuiiipto não interessa
ao conimcroío alpeniis, mas á economia
do paiz cm geral e á iirrcicr.llai.-ao fiel
das rcatlas publicas cm particular, E
o sr. Taborda, rcspiganido em tão far-
Ia seara, alheio como é, tanto aos in-
teresses dos que usuPrucm as isenções,'." t."" 

i como ao3 dos seus advogados officiaes,
o primeiro. Lm I 

^ Restar um scrviico meritorio,
cslilla-alo-o txfà um ponto ide vista gc-
ral que beneficie a cniiiniunlião e para
seirJpro desvende no .publico o escaii-
daloso labyrintho das isenções de di-
mitos".
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A AHMCA DO"FÜNDING"

GASTONEIDA
Nas vésperas da parlíifa, dizia-se o em-

I baixador cm diificulilailcs para deixar a

| bom recato a sua bililiotlieca, conversando
com uni amigo ao sair do quarto do sr.

! Ilornardo Monteiro, no Hotel Metrópole,
onde ambos estiveram largb tempo engros-

I sando o amigo ío sr. Wencesláo, sobretudo
o sr, Gastão.

a- líti podia deixar meus livros com o
Bernardo", mas como deixar livros com um
Vomcin qudísempre llies teve borrar ?

.-nac «g» »»"¦
ALFAIATE

Av. Rio Branco, 10a.BRANDÃO

3" corrente, a do Sr. Barbosa Lima,
corrente reaccionària, das que uão 1 „.
(lucrem nem impostos, nem cáries ou, \
melhor, dos que param deante das'
dites outras correntes c limitam-se a!
exclamar: i

— Impostos Ko-ios ? Estamos com,

rispriidencia dos tribunaes!
Assim, se lambei;: é financista, fica' qlle

i circumstancias,
Mas não foi positivamente esse con-

... . , traio o que nos moveu a es:revcr .1
ve mente, nao adaptara nenhuma, per- ..'

¦'¦¦•• '10til' objecto dc coinntcnlartcs 110 Mt-
I nisterio da Marinha, O que, sobre
(tildo, nos...prcocctipou foi o íacio de

1 sc pretender embarcar para a Itália,

que ;rn na onda.

T nn
O TEMPO

O tempo, li ontem, continuou firme, ten-lo
a temperatura oscillado entre 19",3 e -5".4*

HONTEM

TülCAS

Solir: r,ontires." Paris, .IIiunburRo.
" Itália. ." Portugal" Buenos Ai

ouro). . ." Nova VnrlHespanha.
Extremai :

(*,ii.\;i matriz. »
Háncario. . . .

Café — o?.!1»

Cainlilo
90 n;s A* vis

u 1.1)32 t2 i<j|64
SOo.l
Ç/dl

(escudos)
cs (peso

f

$«47
SÍ0I7

3$02;,
4S153

SS3S

0Í.|0.

, 15 i.il.u 15 ;|ilí
u J,S 1J 1.IÍ32

por arrobai pelo

Aos rebates de
l.ibras — 10SS50.
Letras do Thesouro

3 iU c 10 pur cento.
11 1 -.¦ .¦¦a-jfl"5--**Bl>-r>-gw

HOJE
Kstá de serviço na Ropnrticãn Central dc

IVici.i o 2o dck-ii.-i.il atiMiiur.

>.'.i Prefeitura pafra-se a folha da Escola
Xormal.

A
Para n carne bovina, posta

consumo nesta capital foram

enrno
hoje em

ffixados pelos
itrepnFto de S. Diogo, 03

recos de S-ifí'" a SG20. devendo ser eo-
j brado ;io publico o maxíuio dc S?-o.

á tcndenc'a observada em vários pai- Carneiro i$ú<i» a i$8oo| porco. i5 a
i- . 1 it • 1 ' i$-t)o e vilela, $500 a 1S000,zes, mormente nos listados Unidos. |

para reduzir cada vez mais as fun
cc/xs dos corpos deliberaíiv
verno municipal, còii-centrando-as nas
mãos da autoridade executiva. Foi
assim que do prefeito nomeado pira
servir quatro annos. com approvaqão
do Senado, o Congresso fez um sim-

pies agente do presidente da Rcpubli-
ca, demissivcl par este quando decair
da sua confiança, ou sempre que lhe
convier. Poi a;sin\ finalmente, que
o Congresso ampliou as attribuições
do prefeito, confiando-lhe exclusiva-
mente a iniciativa da despesa, bem

l'or telegramma do nosso correspon-
110"go-1 dente cm Matto Grosso, e honiem pu-

blicado nesta folha, soube-se que em
poder do dr. Hugo Spechc foram
apprehendidas armas e munições dcsli-
nadas aos revoltosos e daqui enviadas
pelo senador Antônio Azeredo.

Como se não bastassem as manlfes-
tações dc apoio que ao azeredismo vim
sendo prestadas pelo sr. Firmo Dutra,
director da E. F. ltapura a Corumbá,
para provar que esse próprio nacional
esti á disposição do vice-presidente do
Srnado, apparece agora o Sr. Hugo
Spechc, chefe do trafego da mesma via-

através de uma zona marítima severa-
mente bloqucda peles submarinos alie-
mães, e cin navio beliigerantc como o.
Príncipe di Udiue, officiacs e mari-
nheiros brasileiros.

A propósito affirmava-sc. no Minis-
(crio que "o receio dc uni ataque de
submarinos ao navio que liver de con-
tluzir a nossa gente não se justificaria
certamente eni su tratando clc-pessoa i
empregadas no serviço de unia marinha
dc guerra".

Ahi está uma allcgação que não é
nada intclligentc. Antes de mais, é
preciso esclarecer que, ao torpedear
um navio como o Príncipe ,li Vdinc,
os submarinos inimigos não pro:uram
saber se a seu bordo viajam " pessoas
empregadas no serviço dc tuna mari-
nha de guerra ".

Cumpre ao nosso governo ter muita
prudência. Se não ha, como se fala uo
Ministério, nada resolvido definitiva-
menu- a respeilo, não havia tambem
necessidade Jc sc ler avisado a agen-
cia do Lloyd Sabaudo para conservar
alguns logarcs no Príncipe di UdinÇ,

O mais elementar bom senso está a
indicar que officiaes c marinheiros
para o " íetidcr" devem seguir para ,i
Itália a bordo de um navio neutro,
Isso é que i essencial.

O ministro da Fazenda devolveu ao
do Inferior o processo relativo á apo-
sentadoria concedida ao continuo do
Hospiinl Xacional dc Aliena-os, Olym-
pio Sobral de Azevedo Coutinho, e pe-
diu-lhe providenciar para que sejam
prestados os esclarecimentos pedidos
pela directoria dá".-: Despesa Publica,

Ao general Tliaumaturgo de Azevedo,
inspocíor da arma dc infanteria. que

1 sc encontra no Fará, foi concedida per-' 
O. ministro da Fazenda pediu ao seu j xnissãô para ir a Manáos, onde poderá

cóllexa da Viação autorizar a entrega! demorar-sc quinze dias.
ao seu ministério da lancha pertenceu-
tc.á Inspectoria dc Portos, Rios e Ca-
naes, e que se acha sem serventia des-
de 1012 e da (mal lem necessidade a
Collectoria de Cabo Frio, para fisca-
lizaçâó do sal.

¦ ¦¦.-¦^w«£gHV***B3»*^lS»" ¦

Cs desfalques no Correio
Escrevem-nos:
"Rio de Janeiro,

i iqif). — Saudações
1 Carreio da Mtinht.

Antônio dc Faria Filho, pediu ao mi-
nistro do Interior transferencia da I'.s-
cola dc Pharmacia de Juiz dc Fora para
a de Ouro Preto. O ministro mandou
que o requerente se dirigisse, nas fe-
rias, ao director da Kscola em que esla
matriculado',

do agosto de
Redação do

Um funeciona-
, rio do Correi,i Geral felicita a esta

exigências agora lembradas pela redação pelo seu brilhante artigo pu-
commissãò'dc Finanças? Por que for- ; blicado hoje, sobre.os desfalques desla
mil se fará a prova de que o papel í rcparlicão. ,
simples, commum-, áspero de dois I Sç este governo que quer passar por.¦'»s "" MniJ

lados, adquirido em folha aberta (ou
resinas'), é empregado cxclnsivamen-

de ínrhaes ?

A administração do Correio ila Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceila assignaturas para
a revista portugurza O Rosário, uma
das mais bem feilas pulAicacõcs calho-
liç.15 editadas em Portugal. Anno 6$ooo

¦ ¦ lllll" "j* 'VÜl 'ij* P III'"

O ministro da Agricultura concedeu
i,, po dias dc licença ao director do" Aprcn-

I dizado Agricola dc llarbaccna, dr. Diati-

• hon?s'.o nomeasse nina commissãò para'examinar 
a escripturação-do Correio, | MdlS AmOrCS _." -^L, '£" 

per'não encontraria uni desfalque dc 200 1 , . ,, / £ T- '-'.\ ,,na impressão cie _ jornaes 1 ou 300 co!llos, nla9 muito, muito mais. I'««"!"« NunC5i hrso dc s- ' ranL's<-°. -5-
Ficarão os periódicos do interior, j Párci; incrível? Pois é verdade,

os mais modestos e pobres, inhibidos 1 Sr.'redactor, se eu fosse independen-
'- gozar uma vantagem que apro- |

veitará aos grandes jornaes, precisa-
mente aos que dispõem de mais lar-
gos recursos ?

A commissãò de Finanças tem ne-
ccssidade de estudar esse assumpto
antes de uma resolução definitiva,"
porqua sendo o intuito da medida
que se vae adopiar, de beneficio á
imprensa brasileira, uão ha direito a
excluir desse beneficio jornaes que
não vivam-, como os da capiial, por
assim dizer, paredes meias com a
Alfamlcga ou eom quaesquer repar-
lições que fiscalizem a implicação
dada ao papel importado do estran-
geiro para íi respectiva impressão.

O assumpto é bastante delicado, c
a comniissão não mide deixar de bem
roflcctir sobre o caso. De resto, se o
dispositivo ficar limitado ao que a
co.rmissào indicou 110 seu substitü-
tivo, a questão íicaii.i depois pratica-
mente á mercê de regulamentos fei-
tos pelo ministro da Fazenda, e cm
boa verdade uma das coisas mais
difficeis de serem recebidas com
agrados, por não serem das mais fa-
.ciii, de '.formujlar -)>:apaznK!n,te, jsâo
precisamente as .regulamentações de
qualquer lei, feitas por uni só ho-
mem, c sujeitas aos caprichos, ás
fantasias c não raro á incapacidade
do rcgulamcntador.

Devemos tambem lembrar á com-
missão que a impressão dos livros I
did.acticos' não pódc ficar tambem á !
mercê das contingências da falta de
papel e. da carestia atlingida por essa ;
matéria prima. Os livros escolares j
são todos impressos cm papel com- j
muni, ordinário, não assetinado, isto ':

te, se não tivesse familia; tomaria a
responsabilidade do que lhe escrevo, c
apontaria ao publico os manaias das
ladras do Correio, — todos emprega-
dos superiores desta repartição^

Em lodo o caso, torno a felicitar esta
rodarção, pri'1 brilhante defesa que tem
feito e faz dos diuheiros da nação.

¦¦*ax>*^j>*»t»' ——

Pingos & lespisp

isto e, do povo. — Argos.
1 ¦ 1 í*a^<t»Ci I7>ie

A Recebedoria elo Districto Federal
arrecadou, do dia 1 do corrente até
hontem. a quantia de 2.Sim !305$3iío.

Km egual periodo do anno passado a
renda importou em e..|i*i :l5So$5.|o.

".'' 1 irrrj b dp'ríi'TrT-n; —.

La Poupée -

GRAVATAS — I.iml issimas — Sn na
Cas;i Manche?tçr—Kun Gonçalves í)ias 5.

O ministro da Fazenda deferiu o re-
querimenvo de José Francisco Moreno,
pedindo prorogaçào, por 30 dias, do
prazo qttc lhe íoi marcado para tomar
posse do logar dc 2" escripturario da
Delegacia Fiscal no Espirito Santo, c
indeferiu o dc diversos operários da
Casa <hi Moeda, pedindo que lhes seja
feito um empréstimo extraordinário
pela caixa de sua repartição,

Vcstídinlios para me*
iins. Enxovaes para ha*

siidôs—-Motbs para senhoras; r, da As-
semblfa ri. ioo,

¦i 11 41 iip» ih n 1 ¦¦¦

O ES01DÂL0 DAS ISENÇÕES
DE DIREITOS

Escrevem-nos:
"A Associação Commerci.il do Rio

dc Janeiro, attendendo ás reclamações
geraes tio commercio, que constituem
apenas um novo eco do velho clamor
da imprensa e da opinião, vae repre-
sentar aos poderes públicos contra o
abuso das isenções de direitos, esco-
llicndo para cstudal-o minuciosamente
o sr. Humberto Tabõrda.

E o assumpto é dos que não inte-
ressam somente a., uma determinada
classe, mas a todo o paiz e á sua eco-
uotnia cm geral, pois a par dos prc-
juizos que o abusp inflige ao com-
mercio eslão os daihnos que causa ás
industrias c principalmente ás rendas
publicas, por elle desfalcadas de so-1-
mas fantásticas, dezenas de milhares

, , 1 . .,, 11,. „, , i de contos, que só nos ultinios annos
papel .semelhante ao empregado a,tillgil.am .nil Alfândega do Rio de Ia-

geral pelos jornaes. lambem | neiro a quantia egual á quinta parte
da renda arrecadada.

Dcbalde vem contra elle sc avohr
mando a grita Ae Iodos; mesmo o
Congresso Nacional, nestes annos pro-
ximos. não tem poupado soluções para
jii'i/v*Jal-o; tudo tem sido improficuo,
até se podendo affirmar que o mal,
longe de declinar foi crescendo paral*
lelainenie ás medidas contra elle to-
madas, para attingir ao máximo do es-
candalò no quadriennio passado, quando
a administração federal parecia iião
ter outro alvo senão a violação das
leis e a delápidação das rendas publi*
cas. Infelizmente a actual não segue
melhor rumo; embora o Thesouro es-
teja a morrer á mingua de recursos e
sç appellc para as mais violentas de-
cisões, afim de augmentar a receita,
vae cila, da mesma forma, ampliando
favores- e relevando dividas de impôs-

em gefal pelos
esse ramo de industria, estreitamente
ligado com a instrucção popular, ca-
rece de ser amparado na quadra
actual e para elle deve voltar suas
vistas a commissãò <le Finanças.

»***a*|**'fr*****g*>'**Sr*B**a** ' ¦ 1 •>

Nico'áo Ciancio, reecin-cbcgado da Ita-
li,i. escreve solire o novo remédio contra
a syphilis, o 202, que é um apcrfciçoanicntc.
du 08S c muito melhor que o 60G c o 914,

Fnh uma pobre victima de todos elles ,
— Ora bolas I estes sábios até agira nada
mais tem íeilo q-.ic dar palpites de cente-
iras para o bicho.

«
O Mario Domingucs tuoslra-se Indignado

centra c;ro horrível attcntndo à Arte que
se annuncia no São Pedro ; uni rírj com o
José do Telhado 1

(1 José do Telhado ! que horror I
Homem, aconselha-lhe o Sy'vio Bevt*

lacqua, não fales assim : quem tem "Te-

Piados dc vidro" não joga pedras no alheio.

-Agora, com a candidatura Lopes Trovílôi
volta-se a falar nos republicanos atirados
ao ostracismo.

E' que ninguém já acredita na justiça
da Historia, haja visla a missa do maré-
chal Deodoro, anle-llontcill, a que compa-
receram vinte c quatro pessoas 1

Si
* *

Toda gente ficou revoltada cora a Idea
de «ma linha de bondes que passasse ,-jc-los

; fundos da Quinta da Hoa Vista, cm cami-
¦ nho do MttSCU Xacional.
I Agora a Prefeitura estabeleceu ali una
' vaccàría.

Os poetas que cultivam as "pastoraes"
estão contentissimos; aquelle posto vete-
rttvinàrh vae dar á Quinta novos encantos
bucólicos.

O Bruno 1-ot.o já está arranjando uma
| vacca para comprar tun mimo, que será
{ offerecido a quem impingir aquillo,

Um tclegramma, enviado daqui ao
Diurío de Porto Alegre, annuncia que
certo banqueiro estrangeiro pretende
negociar com o governo ifcderal a

prorogação do funding mediante ai-

gumas condições entre as quaes figu-.
ra, como principal, uma curiosa reor-

ganização do Banco do Brasil. Ao
nosso grande instituto -de credito
ficaria cabendo o encargo de ar-
recadar impostos e, para salvaguar-
dar os interesses dos credores estran-

gciros) do 'Brasil, os gerentes dos
bancos inglezcs c francezes ficariam
fazendo parte da administração do
Banco.

lEssa estranha noticia, por muito

que choque o nosso amor próprio
nacional, não nos deve stirprehender.
A independência, a inviolabilidade da
soberania e a garantia tle tpie, para
dentro das nossas portas, nenhum cs-
tranho pôde vir dar ordens, são prc-
rc.gativas que só podem ser manti-
das pela acção vigilante e infatiga-
vcl na defesa do patrimônio, de que
a actual geração é apenas depositaria.
O actual regimen, cm um quarto dc
século dc experiência, 'foi gradual-
mente destruindo os diques, que
outrora protegeram a nossa indepen-
dencia, e assim preparou lentamente o
terreno" para a invasão da onda cs-
trangeira, que hoje ameaça afogar
a nossa nacionalidade, transfor-
mando este paiz cm um vasto pro-
tectorado, governado pelos agentes
dos nossos credores.

Tendo herdado do império um the-
souro repleto de ouro c um credito,

que nos punha quasi a par das poten-
cias dc primeira ordem, a Republica
começou logo nos seus primeiros an-
nos a fazer a politica do esbanjamen-
to c da improbidade administrativa,
que, depois de haver espalhado a mi-
seria entre os brasileiros c de
ter arrastado por duas vezes este paiz
ao lodaçal da bancarrota c da mora-
toria, ameaça agora precipitar-nos no
abysmo, onde dcsappareccm irreinc-
diavclmcntc as nações perdidas, que
não conseguem manter a sua posição
no convivio <los povos soberanos.

Quando a historia traçar mais tar-
dc a trajeetoria do ..nosso lamentável
declínio nacional, a única coisa, que
podei1;'; stirprehender os commeiita-
dores do esphacelamcnto da nossa na-
cionalidade, será a espantosa inapli-
dão politica do povo que consentiu
durante perto de tres décadas que os
homens do actual regimen preparas-
sem dia a dia a rc-colonização do Bra-
sil. Em politica a concatenação dos fa-
ctos c a seriação dos acontecimentos
fazem-se cm uma rigorosa ordem lo-

giea, que o analista dos phenomenos
sociaes pude acompanhar elo a elo",
verificando cada passo que a com-
íntinidadc. politica vae dando para o
destino que se delineia como inevita-
vcl. Na historia do Brasil rcpubli-
cano, um sociólogo poderia ter ante-
cipado a forma da catastrophe que
hoje se apresenta como uma realida-
de próxima,

Desdo os primeiros symptomãs
da improbidade administrativa, que
veiu contrasta» com a honestidade
dos homens do império até a
porneia' financeira do quadriennio
transado, ha uma seria constán-
te da phenomenos de decadência,
cuja synthcse tinha de ser fatalmente
o 'estabelecimento neste paiz do regi-
men da fiscalização estrangeira, pro-
poslo agora pelos credores alarmados
com a nossa lamentável insolvencia
c mais ainda com a incapacidade dos
homens que . uos arruinam. E' na-
tural que as exigências e as arrogaíi"
cias dos meirinhos da finança inter-
nacional nos irritem e nos encham dc
indignação. Mas com justiça não é
contra aquelles, que aqui enterraram o

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica, recebeu,

hoiiiein, durante o dia., varias pessoas,
rntre cilas o vice-presidente, sr. Ur-
bano Santos, os ministros interino do
Exterior e o da Fazenda, com os quaes
conferenciou sobre questões que in-
teressani á nossa vida internacional e
ainda relativamente a assumptos finan-
ceiros cm debate e que se relacionam
com os orçamentos cm discussão no
Congresso, e tambem o chefe dc poli-
cia, que tratou de coisas do seu depar-
tamento.

Procuraram ainda o chefe dc Kstado
os senadores João Luiz, Leopoldo dc
Bulhões, Rivadavia Corrêa, Ribeiro
Gonçalves e Gonzaga Jayme e os depu-
lados Pereira Leite, Manoel Fulgcncio,
Ayres da Silva,Antonino Freire, Her-
menegildo de Moraes, Justiniano de
Serpa, Pereira Braga, Senna de Figuci-
redo o Eugênio Tourinho. O deputado
Osório de Paiva tambem ali esteve,
para agradecer ao chefe da Nação as
felicitações que lhe dirigiu por motivo
de seu anniversario natalicio.

BENGALAS -- Eleg.ii-.lcs e resistentes —
Caju Manchester — Gonçalves Dias 5.¦ r*as-<x,*-*-H^»-t-m . ——

Em boa hora desap>parcceu do The-
souro a conta dc fornecimentos de uma
firma da nossa praça ao governo. Esse
facto i a prova provada de que ha
naquella repartição funecionarios preva-
ricadores, sobre os quaes deve cair im-
piedoso o "castigo necessário.

Dizia-se honiem, ali, que, por força
•Io des.ippr.iccimcnlo daquella conta, de-
vem surgir graves revelações por parle
do funecionario apontado como respon.
save! por essa anomalia administrativa.

Ainda bem. Se outras razões não con-
corressem para que o inquérito aberto
a respeilo se revestisse do máximo ri-
gor, essa referente ás revelações futuras
Io funecionario denunciado seria de

molde a exigir a maxima attenção do

Tclegramma de TitWo Horizonte!
"A Camara rejeitou hoje nm projecto

que ali dormia desde 1F0.!, assignado peba
então deputados Wencesláo Braz. Francisco
Salles c Augusto Clemcntino, o qual pro
Iiiuia que as municipalidades cobrassem ím
postos de funecionarios estaduacs e fe
deraes."

O sr, Wencesláo consola-se da derrota
soffrida em Minas, pelo prestigio que adqul*
re entre 03 funecionarios, que ficam sa-
bendo as opiniões de s. cx.""sobre a ma*
teria.

Se é que e'Ias não mudaram.•?

* *
Relata a Rua que uma

I fr.lcatruas dos Correios c
tos em atrazo. . . ' I Relata a Rua que uma das bases dasAo contrario do que por ani se , , j r -. ¦ o- ¦
pensa, não são as autoridades adua-! fr!ca * ° 

?""' Mnciras as responsáveis por esse desca- ;T',sla1' ,W* f Sinuca o aproveitamento dos
labro; ha não poucos annos que vêm "*"05 i* carimbados.
ellas, pelos meios ao seu alcance, es- L*m clnradista observa-nos que Sinrf l
forçando-se por cohibil-o. O escândalo ' uma designação muito íclú i é o inversa
das isenções de direitos tem os seus | je fcü: _ 0 5cilo que rcsusciia, que
quartéis _ no próprio Thesouro, onde
nos bastidores se engendram os atten-
tados á fortuna publica e particular,
sob o patrocínio daquelles mesmos que
deviam defender os interesses do est»-

volta a ser o que dantes era, como, sal-
va a ortographia, a Phcniv tão citada pelos
sr.tigos c i>eIo sr. Pinta da Rocha.

Cjrcno Aí. C.

seu dinheiro e que reclamam agora
um curador para esta nação pródiga,
que sc devem voltar as nossas iras.

6c nos dias do antigo regimen o
liitmorismo pessimista de tun cuiinen-
tc estadista pôde dizer (pie "o i.r.pe-
rio era o 'déficit", na actual ordem
de coisas, se o Jiiimorismo c a iro-
nia ifossem predicados dos proceres
da situação, iiem razão teria algum
delles para dizer que a "iRepiihltca é
o empréstimo, a fraude c à bancar-
rota". Ü regimen que por meio do
torniquetc fiscal extorquiu ao povo
o tributo de sangue — porque para,
pagar o imposto estão os brasileiros
dando a própria vida •— de.fraudou o
capitalista estrangeiro, obtendo di-
nlieiro, ipie cia levantado sob a alie-

gação dc ser destinado a 'fins úteis,
para ser depois cm grande parte cs-
banjado na orgia financeira, em

que sc saciava o appetitc gargantu-1
esco . da gente esfomeada que sc
apossou das posições publicas.

Não é contra os nossos credores

que se deve levantar» agora a cólera
vingadora da nação arruinada, vili-

pendiada c ameaçada de scr riscada
do mappa dos povos soberanos. Os
que applicaram o seu dinheiro no
lirasil c que exigem agora que um
caixeiro da City venha substituir a
incompetência crassa dos Calogcras
da fallencia republicana, são, como
nós, victimas dos abusos c da impro-
bidade.

Temos entretanto, que resistir ás

pretensões dos nossos credores, que,
para salvarem o seu capiial, não lie-
silarão cm sacrificar a nossa inde-

pendência. Mas para nue possamos
dignamente rcpcllir propostas offcn-
sivas ao brio nacional, precisa-
mos dar provas dc <iue estamos re-
solvidos a renovar dc alto a baixo d
regitncit que nos trouxe a esta su-

prema degradação. O Urasil, que já
gozou um dia do bom nome de na-

ção honrada, não pôde trapacear com
os seus credores nesta hora trágica
da nossa historia. Os artifícios cn-

gciihosos, as manobras velhacas,
não somente são indignos de um

povo que pódc scr grande, como
tambem são inúteis, porque a uin-

guem mais enganam. O estrangeiro

quer a fiscalização feita pelos seus
agentes dc confiança, porque sabe que
os dinheiros públicos nas mãos dos
homens que nos governam não estão
seguros. Não c pelo prazer de nos
humilhar, que elles nos querem sujei-
tar ao regimen, que já impiizcrain au-
tes ú Turquia.corrompida dos pashás
venaes e ineptos. Os nossos credo-
res insistem cm vigiar a arrecadação
das nossas rendas, porque sabem,
talvez melhor do que nós, que todo
o dinheiro, que Các sob as garras dos
corvos da Republica, mal chega para
saciar a voracidade dessas aves do
rapina c da sua infindável clicn-
tclla.

iA crise que confronta o Urasil não

pôde ser resolvida pela prõrogaçãç»
do funding nos termos humilhantes,

que os nossos credores nos que-
rem impor. Para vencermos as
difíiculdades -do problema, sem o sa-
crificio definitivo da nossa indenen-
dencia, é preciso qttc o povo brasi*
leiro comece por mudar o rumo que
nos levou á insolvencia chronica. E
para mudar de rumo, c preciso antes
de tudo substituir os homens -des-

honestos c aquelles que se mostrarem!
incapazes deante desta crise que nos-
assoberba, Mas se os responsável
pelo descalabro da Republica estão
por tal fôrma identifiçados com o
regimen, que não é possível eliminar
uns sem sacrificar o outro, mudemos
tambem as instituições porque o cs-
scncial é salvar o Brasil.

facíura de tecidos c sendo tambem, fi
annunciada compra prejudicial aos in»
teresses particulares e certo de sahir
que o Correio ha dc cppôrse á continue.,
ção dc tal attentado, com prazer nn>
subscrevo, etc. — E. Pimentel."

CAMISAS—O que ba de melhor e elegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

— Escrevem-nos;
"Sr. redactor do Correio da Manhã-

— Lendo com attenção, como sempre o
faço, o vosso apreciado matutino, o
Correio da Manhã,.de 24 do corrente,
depirou-se-ine uma <hoticia, com a qual

¦jiiiiinío revoltado,fiquei. Trala-se dc uma
icomjüra na Eurona, dc brim k.'i';i ,le ai-

Eodão, com ifliíxç.ft de MRÉiTos, se-
gundo disse o vosso jornal, vinlo do
esirangeiro a pedido do Ministério da
Guerra. E' isso uma flagrante illcgali-
dade, pois a i.Ki PRolime as isexçõís
de DIKKITOS AI'1'I.ICAVKIS a's mercado,
iuas de Qt'E exista ecl-al na rnoin;cçAo
do TAIZ.

Pecca o Rovcrno: cm .primeiro logar
por esse lado, c em segundo pelo se-
guinte: lemos na cidade ilo Rio Grande,
no Rio Grande do Sul, uma grand; fa-
brica de tecidos, que já forneceu, oulr -
ora, ao governo, o panno garance c o
brim kaki de algodão para 0^ Exercito
brasileiro, a qual pertence á Companhia
União Fabril de Rcinghtautz & Cia.

E' o produeto dessa fabrica tão hom
como o vindo da Europa, mas é costume
nosso e do governo proteger... estran-
geiros.

Sendo um ass-.implo que importa cn
orciuizo da nossa industria d: man-.;-

Thesouro Nacional

PAGAMENTOS
AUTORIZADOS

O Thesouro Nacional foi honiem aiü
torisado a effectuar os seguintes paga-
mentos;

50 :ooo?ooo, ao Patronato de Mcno-
res, correspondente á 3" prcsiaçüo da
subvenção concedida ao mesmo; ....
15:122507.), a diversos dc fornecimen-
tos ao Ministério do Interior, em junho
ultimo; 5:66.|Si!o, a Fonics Garcia &
Comp., dc fornecimcntoci ao mesmo
ministério ,110 mesmo mez; 15 :G4lí$,-jo(i,
a Ilaupt êr Comp., dc fornecimentos
ao mesmo departamento, em junho ul-
timo: 2..i72$25,i, a Domingos Gonçal-
ves Ribeiro, de exercidos findos; ...
,a:23i$076, an Museu Commerciai <\o
Rio de Janeiro, de dividas dc exerci-
rios findos; 3o:o3,i$;50, a diversos, de
fornecimentos ao Ministério da Gucr-
ra, no corrente anno; 31 ;ooo$ooo, a
diversos), dc fornecimentos .ao minis-
terio da Viação; 2oo$ooo, a Álvaro Ta-
vares Amado, de gratificação pm- seni-
ços prestados ao Ministério da Agri-
cultura; 374$4oo, 2:R23$noo e 'T0$ooo
respectivamente a Alexandre Ribeiro
& Comp., E. I.ambert c Souza llaptis-
ta <$• Comp., dc fornecimentos ao Mi*
nisterio da Fazenda; e 2:0308159, aa
Lloyd lirasileiro, de passagem por con.
í:i do Ministério da Fazenda no cor-
rente anno.

O ministro da Fazenda, tendo pre'
senie o requerimento em que o capitão
graduado, reformado, Augusto da Cos-
ta Leite, recorre do aclo da Delegacia
fiscal no Rio Grande do Sul, negando-
s.e a pagar-lhe os vencimentos da re-
forma por exercer o recorrente o car*»
go de ahuoxarife da Casa de Dc.en-i
ção daquclle Eslado. resolveu manter o
acto da referida delegacia, cm face da
doutrina firmada pelo accordão do Su-
premo Tribunal Federai n. 1.516, de
30 de setembro de 1914, c ordens nu-
meros 84, de 3: de maio <lo a15.no pas-
sado, á Delegacia Fiscal do nu smo e.s-
tado. e 47, de 30 de março uliimo. á
no Amazonas.
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OS abuSOS da lista 9 reáimen municipal
negra

Duas reclamações do
Brasil attendidas

O .Ministério das Relações Exterio-
res ,rle.ci_eu eommtiniiloaçã. do nimistr.
do Brasil om Londres dle haiver o _o-
verno d'o sua majestade britannica, em
atlcnção ao que lhe iexj>òz aquelle "io®-
so raprcsentamlte. diplom-tico, resolvido
excluir Ia lista negra as seguinte, fir-
mas brasileiras que se acihavam nella
insonjptas: Costa Ferreira <S- Coinj).,
de São Pauío; Fisclter C^ristialno -e
ScKnoidWr & Comp., ds Porto Alegre.

A firma Gano .Moore & Comp., de
«Pliilatfdlphia, contnatante de ttm iforne-
ciinenil'0 de carvão para o Lloyd Brasi-
leiro, embarcou polo vapor "AusabTc"
(•ex.La«iti«aj), de macionaIi_aU'e hollniídc-
za um grande carregamento «0111 desti-
no ao jejpcailto. da mesma empresa, em
Montevtdéo.

Chagado ao iporlo dle desieiiio o "Au-
Saible" . quando se teve dc proceder á
descarga do carvão, a fíiimal Vinda
Braig«a, encarregada desse serviço «c re-
presertante ato mesmo tempo de Core
EroUtlMls,' Vis Cár^rÉf, não ipóde iniciar o
seu- trabalho por ter sido avisada- de
se achar o .referido vaipor hí-luido na
lista «nc.il.-i .itinanntoa, tendo disso da-
do couliecinienitio á directoria do Lloyd
11 esta leaipilol.

IBslta idinJgiu-.e ao Ministério do íEx-
li-rior a quem «cx-iôz o caso, tendo o
niiui.lro Souza Dantals telegraiphado
inmíodialtamenie ás nossas legações om
Monlovidéo c em Lonlércs, da_doJJhcs
inlslrucções aifim de que providenciais,
sem para que fosse iperirtiUtida a iprotn-
pia líascarga do carvãio ratüdo.

lA legação de Lonldros tovou o faicUo
ao c|i>nilicL-liTic-ato _o IFloreigrt Ofõce
qne, attendendo ao que lhe expôz o
nosso representante diplomático, tele-
gr.iip.hou á legação britannica cm Mon.
tbiiid.o, aiillorizando-a a desembaraçar
a descarga.

1A0 niesmo tculpo o governo uru-
Kiiayo, sem que tives.e conhecimento
dessa solução, num. gesto d'e gentileza
para cain 10 «govonno brasileiro, com.
jnuniicou ao nosso mini.tro nli acre-
ditado que para sohrer oa düíficulda-
des cm que se aiohaiva o Lloyd, pro_
j>nieda'd'e do .governo fedural, ciicarre-
gára a aldlininistraçãio do porto de man-
dar iproo.der á ..s-canga «c transferir
o carvão para o dnposito oüfieial da
illuminação «publica.'

"ÜNIVERSAES" ?«»«»SUIIIILIIOHLO Valiosos brindes.
—*— LOPES SA" & O. —*—

PROTECÇÃO AOS CRIADORES

HUMORISMÜ...MAS
VERDADE

Um fazendeiro de Além Parahyba'dirige-nos a seguinte carta:"Ha muito, sr. redactor, que nós,
lavradores c criadores, adoptamos como í
medida preventiva fazer a seguinte ora- |
ção ao Altíssimo: Senhor Deus dos jdesamparados, protegei-nos e, sobre-1
tudo, fazei com que os governos e os I
srs: legisladores uão sc lembrem de .
proteger a lavoura c a pecuária o,livrac-
jii.s dos impostos, amem 1

Mesmo assim, sr. redactor, Deus I
mãiv sc apiedou de nósl '

Annunciou-se que os nossos governos!
iam proteger a pecuária, trememos dc
susto ao ver que nova tributação nos
ameaçava.

De facio, os srs, legisladores impli-
curam com as nossas pobres vaccas c
projectam criar um imposto prohibitivo
dc sua matança!

E1 assim que o Congressiulio da terra
dos Brandões, outr'ora dos Ottonis,
está discutindo ura projeclo de lei que
estabelece a taxa de 50$ooo para cada
vacca que fôr abatida e o Congresso
Federal cria egualmente outra de 30$
applicavcl ás mesmas rezes!

Dc sorte que para nós, criadores, não
tficará, sequer, o couro para fazer cor-
das com que devemos nos enforcar.

Allegam que é uma medida preven-
«lha conlra o perigo que nos ameaça
da diminuição da pupulação bovina do
jiaiz, como se não soubéssemos dislin-
guir o que devemos vender, do que, pre-
cisamos conservar 1

Somos obrigados a disp«"ir do excesso
cie gado, porque.do contrario, nas es-
tações estivaes, feriamos dc perdel-o á
mingua dc pastos. — J. P. C. O."

P. S. — Cumpre-me accrcscentar
que não duvidamos da boa intenção
dos nossos deputados, como nunca du-
vidaiuos das boas intenções do urso
que matou o amigo querendo esmagar
a mosca que lhe pousara no nariz..."

A indepenãincia do Uruguay
Passa -hoje o 91° anniversario da

independência do Uruguay. Unido ao
Brasil cm 18-1 como epílogo do con-
flicto secular entre porluguczcs e lies-
panhóes solire a posse da cobiçada co-
Oonia da margem esquerda do Prata, o
Uruguay estava naturalmente destinado
a ser uma nação autônoma, que teria
de representar papel importantíssimo
110 equilíbrio internacional da America
do Sul.

Assim o comprehenderain os brasilei-
ros, «pie acccitarain como um facto_ na-
tura! a separação da antiga Província
Cisplatina, c que sempre procuraram
cultivar uma amizade leal e calorosa
pcla republica vizinha e irmã.

Durante os seus noventa annos de
vida autônoma, o Uruguay, apezar de
liavcr atravessado vicissiludes análogas
ás que caracterizam a historia das ou-
«Iras republicas do continente, conse-
iliiúi progredir systematicamente.

nojo u pequena nação platina é, sob
muitos ponlos de visla, o Estado 1110-
«leio da America Latina. ' Ao lado de
reformas ccuiiomie-s importantes, o
Uruguay realizou ultimamente verda-
deiras experiências políticas no lerreno
constitucional, experiências que focali-
liaram a. âttenção do estrangeiro sobre
aquelle povo prospero, energico e cm-
¦prclicndedor.

Ao representante do Uruguay enlre
nós, dr. Erasmo Callorda, apresenta-
mos as nossas felicitações pelo dia dc
Jioje.

Paulista pede uma
reforma geral

S. Paulo, 23 de agosto. — Não sa-
bemos se já estará convertido cm lel
o «projecto do deputado Mario Tavares,
sobre a reforma no sysiema eleitoral
do prefeito, quando estas linhas appa-
recerem no Rio. Approvado em segun-
da discussão, sem debate, esse projecto
foi á commissão de Justiça, dc accordo
com as ordena"ões regimentaes. Já as-
signalámos que o projecto restitue ao
eleitorado o direito, que por algum tem-
po lhe foi cassado, de eleger por suffra.
gio directo o prefeito. Pareceu, a prin.
cipio, que essa iniciativa sc eslendia a
todos os municioios de S. Paulo, con-
stiluindo uma lei. dc caracter geral.

Não c assim. A providencia visa ape-
nas o municipio da capital. E não sa-
bemos «jue municipios eslão requerendo,
mais do que os do interior, a âttenção
dos poderes executivo c legislativo do-
Estado I O sr. Rodrigues Alves, pouco
depois de assumir a presidência, viu e
mostrou ao poder legislativo a nccessi-
dade inadiável dc modificar, radical-
menle, o processo para a escolha de
prefeitos, delcgando-sc esta faculdade
ao presidente do Estado.

Chegaram a abordar o assumpto, no
Congresso, roi quasi uma tempestade.
Havia — e é possivel que ainda haja—
muitos deputados que desempenhavam
cumulativamente as funeções de prefei-
tos cm municipios das respectivas zonas
eleitoraes. Todavia, o sr. Rodrigues Al-
ves não era muito exigente.: o «pie elle
queria que passasse para a competência
do executivo do Estado era o direito de
nomear os prefeitos dos municipios mais
importantes, como os da capital, Santos,
Campinas c, se não nos tráe a memória,
Ribeirão Preto.

Releva, porém, fazer uma ponderação,
cm abono dos municipios cuja autono.
mia se queria cercear, com excepção do
da capital, que está empenhadissimo e
com a sua situação econômica compro-
mentida para muito tempo: é que as
suas administrações tem sido mais ou
menos proveitosas. Em Santos, princi-
palmentc, a autonomia municipal não
tem importado prejuízos. Pelo contra-
rio. Já por varias vezes temos alludido
ao louvável interesse com que o partido
municipal, hoje integrado no partido .rc-
f.ublicano, promoveu melhoramentos o
felicitou o município do littoral. O que
pretende conseguir coiu o scu projecto,
no Rio, o sr. Mello Franco, consegui-
ram os santistas, por meio da escolha
da administração municipal por suffra-
gio directo,

Queremos, afinal, bater este ponto 1
os municipios paulistas eslão a pedir a
tutella do Estado. Como deve ser ella
exercida, sem offender a autonomia
garantida pela Constituição? O assumpto
«não é de estudo e solução difficil. O
projecto Mario Tavares demonstra que
é sempre «possivel bulir no regimen mu-
nicipal... O pensamento do sr. Rodri-
gues Alves tambem não evidenciava essa
possibilidade? — C.

A TORRE EIFFEL I
97 — OUVIDOR — 99 1

preços de alguns artigos da sec- I
cão dc alfaiataria:
Temos de casaca com forro

de seda. . ..... . . . 180$
Ternos do smockinu cora

forro de seita. ..... 160$
Ternos de fraque 130$
Ternos de jaquetão preto,

azul ou dc cor 110$
Terno3 de casimira .1 come*

ri" [1C fio!.
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IA POLÍTICA
0 sr. Camillo em S_o Paulo

S. Paulo, 24. (A. A.) — O dr. Altino
Arantcs, presidente do Estado, offercceu
hoje, ao meio-dia, no palácio dos Campos
Jílyseos, um almoço intimo ao dr. Camillo
dj llollanda, presidente eleito do listado da
Parahyba do Norte, tomando parte no
mesmo os secretários do governo, membros
das casas civil e militar da' presidência.-a-m-em P em

Politica uruguaya
BOATOS SOBRÉV CONSTITUIÇÃO

DO NOVO. MINISTÉRIO
Montcvideo, 24 (A.. A.) — Corre aqui

como certo, que o novo ministério ficara
assim constituído: Interior, dr. Baltha-
zar Brum; Fazenda, dr. Blas Vidal;
Relações Exteriores, dr. Fernandes Me-
dina; Industria, dr. Juan José Améza-
ga; Instrucção Publica, dr. Lagarmillã;
Guerra, coronel Mendoza Duran c Obras
Publicas, 'dr. Rivas.

CORREDORES DA CÂMARA

A lei de meios,
na Gamara

A votação parcial do
orçamento da Receita

Hontem, na ordem do dia da sessão
da Câmara, continuou a votação, em
2° turno, do orçamento da Receita, ini-
ciada na sessã.o da,véspera e interrom-
pida por falta de numero. Eoi appro
vado o art. i° do projecto. Sobre o
art. 2", approvado em seguida, falou
o sr. Evaristo do Amaral, encaminhan-
do a votação. Todos os demais artigos
do projecto foram suecessivamente ap-
provados sem observações. Isso findo,
começou a votação das emendas apre-
sentadas cm plenário e acceitas pela
mesa da Câmara. A votação dessas
emendas, como suecedeu com as demais
apresentadas aos vários orçamentos,
obedeceu ao critério do parecer da com-
missão de Finanças. Ao ser dada como
rejeitada a emenda n. 1, da autoria do
sr. Evaristo do Amaral, o sr. Bento de
Miranda requereu verificação 'de vota-
ção. Votaram a favor da emenda 2 c
contra 88 deputados. Não havia nu-
mero. Foi feita a chamada, a que
responder-m 114 deputados. Submetti-
da, de novo, a votos, foi a alludida
emenda rejeitada. O sr. Evaristo do
Amaral apresentou ao orçamento em
questão 22 emendas, que receberam o
numero de 1 a 22. Com a excepção da
2', que teve substitutivo da commissão
technica, todas as restantes mereceram
parecer contrario. Foram, por isso, tc-
jeitadas, a despeito de sobre a genera-
lidade dellas se ter pronunciado da tri-
buna o sr. Evaristo do Amaral.

O substitutivo da commissão de Fi-
nanças á emenda n. 2, relativamente

,ao imposto de importação de telhas,
dispõe:

"Art. 620 — Tellias de qualquer feitio
de barro vidrado — onde se lê 76-500 —
diga-se, 30S000."

Ao ser votada a emenda n. 22 — a
ultima das apresentadas pelo sr. Eva-
risto do Amaral — o sr. Carlos Pei-
xoto, relator da receita, oecupou a tri-
buna, respondendo englobadamente ás
considerações feitas pelo deputado sul-
rio-grandense, á proporção que as suas
emendas eram rejeitadas.

O sr. Carlos Peixoto deu, resumida-
mente, as razões da commissão de Fi-
nanças, offerecendo parecer contrario
ás emendas acima alludidas.

A emenda n, 23, determinando que
os sillos metallicos paguem, como im-
posto de importação, 20 r«í«s por kilo,
foi approvada. Foi egualmente appro-
vada a seguinte emenda, n. 24:

"Onde convier: Art. As mercadorias
contidas no art. 1.009 da Tarifa, na parle
que diz "macliinas de costura, comnruns,
¦pmpria. para familias e officinas de alfaia-
te ou 5elleiro". pagarão n taxa de 150 réis,
peso bruto."

A essa emenda, a commissão apresen-
tou o seguinte additivo, lambem appro-
vado:

"¦Em caixas, icngradados ou quaesquer
outros envoltórios.'1

A' emenda n, 23, concernente á im-
portação de papel para a imprensa, a
commissão de Finanças apresentou o sc-
guinte substitutivo, que foi approvado:

"1'ica isento dos direitos de consumo e
de expediente o -papel destinado á impres
são dos diários oMíciacs dos Estados, dós
jornaes e i>eriotücos cujas empresas provem
já ter mais de dois annos de effectiv.i exis-
tencia no paiz e das revistas scientificas,
Jitcrarirj-?, «-políticas e artísticas que con-
tarem mais de dois annos de circulação
consecutiva; -este favor só será concedido
desde que sc prove que o papel cffcctiva*
mente se emprepa somente na impressão
dor. ditos diários, periódicos c revistas."

A emenda iv. 26, disinndo sobre egual
matéria, ficou iprcjt.dilKida. 'Sobre a
emenda n. 27 falou o sr. Carlos Pci-
xoto, aconselhando ao sr. Ribeiro Jun-
queira, seu autor, C retiral-a, resalvando
a faculdade de aip^csental-a, de novo,
por ocea-sião da 3" discussão. - .

O sr. Ribeiro Junqueira, attendendo
ao rl-.ipello do relator ida receita, reli-
rou de facto, a sua emenfa, tendo sido
previamente 'consultada a Câmara.

A 'emenda in. 28, de nitOot.0 com o
panecer da ccniimtssão technica, foi ao-
provai-la' Didoõe ella, sub-emeiulada
pola coirauiflsão: "'u

Imposto de consumo — N. O. Sobre
o fumo, redija-se assim :
Charutos cujo preço do milhc.ro

não exceda dc 50$, cada charuto.
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PARA 1917
Discursaram, na Câmara, os srs. Álvaro

de Carvalho, Válòis de Castro, Ves-
pucio de Abreu e Barbosa Lima

So$ até íoif

100$ até 200$,

200$ "até
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tcio

?°*5

300
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CÒnS,

cha-

O Sr. Octactlio do Albuquerque;
Venho do Senado, Admirável o dis-

curso do Epitacio ! Houve um trecho em
que, profundamente commovido, elle excla-
mott: — "Não fumo, não jogo, não bebo e
nem tonlio amantes IV

O Sr. Luiz Doininsuesi
Acredito piamente nesta ultima parte.

Sempre fiz justiça á invalídez do Epitacio.
;J- & »!•

Na sala do café, contava.se o caso do Sr.
Camillo de llollanda, de quem, apezar de
estar cm S. Paulo, fora lido um parecer na ¦
commissão de Marinha e Guerra:

Commentario do Sr, Simcüp.Lcal:
Este Camillo é sempre assim. No rc- [

conhecimento de poderes, um parecer delle
fúí impugnado pela omissão de uma par-
cella na somma dos votos; agora, esse outro
parecor será provavelmente combatido pela
omissão;., do próprio relator.

* * :-í
Chcfiadinlio de Buenos Aires, appareceu-o

Sr. Octacilio Gamará,
Por que vem tão cedo? — indaga-lhe

o Sr. Piragibe.
Porque ouvi dizer que o prefeito fi-

zera uma concessão á Light sobre o trans-
porte das carnes verdes, Vou aproveitar o
ensejo para mais um discurso a propósito
di matadouro dc Santa Cruz.

mstmt 1» t_m 1» ¦w.iiii
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No Corpo de Bombeiros
O CONCURSO PARA A VAGA DE

TENENTE MEDICO
O ministro do Interior iletermi-

nou ao commandante do Corpo de Bom* I
Loiros que no edital do concurso para
o preenchimento dc uma vaga de tc-!
ncnlc-mcdico deverá ser mencionado ;i |validade do concurso pelo praso de um
mino.

A mesma ordem foi dada ao com-
anandputc da Dríjada .'Policial' onde
lambem se vae realizar um concurso
¦para teneiiiemcdico.
-— iwq Çf^Xi "--

NA ESTAÇÃO DA IMCMI.V

Vae ser installiiila umn escola
cm Vigário

0 prefeito, attendendo «í* pondera-
ções do direcor de Instrucção Publica,
autorizou a installação de unia escola
primaria cm Vigário, na estação da
Penha.

NOTICIAS DE ALAGOAS

Maceió, _.| — (A. A.) — Devido a
«f.igulhas «Ia lenha queimada nas loco-
inotivas da "Great Western", inci-n-
diou-sc na noite passada a casa
òncrario da fabrica de Fer não
sendo tolaes os rjrejuizos.

Os contínuos incêndios dos
#viacs, ateados tambem pelas fagttlhás'das 

locomotivas da mesma .onipanhia,"i"u «'.espoliado indignação.
Maceió, -.( — (A. A.) — Adoeceu

gravemente a progenitora do governa-
dor .!., ''«ado.

dc um
Velho,

cr.nna-

- *>ríx"f*"í*-*(W£ ¦ ,y.fr?*j-

3'.,.

e 1

AS MISSAS 0£ HOJE
lícr-in-sc as seguintes, por alma de:
Coronel Bellarm.no Ue Ãrrnca Cam era,

« .. '[2, na egreja «le S. Francisco de

! dr. Ji-ãa Ch-tidJno de* Oliveira
a*- o iioras, na egreja de S. Fran-

C-... .10 Paula..
Ü. Carlota Dias de Amorim, ás o ho*

>**:-•. na cereja do Espirito Santo.
•Maria rl.i Gloria Salgado de Miranda,

t* o i;-\ ua egreja du Candelária.
Manoel Alves Símios, ás 9 horas, na

egreja dc Santo Affonso.
Paulina «de Paula I.otio (liy.larr, ás a

\t l|_, na egreja de S. Francisco de Paula.

iwjtMin-jLn waww-_BB-Ha-_a

Os vestuários nara meninos,
«Ia TOURE EIFFEL, desa-
fiam toda a competência pcla
c:;celler.te qualidade de seus
tecidos. ' elegância e perfeito
acabamento.

M penca de nomeações
na Guerra

Foram hontein nomeados: para o
Collegio Militar desta capital:

fiscal, o major Alberto Lavanérc
Wnmderley; assistente, o capitão An-
«Irado Neves;, secretario, o capitão
Gomes Ferraz; e intendente, o capilão
Antônio Monlciro Meirelles; chefe _e
auxiliar dos servidos da administração
.!:i ,1" região, respectivamente, o capi-
tão intendente Carlos Manoel de I.ima
c o 1" tenente José Antônio Mourão;
chefe «• auxiliar dos serviens de admi-
nistração «Ia 6" região, respectivamen-
tc, o tenente-coronel intendente Fran-
cisco Pinto Fernandes e o i° tenente
Octacilio dc Garcia Abreu.

rRATA.lG.VrO DAS MOLÉSTIAS
PRIiAS Gl-ANDES MEDICA-
COES PIIYSICAS, PELO ES-
1'ECIAliISTA e
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Installação ewccial pSVa
o trataniento das míRcstia™ do peito.
tuberculose, bronchite, cmnhyscma. Pc
10 I*. ás 4; largo da Carioca, n, 1"
andar.

MB-» «» ot., ¦
O IMPOSTO SOBRE DIVIDENDOS

Uni reiju cri mento inilcfcrido pelo
ministro iln Finiondn

O ministro da Fazenda indeferiu 0
requerimento do "National City Bank
of XVw York", com succursal nesta ca-
pitai, pedindo restituição i\o imposto
sobre dividendos, que allega ter pago
a maior.

Pelo mesmo titular foi negado provi-
mento ao recurso interposto pelo Ran-
co União dc S. Paulo, do acto da Al-
fandega desta capital, quo o multou
por infracção do regulamento approva-
do pelo decreto n. 11.951.

Idcm, de mais dt
cada charuto. .

Idem de mais de
cada charuto, .

Ttlem de mais do
cada cha.uto. .

Idcm dc inoiâ de
cada charuto. .

Idem de iia*s du Goo$, cada
ruto

Cigarros e cir;arrilhas, cujo preço dc
milheiro não cNceda de 4$, por
maço, carreira, cí.íxa etc, tic i.»
ou fracção #

Idem, idem cc mi's dc *i3 até S$,

Idem, idcm de mais dc 8$ até 16,
etc ". ¦ •

Idem", Idcm dc mais de -ft$ até 24$,
etc

rdciii, idcm de mais de _•* até 35?.
etc

Idcm, idem dc mais de 35$» etc. .
Filmo desfiado, cada kilo
Cifiarrog estrangeiros

Nat redacção transforme-ío a tabeliã tic
milheiro dc charutos -por centena e de mi-
iheiro de cigarros c cigarrilhas pelo _ pre-
ço dc maço, carteira ou caixa, reduzindo-
se proporcionalmente o preço indicado. Xo
fumo desfiado, accrcsccnte-se — picado ou
mi pado — e envez do preço ou taxa por
líilo. rctlija-sc — taxa .por 25 grammas on
fracção,

As emenda**; ns, 20 c 30, concernentes
ainda ao imposto sobre o funío, foram
retiradas pelo sr. Mendonça Martins.
As emendas ns. 31' c 3a, dispondo
egualmente sobre a espécie, ficaram pre-
judicadas. A emenda 11. 33, relativa ao
imposto sobre bebidas, foi rejeitada.
A' emenda 1:, 34. a commissão apresen-
tou o seguinte substitutivo, que f-i ap-
provado: _

"A cerveja de alia fermentação pagara"
aa Seguintes ta::a. : —. por ütn* Sníío, -por
garrafa $04.0, por meio litro $030 c por
meia garrafa $020."

As emendas ns. 35, 36 e 37 foram rc-
jeitadas. A emenda n. 3S foi approva-
da, estabelecendo:

"O imposto do consumo sobre rendas,¦fitas, ent remei os c tiras bordadas será o
mesmo rara a producçao nacional e o st-
miliar estrangeiro. Vigorarão a3 taxai
actualmcnte cobradas para essaa mercado*
riaa dc importação."

As emendas seguintes, ns, 3c, 'o, 41,
42 c 43, foram todas rejeitadas. A
emenda n. 43 A provocou incidentes,
interrompendo a votação, lira a de
autoria do sr. Vicente Piragibe, man-
dando supprimir o imposto sobre os
vencimentos e creando. o imposto dc
10 "I" sobre os alugueis de casa.

O sr. Pirapibe oecupou a tribuna,
assim que foi annunciada a sua vota-
ção, e, depois de curtas considerações,
requerei! que fosse a emenda dividida
em duas .partes, «procedendo-sc, para a
1° parte, á votação nominal. A primei-
ra parle do re.|uerinieiito do represou-
tante carioca foi dada como approvada,
sendo rejeitada a -parte referente A vo-
tação nominal. O sr. Piragibe requereu
verificação dessa rejeição, que foi con-
¦firmada. Km seguida, foi dada como
rejeitada a 1" parte da emenda. O au-
tor. desta requereu, pela segunda vez,
verificação da votação. Contados os vo-
tos, não houve numero. Feita a chama-
da, foi a falta dc quorum confirmada,
respondendo apenas rt deputados. IJ
ficou a votação das emendas ao orça-
mento da receita encalhada, nessa ai-
tura.

«*»»*q»-»c_-.i .

Os funecionarios do Arse-
nal de Matto Grosso

PEDIDO DE APROVEITAMENTO
NOS CORREIOS DAQUELLE

ESTADO
0 ministro da Viação pediu no seu

collega da Guerra para ficarem addidos
áOAaministração dos Correios dc Mntto
Grosso os funecionarios em dispombí-
lidado do extineto Arsenal de Guerra
daquelle Estado, Josó Kellcr d.i Silva,
Francisco Pio Bueno, Manoel Naza-
reno da Silva c Benedicto Henrique dc
Carvalho,

XO JURY DB S. PAULO

Julgamento ile nm cstclllonntnrlo
S*. Paulo, -4 — CA. A.l — Hstá sen-

«io julgado, no Tribuna] do Jury. o rco
Henrique Gramherg, pronunciado por
crime de cstcllionatq. O indiciado
Grambcrir de parceria com Francisco
Levre, dizendo-se fundador de uma so
ciedade cooperativa, denominada "Pro

grosso", com sede no bairro de Ypirau-
ga, conseguiu illudir muitos associados
sob nretexto de distribuir-lhes 50- o!o
cm dinheiro. A defesa do aceusado está
a cargo do dr. Marrcy Junior.

Oecuparam Iiontem,' nâ hora' tio.. cx-
pediente, a tribuna da Câmara, para
tratar da elaboração da lei orçamenta-
ria, os srs. Álvaro de Carvalho, Valoi»
de Castro e Vespucio de Abreu. Por
oceasião . da. discussão do 1° projecto
constante do avulso da ordem do dia,'
discursou «tambem, e longamente, o sr,
Barbosa Lima. . , ...
O DISCURSO DO SR. ÁLVARO

DE CARVALHO
O sr. Álvaro'de Carvalho começou

dizendo que, depois. do que haviam
dito os seus companheiros dc represen-
tação, srs. Galeão Carvalhal e -Çincina-
to Braga, -relativamente 4 discussão do
projecto «de lei orçamentaria, cuidava
não ser necessário oecupar a tribuna,
para tratar da mesma matéria, sòbrepu-
do depois que ella assumiu magna' _m-
plitude. . "'¦•:._ ¦¦:.-.-¦:'¦_'' ¦¦ '•"¦¦¦ :' '

Declarava, porém, 
'que. o Estado'-ídc

S. Paulo, lho apoio prestado ao:i g«íí?er-
no da Republica, tem ¦principalntèjite
em mira a compreliensão das responsa-
bilidades que lhe advêm da griiv_.ii.i-
tuação do paiz e: manifestava a è-rtTlaíi-
ça que lhe inspira a acção patriótica e
cncrgica_. do sr. Wencesláo : Braz.j. E
este apoio vae até onde o exigem fls ?a-crificios ditados pelo desejo de""sfc.-,*al-
var a honra, da nação. Nestas -ondi-
ções, obedecendo aquillo que conàtltue
o supremo principio da bancada'- quedirige, declarava prestar apdio ás iné-
didas lembradas «elo relator da rcicitá,
exceptuando, porém, a que se refere ao
imposto de transporte.

O orador estava disposto a acecitar
todos os sacrificios, comtanto que os
mesmos se revestissem do cunho da gc-nerosidade e de cgualdade de distribui-
Ção, o que representava a garantia da
stippressão desses mesmos encargos
quando a nação recobrar a situação
normal,

O imposto de transporte, todavia, tal
como o lembrou a Còmniissão de Finan-
ças, vae incidir profundamente sobre o
Estado de S. Paulo, o que é provado
por varias razões, entre as quaes sc
destacam as daclaraçõcs do próprio re-
lator da Receita, quando se referiu^ao
facio de serem as tarifas da Paulista
mais elevadas que as da Central.- • -

A bancada paulista não tinha a li-
berdade de acecitar o novo imposto,
pois que o «povo de que ella é represen-
tante já considera como uma extorsão
as tarifas da Paulista; nem foi o.tro
o motivo que levou o conselheiro Ra-
drigues Alves e o actual presidente do
Estado, a lembrarem a encampação das
estradas de ferro.
. Além disso, a difficuldade do novo
imposto não. escapou ao espirito clari-
vidente do sr. Carlos Peixoto, por-quanto este fura o primeiro a pedir á
Câmara que refleetisse sobre tal im-

O SR. BARBOSA MMA E O YOXO
EM SEPARADO

DO SB. CINCINATO
Interrompida a votação do orçamento

da Receita, na emenda 43 A, a «He
apresentada, ipor falta de numero, foi
anmrnciada a continuação da 2* dis-
cussão do orçamento da Fazenda, sendo
dada a «palavra ao sr. Barbosa Lima,
orador insoripto.

O sr. Barbosa Lima iniciou o seu dis-
curso. íissignaiando, com veh.mencia de
linguagem, o caracter excepcional «Ia
situação dõ Brasil, em face do scenario
do mundo, abalado .pelos cataclysmos
ciyo fragor a toda hora nos ohega aos
ouvidos e, assignalando isto. transnuittiii
á Câmara a impressão que -sentia de
que, depois dessas escaramuças «parla-
mentares, a «propósito dos orçamentos,
depois de suggeridos vários aivitres, o dç-
bate seria mais útil, mais precioso e mais
delicado para o exame c preferencial
acecitação de certo numero de soluções,
No entanto, o orador viu com surpresa
que em geral todos se desinteressavam
do debate, concentrando-se todo o cs-
forço apenas em tomo de um pequeno
grupo de coliegas, deixando a immcnsa
maioria da Cantara aquelle grupo redu-
zido e á commissão de Finanças o me-
lindroso exame do árduo problema fi-
nanceiro.

.0 orador entrou, então, a examinar
aquillo que denominou um frêmito de
impaciência, que o voto vencido do sr.
Cincinato Braga provocou no seio da
commissão, e declarou que ¦o desejo de
nâo regatear sacrificios, no intuito de
contribuir «para a boa obra dos orça-
mentos e firmeza do espirito de con-
cordia que deve . existir entre os col-
legas, não o eximia de rebater a ana-
iyse percuciente com que o sr. Cinci
nato, Braga alvejou o funccionalismo
publico,, e os -cmeis conceitos que ainda¦na .véspera rcaffirmára, num pronun-
ciamento "unilateral) o que tlisse_ não
fôrade- esperardè uma intelligencia pe-
regrina, que devera encarar as varias
faces do problema para dopois integral-
as, trabalho este a cuja contemplação o
representante paulista tem habituado
seus coliegas.

O sr. Barbosa L''ma, após se referir
ao seu próprio temperamento de velho
tribuno, descrido de mctaphoras, pediu
licença á Cminara-jiara lembrar as fei-
ções .com,.que sé têm ultimamente apre-

NA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL

eas -
É{jjU[jl|JB

O sj. H. Taiborda, encarregado pela
Associação Commercial de dar parecer
sobre a representação de varias firmas
desta praça, relativamente á questão de
isenção de direitos, precedeu-o de va-
rias considerações.

Começa por estranhar que havendo
na "Consolidação das leia das Al-
fandegas " disposição que veda a
isenção dos direitos de importação
e consumo dos gêneros, mercade.-
rias ou objectos dc que haja simi-
lares manufacturados na producçao
nacional (art. 433) c dizendo esse ar-
tigo clara e explicitamente que tal
isenção não será concedida — sejam
quaes forem os termos das leis, decre-
tos, ou contratos que estabeleçam ou
autorizem essas isenções, possa o Mi-
nisterio da Fazenda autorizar a saida,
.livre de todos os direitos de importa-
ção c de consumo, a tecidos de algodão
ou de lã, importados pelos Ministérios
da Guerra, Marinha e Justiça, a gc-
neros dc consumo taes como arroz,
batatas, vinho e cebolas, importados
por empresas de navegação.

Declara mais -que nos estudos feitos
pela commissão, em grande parte aos
dois últimos annos do governo passa-
do, chegou-se a verificar que uma re-
partição publica sttbmetteu a despacho
livre vários volumes contendo meias de
fio de Escossia, punhos, roupas e ou-
tros objectos bem pouco próprios de tal
repartição, concorrendo isso para que
grande somma, mensalmente, deixe de
ser recolhida aos cofres da Alfândega.

Occupa-se. da crise das finanças
brasileira., dizendo que o momento
exige medidas' radicaes, suggcrindo ai-
gumas como sejam:

a) — Prohibição terminante da isen-
ção. de direitos aduaneiros para todo
material ou mercadorias importadas
pelo Estado ou pelos particulares, se-
jam quaes forem os motivos allegados
para obtenção do favor de isenção;
b) — Obrigatoriedade do pagamento
de direitos á todas as empresas que
em virtude de conlralos especiaes já
gozam dos favores da isenção, resti-
tuindo o Estado mais tarde a impor-
tancia cobrada sempre que se provar que
a mercadoria "despachada está compre-
hendida nas que devem gozar do favor
constante do contrato, ¦ e não houve
desvio para uso estranho, c) — Em
vez de isenção ou tarifa minima para
certos gêneros, quando importados por
determinadas pessoas ou empresas, uma
taxação monos reduzida, embora mais
egual para quem quer que os importe.

O dia nojenaáo
O sr. Epitacio Pessoa o

a sua invalídez

sentado as physionomias parlamentares
e classifica a do sr. Carlos Peixoto de ..
polida e própria á .1» accentuada per-I Enumera vários factos cm apoio as
sonalidade magistral, para logo depois' reclamações endereçadas pelo commer-
se referir á attitude e ao gesto apollineo eio e por industriaes, procurando sa-
do sr. Cincinato Braga, que sabia com lientar os prejuízos delles decorrentes
frialdade glacial dar as soluções mais para a classe já tão onerada de encar-
paradoxaes, aprcsenlando-as com ares- gos e responsabilidades, e faz pondera-
tas penetrantes de verdade, que entram ções. assás judiciosas, sobre os favores

'10si?,." e„-u.e' sc£imdo a_s considerações pelos cérebros a dentro, torturando-os. de que etão inçados os contratos ce-„, - „. ...,.., ^ Declarou então que cavalgava suas lebrados com varias empresas, favores
impressões a meia rédea e que tinha esses quê o governo poderia suspender
v.vo empenho de não magoar em seu com inteira satisfação do commercio c
discurso a pessoa a quem tem o des-1 com grande heneficio para as suas pro-
gosto de contradizer. . pr.as rcndas c para á economia nado-Iniciou, depois "disso, a sua analyse | na_.
do voto .em separado do sr. Cincinato „ 

D — - m

objecções apresentadas, a própriacommissão indicaria suecedaneos. ¦
O -seu (parecer é que no ipé em que se

aclm a discussão, não ipiVde liaver diver.
Boncia. onh. «espiritos d«a elevação' dos
srs. «Carl.s Peixoto c Cinciiii-''., Braga.
Peroramlo, o orador lembrou o trecho
do discurso do sr. Carlos Peixoto, 'oklc
leí.io cm acudir ao salvamento _»'honra
este aiaeeritifmt o dever do toldo o br.si-
nacional, e, ao mesmo teirtpo, declarou
que estava desligado «dle 'todo e qualquer
partido. qi_ não o 0111ba.1_cava.in com-
preuiissos «politico. de nenhuma oi_cnt.

O sr. Carlos Peixoto — proseguiu
o orad-i- — não eslá sozinho, sobrr-tu-
do 110 _ei'o ida Caimnira, omlie seu tioune
é tão n-imlrad. e respeitado. Agora o
deputado mineiro, mais do que a«os pfiir.lidos, portaice á nação, e ha de cotia-
boral;' com todos os brasileiros, uma vez
que foi aiaranicar do seio convulsionaido
da -"'nainçia. a voz dc i_cit.11mcn.to: "Dc-
bout les .niori-!" E sc aoaso ns níçati-
va's .do sr. Carlos Peixoto vêm de ai.
gunia desillusão e falta die confiança no
concurso de seus coinpai.it-i.ros dé re-
ipresenltoição 1.1'cionail, vü-sto q.e «disse
senftir não poder correr «por toilá a lua-
ção, levando «sua palavra ao caiipira, ao
seMaincjb e ao gancho, o orador, como
.'«pivsentniit. «de São Paulo, oleiro melo
mesmo distriioto «lo sr. CinoSnao Braga,
pode _c._iT.-r _ .10 Sr, Carlos Peixoto
que quanldo ali s. cx. lograsse chegar,
aO-Z_ipatrrotfoa do _r. 'Oiilcinato Braga
já «tonia feilo a ipropaiganidtí tão descia-.
da do sr. 'Carlos iP.ixtoto.

¦A liora é de 'saiõriíiciS-, lembrotr o
orador, e ipedia licença para citar a
pliralse d'o saudoso 'Campos Salte., (Jtióin.
do governo: "'Não iposso rdirigar/nj-i-
giioni a ser ipailir.iota, -mas tenho o direito
do f;iz"i- ctsnn>rir a lei". .,....

O QUE DISSE O SB. VALOÍS
1)1" CASTRO ..*'¦'

O sr. V'.i';oÍ3 de Castro conte-ptf "di-
zendO' que, qu„ií:i'o o sr. Cinciiiato-üra-
ga di_c.ilsa.va, quarta-feira, cm defpsa
do seu voto em -oparaldô', fora .«pàrtea-
do, em conta altura -do sou di-sctrrsi, «por
itni daput-aklio .que lenubráina o córte dos
funocionario. quo aocirminiilam. E* o
orador, isto é, o sr. Cincinato, re?_>p«n-
dera: ....

— Ksses já estão mesmo fora da íoi...
Se o aparte não foi feliz — disse o

sr. Valois dc Castro — ainda uiéiio. o
foi a «rsposla,.

O aparte não foi feliz, porque impor-
tava numa suspeite diclprimeuto '«rl'rcia-
ção á 'hortora-ilildiald, de iim pequeno
numero __ concidadãos, «pie sufflpftpím
capazes tíe receber aquillo «iuo nio lhes
c divi'd'0.' '-*--*

lA rcspo.ta ainda Pdi monos acertada.
A mesma tíaminissão de iFinanças, ¦ de

que hoje é um dos 'brilhanles membros
o r-O-^ftTj.ante de São Paulo, o qire
está ipnestando os mais tprociesos -sen-i-
ços ao ipaiz, estulloii esta questão das
aooiimuliçõc. com 'fodo cuidaldo, com o
maior escrúpulo c com _ sévwídade e
rigor, e rtí-olVeu-a 'em 'dispositivos. Ic
gses, que foram consignadois na lui de
orçanienlio, sob n. 2.9-4. dc S dc ja-
neiro de 1015, dispositivos que, por lei
deste anno, foram incorporaldlos á iegi--
lação comnir.m.

Convém lembrar — continuou o ora-
dor — que o assumpto foi objeeto de
acurado estudo, dc que foram "magna

pars", além dc um <los espíritos mais
fundamentalmente organizadores da pre-
sente geração, digno de merecer as mais
elevadas funeções e cujo nome pede o
orador licença para recordar — o sr.
Cardoso de Almeida — lambem um ou-
tro espirito, não menos notável, que
allia á primorosa intelligencia o adorno
de altas qualidades moraes, o "leader"
da Câmara, cujo nome declina com o
maior apreço — o sr. Antônio Carlos.

Ambos acccitarain as iiispir^B(i.(£$«dç
um dos mais circuinspectos represcntau-
tes da magistratura federal, que f-pecupa
logar «lc destaque no Supremo Tritnitial;
c resolveram deíinilivamcute a questão];
resalvando, tanto quanto possivel, os Aí-'
reitos já adquiridos'.

K assim o fizeram — accontuou o
sr, Valois de Castro — conv.nci los de
que a interpretação do art. 73 da Con-.
stiluição, .110 sentido absoluto em qua ç.
entendem .ilgtins_ exagerados, é - tutr
cpntrascnso, conforme o 'demonstrou
eminente constitucionalista s|\»j»BiUy
Harbosa, cm sen trabalho admirável so*
bre a interpretação 'desse artigo. ;

Eslão, portainto, á sombra da lei —
concluiu o deputado «paulista — e não
íóra, os poucos, dentre os concida.lâios,
alvejados pelo aparte e pela resposta
ao mesmo.

Braga, dizendo que, seu autor, com a
medicina que receita, faz pensar numa
therapeutica verdadeiramente nova e
orig nal, e, com sarcasmo, passou a
classificar o parecer do sr. Carlos Pei-
xoto de pomada, as medidas do sr. Ca-
logcras dc saes dc quinino e o voto' do
sr. Cincinato, a quem chama de thau-
maturgo, de picralo dc potássio.

Esjudoii, então, longa e demorada-
mente as possibilidades encontradas e
apontadas pelo sr. Cincinato Braga, já
no scu volo cm separado, já no seu
ultimo discurso, de se reduzir a des-
pesa material clc 120.000 contos e a
de pessoal de 40.000 contos, nos futuros
orçamentos.

ConuDcntou, aqui com aspereza, ali
com deliciosa ironia, o modo verdadei-
ramente milagroso como se poderia
verificar semelhante reducção. A pro-
posta delia, na parte referente a pes-
soai, o orador recordou que o .repre-
sentante paulista álludira ao dispendio
de 3il044:iS.-?ooo com os funecionarios
na inaclividade. Depois de interrogar
de que modo se conseguiria fazer uma
reducção nessa verba, o orador pissou
a tratar da parte do voto em separado
concernente ás nossas classes militares,
procurando evidenciar a falta de apoio
c_ fundamento das allegaçõcs do sr. Cin-
cinato Braga, quanto á desproporção
apontada entre o uutnero de offieiaes
do Exercito e praças de pret.

Sempre aparteado pelo sr, Bueno dc
Andrada e, por vezes, pelo sr. Bento
de Miranda, o sr. Barbosa Lima tra-
tou, cm seguida, do regimen proteccio-
nista alfandegário, criticando-o forte-
mente, assumpto que tornou prepara-1
torio do proemio da sua peroração. E;
abandonou a tribuna, no fim da hora
regimental da sessão.

O 
PROBLEMA de mobiüar uma

casa com arte, conforto e modi-
cidade foi resolvido .pela firma
LEANDRO MARTINS & 0„

rua do Ouvidor 93 e 95 e nos anti-
«ros armazéns, r. dos Ourives 39-43.

O CASO DA CHATA "COPA*

CABANA"

"TIRO FEDERAL"
Costumes dc brim "kaki" (já mo-

lliado) artigo inglcz com bonet
Bs. 45$000

na Casa Colombo

Falta de pagamentos
Os guardas reservas da

Inspectoria de Vehiculos
Já não é a primeira vez que chama-

mos a altcnção da autoridade comipc-
tente para a falta de pagamentos aos
giuirdas-rcservas da Inspcctoria de Ve-
hiculos. Esses pobres homens não re-
cubem os scu. venoiiiícntos dc9de o
mez dc março. Devido a essa irregu-
laridaüc suecede o seguinte: uíio tendo
os referidos guardas dinheiro algum,
vêem-se obrigado, a fazer t-ransacções
com os agiotas da policia, ipagando ju-
ros dc 30 e 40 o|o. aC?m de poderem
fazer faicc ás despesas da vida.

Como, porém, esses veiioimentos se-
jam imuilo roduzidos, _ ainda mai. com
03 juras, resulta que o déficit tados
03 mezes augmcnla, pois os suecessivos
empréstimo, não chegam para t-oUi-ir
as despesas mensaes.

Paira não lhe ser suspenso o credito— e não morrer de fome — o desgra-
çado começa, então, a ser tentado a
abdicar da sua honradez... para isso
são (ao que jiarece), tentadores os of.
fcrooitlicntos dos canduetores de vchi-
cultos, cm troca dc rclcvação de infra-
cções commeiaidas 1'Estes í.tctos, segundo nos informam,
v.rifí-catn-se «Iiariamo-itJe. itrai__riran_o
ou «pela rcacção d- algum guarda inde.
fecl-ivelmente honesto, ou pela, denun-
cia do .próprio conduotor de vchiculo
qm? qu«cr vingar-se do policial...

«E é esse o resultado a que chega-
mos pcla "falta de pontualidade jios
pagamentos.

Urge, pois, tomar uma providencia
para «bolar um iparalieiro a tão depri-

ij I monte situação.

O IMPOSTO DE TBAXSPORTE E
A BANCADA GAÚCHA

O sr. Vespucio dc Abreu, indo á tri-
buna, homologou as opiniões, em parte.,
do leader da bancada 'paulista, dissentiii-
do, entretanto, da allegação feita de que
o imposto dc 10 "I" sobre os transpor,cs
iria onerar sobretudo e além de tudo
o listado de São Paulo.

O Kio Grande do Sul tambem seria
grande c 'fortemente onerado. Todo o
Brasil sentiria, necessariamente, a inci-
dencia e o gravame do imposto alludido.
Alas por isso mesmo que esse gravam»
era relativamente vexatório, não podia o
orador, como Icadcr -da bancada sul-rio-
grandense, e em nome delia, deixar de
appellar para a commissão de Finanças
— ria qual individualmente iá fora mem-
bro — no sentido da medida proposta
ser evilada, 1:03 seus effeitos. Conviria,
assim, que a referida commissão sugge
risse solução diversa da representada pelo
imposto «le transporte, na 3a discussão
dos orçamentos. E fora para concit.-.i

.. . .os membros da commissão nesse sentido
rrt-' que elle orador oceutoava a tribuna.

Depois do curto discurso do sr. Ves-
pucio -de 'Abreu, esgotada a 'hora do
expediente, (passou-se á ordem do <lia.
entrando cm votação o orçamento da

i.uil.MitVilM -....UHOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
«.'«i todas as casas de primeira orclem
desta capital •¦ d. (ndo.s na Espado*.

CONTRA A UNIÃO

litol demittido mas jiropo. acção
lH'i'Ppolyto Loão de Azevedo, agente

fiscal do iníposto do consumo em Cam-
pos c Itaipomirim, no 'Estado do 'Rio,
fin dali transfcri<Io para a cidade de
Cabo Frio, em vista de nova divisão
dc circitmscripção.'Mais iai.e foi aberto um inquérito
administrativo para ajpurair |irregulatri-d,-.tle3 occon-irlas na sua administra,
ção o terminado cs:., transferido,
como «pena disciplinar, para «Macahé.

P.-.ra l«i foi até i de maio ultimo
quando o s'.i_ii_hendcu o decreto de
exoneração.

Na audinnoia ile hontem do dr. Raul
Mairltins, jui. da 1» vara federal, foi
proposta por Leão de Azevedo uma
seção para ann-.illar -esse acto reputado
[Ilegal.

•««-T-^-tSv-^-írr*-""

Brigada Policial
CONCESSÃO DE MEDALHAS""t-.TTAPES

Foram concedidas medalhas na Bri-
pada .Policial: de |prata, _om passa-dor de ouro, ao cabo dc esquadra re-formado Gentil José da Silva; dehonra, ..sem passador, ao 3" sargentoUysses Medeiros de Faria; com pas-sa.or de bronze ao capitão Hcrminiode Azevedo Muller e ao alferes An-tomo Estellita da Cunha Junior.

O juiz mandou pagar „ in*
(lciiiiiiz-içíio

Em dezembro do anno passado, o
chata "Copacabana", de ipr .miedaide da
City Improvements, foi afbalroada por
uma embarcação qu. lhe causou ava-
riais.

A companhia ipropôz, então, no juizo
da ia vara federal uma acção para
haver da firma Furtado Mello «3" _„
proprietária da embarcação què causa,
ra o sinistro,, a justa itiilemnização dos
prejuízos .amidos.

Por sentença de liontem, o dr.
.Raml MarbirJs julgou _ alcção ps.ee-
de!ií.>c c conldemtiou J. 'F. 'Furtado de
Mello, 'Sttacessor da firma, a pagar á
City a quantia de 1 :-3o$ooo, juros e
custas do «processo.

^-i_iW<»hBHM^»--
-.--«-¦•¦-.-<>"¦: IipT^ «^«ãCATINIIA
Está livre da MIUDINHA.

— >«_*«¦

-jéd. Gamara
Asessãoem resumo

Presidência do sr. Astolpho Dutra,
secretariado pelos srs. Costa Ribeiro c
Ijoão flerncUta, foi hontem aberta -a
sessão da Câmara, com numero regi-
mental, á 1,13. A acta da sessão ante-
rior íoi approvada sem observações.

No e»pedicnte foram lidos vários pa-
peis, entre os quaes um officio do mi-
nistro da Fazenda. ca«peando as seguin-
¦tes informações, solicitadas pela Ca-
mara, a requerimento do sr. Evaristo do
Amaral:

"A redacção definitiva daa conclusões
(da 7* commissão da 1" Conferência Pan-
Americana), ainda não foi feita em Buc-
nos Aires, não existindo, como consequen*
cia^ texto ofíicial portuguez das mesmas.• Como summula 'provisória das rccommcn-
dações relativos ás conimunicaçõcs telegra
pliicaa votadas na in Conferência Pan-Ame-
ricana, pôde ser acceita a que abaixo vae
transcripta :

n) Comniunicações telcgrapliicas, Que se
recommcnda :

i°, o estabelecimento dc uma tarifa uni-
forme para o serviço interior de cada paiz;2", a adopção de convênios internacio-
nr.es com o fim de prolongar as linhas le-
lcgrapliicas, onde ainda se não tenha feito,
nté unil-as ás dos paizes • limitroplics, no
intuito dc obter facilidade na» communica-
ções e organizar o serviço dc permuta da
correspondência, com tarifas reduzidas c
uniformei ;

3o. a tipplicaçüo ao regimen americano,
se viável, do systema europeu de tarifas
de transito c terminaes ; ou — caso nüo
seja este alvitre acccitavel — de tarifas
mais reduzidas que as adoptadas para o
serviço internacional extra-europeu, bem
como de imprensa ;

4°, a que. no intuito de se obter nm
serviço homogêneo sob a direcção do g<>-verno, ;sc procure dar-lhe caracter ofíicial.
Neste sentido recomnienda-se que, nos pai-zes onde haja simultaneamente linhas par-ticularcs e. Hnljna fiscaes, o Kstado pro-cure adquirir as primeiras c cm todo caso
recuse novas concessões particulares quevenham a ser solicitadas ;

5°( a intervenção do Kstado no serviço
das companhias de cabos, visando o au.
gmento das linhas iransoceanicas c a cre*
ducção das tarifas :

«li) Comniunicações r.-idiotclcgraphicas.
Cnm referencia a este ponto, o alta cora.
missão declara :

iu. que.tcm vísta da segurança nacional,
lia conveniência cm que as estações radio-
tekgrapliicas sejam de exclusiva proiiricdadedos governos ;

2n, a necessidade da convocação de uma
reunião dos directores do serviço radio-te*legranhico de cada paiz, que se realizara
cm Washington, especialmente destinada aestudar c propor o que a sciencia e a ex*
.periencia actualmcnte aconselham para obter
comniunicações |nr meio de lelegrapliia sem
fio entre todos oi paizes da America c com03 demais continentes."

Dopois da leitura da matéria do ex-
pediente, oecuparam _ tribuna, sueces-
sivamente, os srs. «Álvaro de Carvalho,
Valois de Castro c Vespucio de Abreu,
que trataram da elaboração «los orça-
mentos, alludindo aos aivitres suggcri-
dos pcla còmniissão de Finanças e ao
voto em separado c discurso pronun-ciado na ses-ão da véspera pelo sr.
Cincinato Braga, .

_ Esgotada, porém, .1 hora do expe-
diente, passou-se á ordem do dia. A
lista da «porta aceusava a presença de
119 deputados. Foram approvados os
dois .requerimentos de informações, quese achavam sobre a mesa.

_Dcpois disso, foi annunciada a vota-
ção do projecto, com emendas, do orça-
mento da Receita, para o vindouro
exercício. 'Sobre o ar!. 2° desse pro-
j-c.o falou o sr. Evaristo do Amaral.
Em seguida, foram approvados os dc-
anais artigos e a Câmara votou até
a 43" emenda apresentada ao projecto,Xa votação da emenda 11. 43 A, „ rc-
querimenlo do sr. Vicente Piragibe. ve-
rificou-se não haver quorum regimen-
tal. Foi. então, annunciada a continua-
ção da discussão do «projecto do orça-
mento da Fazenda, oecupando a tribuna
o sr. Darbosa Uma, que nella se demo-
tou, discursando tambem sobre o voto
cm separado do sr. Cincinato Cras_.
até ás 615 da noite, quando foi levan-
tada a sessão.

Quanldo enraríiiirros, á 1 hora e 20 mi-
mitos, na velha casa d'Areos, notava-se
um gnalnde movimento 1106 corredores, e
as galleriais e-tavam cheias. O sr. Epi-
taoro 'Pessoa ia .pronunciar tnn discuilso
de relevante in-porlancia, «e amigos e
aíntriidloitó de s. ex. aiocorreram para
ouvil-o. O. assumpto solire que versaria
a or.ição do senador pa'.-ahyb.ino, logo
nos inforniarann, era a sua resposta a
acciisações que lho 'tinham sido feitas
por mn jiornal d-Sta ciiiarfc, a respeito
da sua percepção cumuiaitiva do subsi-
dio die senador, com a sua pensão d'e
ministro aposontalio do Si-|)r«Kito Tribu-
nal Pdieral «Mim os vencioneutos de
lente da FaJculkli-de «d. .Recife. E havia
intiereesc na •cápedtaitiva das dlcciaraçõcs
qlíe se iam «ouvir e <l.s documentos que
o orador a.íuesei»taria: ¦ ,

A' 1 i|_, o sr. Pedro Borges, secre-
tariaMo pelos srs. José Mciello e Pe-
reira Lobo, abriu a sessão. L.íturada
acta. N-nhtim. e_p.dieul_. O sr. Epi-
lalcio ia falar...

Mas o' sr. A. Guanabara, pedira
ao orakior que lhe ml-ase ¦cinco ___u-
tos para uma explicação. S. «cx. ce-
dia.os dle bom grado.

Levantou-se, enião, o sr. A. Gua-
nabara, com ttm exemplar <Io Imparcial
numa das mãos. O sr. Ribeiro Conçal-
ves, que estava «longe, aipropinquou-se,
como esperando contra-diota ás dieclara-
ções que oarrairam o inci!deJite-da_ festa-
anniversíiiria 'do sr._ Azeredo. Não ora,
porem, sobre o iinoildoi-Ce, ou sobne o
caso Ribeiro Gonçalves, que se prop,-
nha a traiiar a soturna voz do represen-
tante <ío Distrüca '_-_erà_; Sim, não
era o protesto do liberal piaiíhyense con-
tra sua prdfenção d« interpretar o pen-
samenlílo do Sanado nojartdo-s»; ás plan.
tas _o ar. Antônio Azeredo oom o dis-
curso do dia aa, não era isso que o
arrastava á solennwla-e da tribuna do
Senado. Era, só e só, o artigo com que
o Imparcial gHozàra hontiom mesmo a
organização da offensiva do Senado con-
tra o governo. S. ex., .orno interpreto
da iniaiorta tios sonadores, na sua saiu-
dação ao sr. Arercldo, -não visou ne-
nhum projoolto die ataque ao presidoa-
te da Reipublica, que s. cx., com essa
malioria, applau1-., venera e aipoaa. O
que s. -ex. visou, aidjur-nldo a união
resisto-ta dos elemento, oQascrvald<>
ros, foli o -combaltie á qua-rilha dos sal-
timbani0O3 da imprensa — quadrilha
sem ideal _ Sem .prograimiira — que
tom aipenia- por escopo destruir, «e na-
da mais do quo destruir. Mas o «lie*
manito consorvador, cujas Idéas s. cx.
teve a 'honra de rqpnesenta>r na_ fcáta
do sr. Azercl-., mã!o qner sonao a
defesa da autoridade c da ordem, man.
tendo a Constituição e as leis acima
de ludo". 'S. ex., oonaütaredo _ dofen-
siva, vi90ii a íetimãa dos elementos
sadios da Republica, Oonua a onda ile
lama que tudo subverte e corroe dosde
os idéaes mais nobres, _té ás virtudes
mais illibaidas.

S. ex. estava ali com a pureza de' 
sua vida c era uma das victimas. O
orador queria dizer que o chefe da
Nação conta com o desinteresse, a no-
breza e os esforços do seu partido,
na obra de salvar o paiz e o regimen.
A voz do sr. A. Guanabara é o
canto-chão mais funcreo que ainda cn-

, contramos. Seria impossível apanhar
I todo o seu discurso. Mas ahi esta o

resumo possivel.
Depois d>:sta arenga, a oração do

senador parahybano.
S. ex. começou a falar, com a sua

admirável dicção, c pode-se dizer que
todo o Senado pendeu de sua palavra,
durante mais de uma hora. Era o re-
migio da eloqüência dos grandes dias.

O sr. Epitacio Pessoa começou di-
I zendo qnc deve ao zelo carinhoso dc
1 um collega c amigo desvcllado pela

sua reputação e pelo conceito dc que
possa gozar na opinião publica do paiz
saber dos insultos que lhe dirigiu uma
folha desta capital, lia tres ou qua-
tro dias, voltando a tratar do facto
de uma aposentadoria no cargo de mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal,
e acctisando-o ainda de haver obtido
do seu collega pelo Espirito Somo,
senador João Luiz Alves, a apresen-
tação da emenda que veiu pcrmiilir
aos representantes.da nação, que são mg0 — Ponto á jour e picot — Passa
ao mesmo tempo funecionarios publi-1' 

*~ manaria. CASA VIANNA. Largo
cos aposentados, a percepção cumula-'-'- " " :—

tiva da pensão dc aposentadoria c de
subsidio de senador ou deputado, e
em virtude da qual o orador, desde
o começo da adual sessão legislativa,
«teria recebido conjuntamente os seus
vencimentos de ministro do Supremo
•Tribunal, com o subsidio

. Ptrlial 11 ara
Como estão sendo apro

veitados os navios
allemães

___m

¦*¦

[' V
Lisboa, 29 de julho. (Do correspon.

dente) — Dos navios allemães requis',
lados pelo governo portuguez ha 32 em
condições de fazer viagens, tendo sidu
reparadas todas as avarias com qm; ai
tripulações allemãs pretendiam impcdii
que os referidos navios fossem utiliza,
dos.

O antigo "Rotterdam" agora "Figuel-
ra" cífectuou já tres viagens á Inglater
ra, atravessando oortánto a zona mai,
perigosa do niair da Mancha.

O "Sagres", o "Ponta Délitada" e o"Porto Santo" já realizaram duas tia,
gens, indo agora a realizar a -''gunda
o "Macliico", devendo transportar dc M...
dagascar para à Europa, com o "Ama.
rante", 22.000 toneladas de gêneros cn-
loniaes.

Todos estes navios são màriobtado*
por pessoal portuguez, exceptuando o"Momiugão", "Diu" e "Goa", que esta.
vam fundeados na índia, onde recebe,
ram tripulações inglezas. Esses navios
trazem 12.000 toneladas dc gêneros co.
loniaes da índia e África.

¦ Ao serviço da divisão naval fora»
aggrcgados, como noticiámos, os se
guintes barcos (Ncwe), "Pungue" 

(LU;
da Woermann), "Sadp", (Pluto'i, alcu
das galeras "Santa Maria" e "Graciosa"
applicadas no transporte de aprovisioni-
mentos. O governo ainda não deu des
tino aos restantes barcos, cujo fabrici
continua com toda a actividade c par:
os quaes existem nas secretarias do Es
lado innume-os pedidos.

Os barcos nessas condições são os se-
guintes: "Belém", "Berlengas", "Boi
Vista", "Brava", -'Espinho", "Flores"
"Ilha do Fogo", Lcixões", "Madeira"
"Maio", "Mira", "Porto", "S. Viccn
tc", "Trafaria" e "Traz-os-Montes".

As casas concessionárias doi navici
allemães exploram os transportes, me
diante a co.ninissão de 5 por -|° na 'o
tal-.tladé dos fretes.

Pena é que ainda se não lenha pen,
sado cm aproveitar os navios 'alle>ii'ci
para a ns.vegação para o Brasil. Era :
solução pratica a um problema que mu!-
to interessa os povos irmãos.

E isto era lão fácil de realizar, quan-
to é certo a Empresa Nacional de Na-
vegação não carecer, «para manter a*
suas carreiras com as colônias, de lodo»
os navios que explora.

*b jg* *J|

O QUE INFORMAS! 03
TELEGRAMMAS

Operários quo querem tro*
bnlliar cm Frnnçii

Lisboa, 24 — (A. A.) — «O gover.
nador evil de Ev«)ra communicou ao
governo da Republica que recebeu uni
manifesto, subscriplo por ntiiiicrosoi
operários do concelho de Redondo, m.u
nifesiando a vontade de trabalharem na
França.

Os jornaes, registrando essa noticia
põem em relevo o cnthusiasmo desper-
tado em todo o território com o lion-
roso convite que a França fez a 1'or-
tugal, para o envio de operários di'sti-
nados ás fabricas de munições c arma-
mentos francezas.

•A propngnntln patriótica
Lisboa, 24 — (A. A.) — Promctll

enorme Concorrência o iniporlanlt
niccting que se realizará amanhã nc
monumento da Batalha, o segundo ds
série organizada para a propaganda
patriótica.

Já eslão inscriptos vários oradores
entre os quaes alguns deputados e poli-
ticos cm evidencia.

Aa reuniões dns .missões
niilitniTs

Lisboa, 24 — (A. II.) _- Os jornaesdizem que o ministro da Guerra, sr.¦Norton de Mattos, assistirá a todas .11
reuniões das missões militares france
za. ingleza e portugueza. Esta será pri-sidida pelo actual major-gcneral do
exercito, sr. Rodrigues Ribeiro.

Bordados á machina e á

de S. Francisco 14, 1» andar.
 —I <* BB' O m\m

, e mais os vencimentos de lente cm dis
I ponibilidade da Faculdade de Direito
I do Recife.
I Quanto ao primeiro ponto s. ex.
appellava para o sr. João Luiz Alves:

| o seu collega que declarasse se algum
¦ dia elle, orador, lhe falou sobre a apre-

senlação dessa emenda, ou sobre qual-
! quer assumpto que com esta matéria

se relacionasse. 0 representante do
Espirito Santo declarou de modo for-
mal que o sr. Epitacio Pessoa nunca

A POLICIA

Uma .suspensão
Até ultcrior deliberação, foi suspenso *!¦)

exercício de suas funeções o commandaiií.
de senador. da guarda «le visilanles noctürnos du 20'

districto policial, Jayme Kslcvcs.-
«IM» O «_J .> _«_.!. .

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

—W C1 m_9 1' tm-*- •
UMA REUNJlaO ESPERAXTISTA

Ilrnziln Klubo Esper.nntista
No primeiro sabbado do mez de se.

„ ... , _ , ; lembro, dia 2, na sede da Brazila Ligo
lhe falou sobre o assumpto. 0 orador, Esperantisto, rcalisar-se-á a 27 a rcu-appellou então para o Senado, para, n.;-10 do " Virina Khtbo" que, inega-
todos os seus coliegas, afim de que, vclmente deve o seu progresso ádissessem sc lhes falara alguma vez acç5o do distineto conjuneto de senho-
sobre coisa que se referisse a sua | ras e senhoritas da nossa melhor socie-

dade que o constituo.
Acccdendo ao convite da directoria,

o sr. Carlos Velloso falará sobre o cm-
prego dos parlicipios existentes na in-
ternacional lingua Esperanto,

aposentadoria, ou a qualquer interes-
¦ se pessoal.
| De todos os lados se ouve: Nunca!
I* Quanto á sua percepção dos venci-

mentos de lente da Faculdade do Re-
cife, continuou o orador, esta só ai-
legação caracterisa a estupidez do

j ataque. S. ex. era lente daquella cs-j tos- Outra falsidade: como (presidente
I cola antes de ser nomeado ministro! da commissão Internacional de Júris-

do Supremo Tribunal Federal. Ora, i consullos s, cx. não recebeu vcnciincn-
admittir que nomeado ministro daquel- i tos, mas uma simples verba para repre-

1 le Tribunal, depois dc ahi servir mais | sentação. Sempre assim, s. ex. teve sur-
\ de 10 annos, e sc haver por ultimo j tos rcbrilhantcs, esclarecendo, discutiu-

apoíentado, adimittir ,a .possibilidade j do, ropisando essas aceusações, que des-
legal de ser o orador ainda hoje lente, 1 traia uma a uma. E orador enfrentava

j mesmo cm .disponibilidade, de uma ' o caso de sua aposentadoria .para cxpli-
Faculdade superior, é revelar uma tal I cal-o. ¦
ignorância dos rudimentos de nossa I O sr. Epitacio Pessoa já expuzera ao
organização administrativa, que faria | Senado as condições em que se apo-corar de vergonha o mais boçal dos isentou no cargo de ministro do Su-
serventes do Senado.

Isto defino a invcrosimilhança da
aceusação, mas contra ella ha facto po-
sitivo, official, publico, notório, é a sua
exoneração de lente da Faculdade do
Recife ha mais dc 14 annos, por decre-
to do governo Campos Salles, publicado
em janeiro dc 1912, no Diário Official,
e reproduzido em toda a imprensa desta
caoital e do paiz. S. ex. passou a tra-
tar da accumulação dos vencimentos dc
aposentadoria cotn os subsídios de se-
nador.

Antes de tudo, convém notar que não
sendo o oiador o unico aposentado do
Congresso Nacional, admira como c
que só contra elle se alarmam os zelos
pharisaicos dos novos scribas. Se os
outros exercem um direito, porque este
direito passa a ser um crime, quando
exercido pelo orador? Faz tempo, o
Congresso «prohibiu a accumulação do»
vencimentos de aposentadoria com o
subsidio parlamentar*. Vários coliegas
do orador, tanto do Senado, como da
Cantara, sentindo-se lesados nos seus
direilos e firmados na jurisprudência
uniforme do Supremo Tribunal, q'ue cx-
clue da .prohibição constitucional as
pensões de aposentadoria, c não consi-
dera subsidio vencimentos, nem o man-
dato legislativo cargo «publico, resolve-
ram_ propor uma acção contra a Fazenda
Nacional, reclamando o pagamento que
o acto do Connresso prohibiu. Mas cn-
tre os membros do Congresso, autores
da acção, houve um oue não se associou
á demanda. Foi o orador. A sua situa-
ção era melhor do que a de qualqucioutro, tendo s. ex. como tinha uma
razão de natureza especial: era magis-
Irado, cujos vencimentos, mesmo tra-
tando-se de um aposentado, não podemser reduzidos. Pois. não obstante, re-
etisou collaborar na pretenção judicial
dos seus coliegas.

0 .-nnno «passado, o Congresso man-
tendo todas as disposições da legislação
anterior, sttpprimiu a que vedava a ac-
cumulação - dos vencimentos de aposen-
tario com o subsidio de representante
da nação. Assim todos os seus coliegas
passaram a receber com os subsídios a
pensão de aposentadoria.

Mas ha um que não o tem recebido.
E'o orador. S. cx. referiu-se mais ús
aceusações semelhantes que lhe fizeram,
em tempo, de ter accumulado, quandoministro, os vencimentos deste .posto
com os de lente da Academia do Reci-
fe; e, depois, de ter recebido cumulati-
vãmente os seus vencimentos de mi-nistro do 'Supremo Tribunal, com os100 contos que lhe dera o governo parao preparo do Código de Direilo Inter-nacional. Tudo falso: .1 primeira ar-
guição, falsa; a outra, duas vezes falsa,
porque, além Uc tudo, s- ex. nunca rc-cebeu esses 100 conios. Tambem o ac-cusnrani do ter accumulado os seusvencimentos do Supremo Tribunal comos que recebera como presidente dacommissão Internacional de Jurisconsul-

premo Tribunal Federal, rebatendo e
pulverizando as censuras que em tempo
se fizeram a respeito. Os cerberos ca-
laram então. Pareciam confundidos.
Mas a reputação do orador seria ainda
o alvo de injurias gratuitas e pequeni-'nas. Os seus detractores deixaram, ope-
nas, que o tempo passasse sobre a cx-
iplicação, que tinha sido completa. E
voltam á carga. E' a .reincidência da
infâmia. S. ex. explicará de novo a sua
aposentadoria. Nada menos de doze mc-
dicos, da mais alia reputação de compe-
tencia e probidade, reconheceram que o
orador não podia, sem 'risco de sua exis-
tencia, voltar á profissão que abraçara,
obrigado «a uma vida «sedenlaria conti-
nua e .1 esforço intcllectual intenso c
ininterrupto, condições propicias ao des-
envolvimento e á aggravação dos seus
males, c no orador tanto mais ameaça-
doras, quando nunca exerceu cargo de
qualquer natureza, que não lhe desse
«em actividade, mais do que lhe permil-tiam as suas forças. Ao 'Senado, uma
vez, trouxe o scu valioso depoimento
o senador Azeredo, que dos lábios do
professor Hartmann, cathedralieo da Fa-
cuklade de Paris, que ali operou o ora-
dor, ouviu a declaração de que este
não poderia, sem risco para a sua exis-
tencia,_ voltar ao regimen da vida se.
dentaria. Estes prognósticos, aliás, se
fundavam nos precedentes.

A permanência do orador 110 Supre-
mo Tribunal amiudava as crises de sua
enfermidade orgânica c aggravava, dia
a dia, de modo alarmante, as manifes-
tações de scu siirmeiiagc, forçando-o a
repetidas viagens á Europa. A ultima
crise que o prostrou em 1911. levou-o,
depois de vários mezes de terríveis sof-
frimemos, a partir ainda para a Eu-
ropa em cslado melindrosissimo. Ali
s. ex. se submetteu a uma grave ope-
ração e, voltando cm novembro daquelle
anno, apezar de fraco e combalido, rc-assumiu o exercício do scu cargo.
-Mezes depois, era tal o seu estado, que-se viu obrigado a pedir uma nova li-
cenç.-i. Foi então que os professoresMiguel Couto e Azevedo Sodré, seus
médicos, lhe aconselha ram insistente-
mente o pedido de aposentadoria. S. ex.relutou, mas foi obrigado, afinal, a rc-
querel-a, com a aggravação do scu cs-
tado. 0_ orador leu documentos com-
pletos. A' falta de espaço, não podemosacompanbal-o na sua exposição, que
.satisfez plenamente «'auditório. S. cx".
mostrou como invalidado para o cargo
de ministro do Supremo Tribunal, pOdenão estar invalidado para exercer o
mandato de senador, A sua argumenta-
Ção foi perfeita. E terminou desafiando
os seus inimigos para uma devassa na
sua vida publica e privada.Ao terminar o seu notável discurso,
de que damos pallido e impreciso re-
sumo, o sr. Epitacio Pessoa foi abra-
çado por todos os senadores presentese pelo numerosíssimo grupo de amidos
e admiradores que o ouviram.

Estava terminada a sessão. -.

m

MUTILADO
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UMA TRAGÉDIA CON-
JUGALi

'A1 
policia não conseguiu

ainda ouvir a esposa.
adultera

Resta apenas o depoimento dc d. Zi-
lah, para qtte a policia encerre o in*
querito sobre o doloroso drama de Ja-
carépaguaá. O delegado Vianna Mar
quês esteve liontcm no hospital, mas
deante da rigorosa prohibição medica
não ponde ouvir a esposa do tenente
Paulo Valle. ,."-_-,

«Pelas declarações do mando sabe-se
já dc todos os precedentes do caso,
servindo nelle como intermediário de
cartas amorosas para d. Zilah o velho
preto João, qtie vivia soli a -«rotecçao
daquelle ofíicial. D. Zilah freqüentava
a casa dc sua prima, senhorita Con*
.nelo, noiva do tenente Octavio Muni.
Guimarães, o seduetor. Ali foi que elle
conseguiu dcsvial-a do bom; caminho.

Hontem, na Santa Casa d. Zilah sub-
mcttida a exame de sanidade pelo dr.
Cunha Cruz, medico legista da policia,
verificou este facultativo ser bastante
melindroso o estado da enferma, que
tem peorado bastante.

Ü tenente U-aulo foi tambem sub-
mettido a idêntico exame, verificando
o medico ser de natureza grave ó feri-
mento que apresenta na mão direita.

O inaucrilo policial proseguiu no car-
lorio do -4" districto. Nelle depuzeram
o tenente Mario Valle c sua esposa
dí Marictla Valle, que narraram o que
sabiam, sem comtudo precisar a causa
que deu origem ao crime. Foram ou-
vidas tambem a creada Olympia Ma-
ria da Conceição c o cozinheiro João
Kcrreira Cruz. _ _^._

A estatua tle João
Caetano

O que foi a tocante
homenagem de
•:' hontem

'Depois de nm violento combate no Somme: um obitsciro iniililisadd.

A PALAVRA OFFICIAL ,

De todas as linhas de
frente

¦ •Ai.m.si.-.niia-- ¦¦«••¦••• ---l-T ° ,''":'r"
(cí general comtnuiíica cm data dc 23

'''••pfeme1 
oeste: Entre Thicpval c Po-

ricrês os inglezes repetiram os seus

iiifrul feros ataques. Ao norte dc O vil-
cr durou o combate, a curta distane 1,

ioda a noite. A oeste, do bosque dc
l.ourcanx e nas iiinncdiaçocs de Mau-
r*.n*i*j fracassaram os ataques a grana-"" 

„_io do inimiBO. A artilheria
¦jí os campos esteve bastante

actividade do adversário. O sargento,
aviador Arigi lutou com quatro aero-
planos inimigos, abatendo dois delles,
um na embociiditra do. Skunibi e o ou.
tro sobre o mar. A tripulação desle ul-
limo foi salva por um "destroyer" ini-
migo."

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Varias noticias
HOJE

dc

.,,' -ul do Somme, nas proximidades
.1.' rV-ce., tomámos aos fi-ancci-.es ai-
,.r„as pequenas trincheiras nas quacs
_ aviam conservado desde segunda-'..ira, 

fazendo nessa oceasião 140 -r.
*" 

.!.'n_r,:«-m direita do Mosa, jepel-
31.ii.__ ataques a l??nadw 'J..™10 

£•utvcrsario na rcguio "« Heury. 1 <--

;„c*na3 acifies no bosque La Montagne
,jcc'.diram-Se a nosso '';iv0r*

Krciitc léste: No' sector *

nada de importam Xas
cptcnlrion.il
alturas tle

Starav-iiiczyna estendemos mais as nos-
sas posições c tomamos dc assalto ai-¦*•_-. _¦¦..¦>. o ..,,.„_ , f.il'.'1'i-sario.

Os-
A mar-

...„(,„ ,,0V!,s trincheiras do adversário
___l-_ios 'oo prisioneiros, entre os quaes
o estado-maior dc um batalhão. Cou-
ira.ataques dc ambos os lados do Czamy
Czcremosz foram repellidos.

Frento balkanicn: No lago d«
lrowo fizemos lions progressos
gem oeste eslá limpa do inimigo- A a-
«Jtics servios na^ região de Mo_len.il ío-
ram repellido.." „ .

1._\nç._ - Paris, 24. — Ao. no:tç-ç
ia sul do Sonune, o canhoneio durou
iodo o dia d.- hontem, tornando-se par-
•.icularnictile -intenso nos_ seclores dc
I!elloy-cii-Sailterrç ç l-.strces

Na margem direita do Mosa, avan-
ramos sensivelmente entre Vlçury _e a
.'«bra de Thiauinont e aprisionamos
duzentos allemães,

O aviador ajudante Dorme abalou o
-1-1 sexto apparelho a noroeste «le
•C.iaulncs. Outro aeroplano. inimigo Íoi
eair perto dc Uoye.

O estado-maior do exercito do onen-
te ammncia que os aluados inanlcin os

ganhos obtidos na frente da Macedonia.
1)s servios
S-.nipino e
Klrunia c na
OÍlròwo foi

IXCt.A-llillUA

A offensiva servia na fren-
te de Moglenica

Paris, 2., — (A. II.)—Entre o Slru-
ma c o valle de Moglenica, ãs tropas
anglo-írancczas rcpelliram sem difficul-
dade as tentativas inimigas para reto-
mar as posições pecupadas rcccnteinen-
tc pelos alliados ao norte de Palnes,
na direcção de Djtimniea.

iKm ioda a írente montanhosa a
ocsle .le Moglenica, os servios des-
envolvem a offensiva, Na extrema es-
querda já reoecuparam a cota. 1.506,
a noroeste do lago dc Ostrovo,

Londres, J4 — (A, A.) — As popn-
lações da região do Kavala, invadida
pelas tr«>pas búlgaras, que fazem de-
produções, fugiram para a illia de
Thassos.

Londres. 24 — (A. A.1 — As tropas
gregas evacuaram a cidade de [«Cavala.

I.ondrcs, 24 — (Ai II.)—Os jornaes
referem cm t.legranivna de Aihenas que
os servios capturaram cento c- cinço-h-
Ia jardas de trincheiras búlgaras, pro-
ximo de Kaimal-Kiilan, 110 sector de
Morichovo.

O "De.--schlanc_' na
embocadura do Weser

Nova York, 24 — (A. II.) - Radio-
grapliam de Berlim annuiiciando que o
submarino" Deittscliland chegou hontem
á embocadura do Wcscr.

Nova YoH\ 24 — (A. ÍI.) — Co»!"
iminicam de Ik-rlim que o tribunal mi-
liíar, julgando a appcllação do depu-
lado socialista l.iebkiiecht, aggràvou a

jiena de 30 mezes de prisão a que o
réo havia sido condemnado, para qua-
tro aanos c apjilico-.i-lhc lambem a per-
da de direitos civis e politicos, durante
seis annos, contados desde a liberta-
ção.

SALDOS .
RETALHOS

NO

Farc RHTal

. 'J____\ ___P^_H
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UM INCIDENTE POR
(CAUSA DA BANDEIRA

ALLEMÃ
' 

Porque hontem era festejado o anui-
versario da fundação do 1-yceu I.ilera-
rio Portuguez, a directoria ordenou que,
eomo da «praxe nos annos anteriores, a
«frente do edificio fosse .devidamente
embandeirada. Succedcu, porém, que a

, pessoa incumbida desse serviço, por. 111-
\ ._!___*..,._;_ «n. _..__._elt-rifi incoitscieii-

Os desfalques nas
agencias postaes

Mais tUws agentes; alcan-

rA 'cslatua ic. João Caetano

A lata 110 Mosa
e uo Soiuuie

prog .liiani ao norte Ue
.. offensiva búlgara no

s vizinhançaspdo lago de
sustada."
_- Londres. 24 — Ao sul

«le Thicpval, ganhamos duzentas jardas
«le trincheiras. A nossa artilheria pesa*
_i rc luziu ao silencio as baterias nu-
migas cm tres pontos da linha tle bata-

'Ós 
nossos aviadores destruiram, pelo

menos, quatro acronlanos inimigos e re.
uelliram vários outros, avarindo-os sú-
í-iamente. Não perdemos nenhum appa-
tellio. ,. ,_ , ,_

Austiiia — Vienna, 24 — O estado-
maior do exercito, comniunica cm dala
ile -'J de agosto:'Arcliiduqtie Carlos: Ataques russo»

Londres, 24 — (A. A.) — Os ser-
lios occúparnill 150 jardas de triiichei-
ras búlgaras, nas proximidades de Kai-
nutkcalun,

Londres, 24 — (A. A.) — Um tolo-
gramma dc Amsterdnni assegura, que o
general von Mackenscn está comman-
dando as tropas tciltó-bulgaras ao norte
de Salonica,

Londres. 24 — (A. II.)— Tclcgram-
mas de Salonica informam que os par-
tidarios do sr. Vcnizelos estão ali or-
ganizando um coi-|io dc voluntários,
destinado a auxiliar a divisão grega
que em Sores faz frente aos bulagros.

1 O coinmandanle da referida divisão
chamou ás armas as tropas da região,
recentemente desmobilizadas.

Paris, 24 — (A. A.) — Pelas noli-
cias aqui recebidas do '"front , ven-
fica-se que a offensiva anglo-franccza
r.o Somme recrudesceu nas últimas. 24
lioras, investindo as tropas britannicas
com grande «iolcncia contra as posi-
ções germânicas cm Pozieres.

O bombardeio gcricraliza-sc pclo_ res-
to da linha de frente até o Ancre, sen-
do enorme as perdas infligidas aos ai-
lomãcs.

Ein Thicpval as forças do rei Jor-
gc V fizeram notáveis progressos, rc-
ctificando sua linha ao sul.

NA ÍI-» VAlft. CIUMIXAI^

Duas pronuiicins
O dr. Albuquerque «Mello, juiz da

_" vara criminal, 5ior despachos de
liontcm, pronunciou Manoel Gonçalves
Oliveira c Pedro Pereira _a Silva. 1»

«O primeiro .por haver usado <le «ob.
jectos prtv-rios ipara roubar. O seguin-
do por haver resistido á «prisão, quan-
do armava lim confliiío^ no botequim
n. 83, da rua do Ijavraldio.

m 1 m » m 

II.) Conniuvni-

Londres, -t — (A. A.) — O Dáily
Telegraph publica uma nota, dizendo
que cs:á imniincnte a declaração de
guerra entre t. Itália o a. Allemanha.

lissa declaração terá logar apenas as
tropas italo-a1 lemfis, encontreni-sè lia
luta nos r.alUans.

Londres, 24 — (A. 11.) — Prose-
guem com exito as operações nos liai-
kans. A artilheria iem estado em grnn-
de actividade ivo sector dc Doiran. não
se tendo 110 entanto registado nenhuma

de infanteria.na,"proximidades de 7,.bie, ™ Kyslrzy-1 aeciio 
^"^^ _ arIilIl€.ri:, dos

ca o no passo dos larwio. for..m itpel | ^.^ ^^^ v.u.i(is i0„ti„gc,ucs

que

Idos. ,,. , ,
Marechal de campo von II;ndeiu_irgi

O inimigo atacou as posições do coro-
mel general von Dochm-Ermclli, na rc*
-^iâo de Perepclnilii c Picuiiiki eom
_i .andes cffectivos e sem olhar a perdas.
.Voi rechassado por toda a parte; so sc
.omliatc aluda pela posse do uma pe*
quena trincheira da nossa .primeira II*
nha. Xa estrada Sarny-Kowcl e nas im-
mediações do Smolnry tomamos algumas
(rincheiras inimigas. Violentíssimos es-
forços feitos pelos russos para nos alas-
tar do Stochod, tle ambos os lados
ila Kudka Czerawiskaya, fracassavam
com graves perdas para o adversário,

tive milhares dc mortos o feridos
deixou algumas centenas de prisiouel-

ios em nossas 11A03. Cavalheiros bávaro?
. dragões do regimento "Imperado:

l.nncisco" distinguiram-sc nestes com*
bates, . . , . ,

Na frente italiana a situação c inallc-
rada." , . ,

Vienna, 24 — O estado-maior dn exer-
cito comniunica cm dala de _-.i de agos-
to: . ,"As tropas allemãs ío exercito .1»
archiduque-herdeiro tomaram de assalto
jiovas posições dos .russos a noroeste do
¦Moldava. Aiaiiues inimigos uas proxi-
unidades de Zubio foram repellidos. Cou-
íinúa o combate no «passo dos Tartaros,
j\lais para o norte diminuo a inlensida-
Jo dos combates.

Na fronte italiana a situação c mal.
levada. Somente a artilheria inimiga
desenvolve alguma actividade na região
costeira.

A leste do lago Woclicincr c.v.u cm
nosso poder um biplano italiano com a
Kua tripulação.

Na região de Valona recrudesce a

pers
búlgaros que .procuravam entrincheirar
se na margem esquerda dn rio'.

O inimigo bombardeou a ponte de
Orlais,

A GUERRA NO AR
UM "Z_l _'_l,!.\"' na COS-

TA OHIK.Y.Ah l»A IX-
<ÍI_\T_IU.A

Ijoeidrrs, 24 (A. II.) — Um dirigivel
inimigo visitou durante a noite a costa
oriental da Grã-Bretanha. Náo lia vi-
climas nem prejuízos materiaes a regis-
trar.

A campanha da Russia
Petrogrado, 24 CA. II.) — O exer.

ci-.o russo do Caucaso acaba dc aprisic-
nar dois regimentos inimigos.

I.ondrcs. 24 (A. A.) --- Informam de
Petrogrado para esta capital que os ai-
lcmã-v, pronunciaram, ao amanhecer de
liontcm, violentos ataques contra as po.
sições moscovitas no si ctor do Screth,
no intuito visível dc assumir a oífeu.i-
va, o que r.ão conseguiram graças aos
esforços russos, que aiinullai-am po:
completo a acção do inimigo, obrigando.
o a retroceder coin avaliadas *c:-Iíis.

A batalha continuou durante todo c
dia, c a noite dc hontem, sempre com
resultados satisfatórios para os exerci-
tos do Csar.

Paris, 2.1 — (A.
cado tVs 15 lioras: . _"Ao sul do Swrtiite, á nmtimia. de-
pois *le vivíssimo, bomb.-u-d.io contra
as noissas posições no bosque, ide Se-
yocoivrt, -o iixnJigo tentou um aitatq-tte
com -tí l--r_l.lí_-i. o qual foi inimediala-
hiente dcimirpio .pelo nosso fogo. 'M_ís

taill.-. a Bti-oâsl-e do mesmo bosque, o
inimigo tín-iflo cm ipruparação do 110-
vus Btaqiifs fui sunprohemMo «pe'.o^ iíos-
90 «feço üe barragem que o impediu de
sair d:.-, stta-s lnii_ltoi.ra's,

i.\'a região cia Clituiipagnc facilnvínüe
repci: .ií._ vários ata.UdS i'.pcntinos c
iiia.oerrí.los do inimigo contra niii ws
nos.-ir/s «pequenos -pestoa na região de
Tr.hi_ie. . . „

Xa ntalrg.-m «direita do 'Mo'sa, o ini-
migo bombrf.ldcítt ns posições que lhe
CBiiqui.iánios «boatem entre Plour*/ c a
obra ile Tliiat-,:nort'.-, fazemlo inass. du-
230 iprisiorieiras, entre os quacs cineo
offroiales. , .„ .

bista travado u'111 duello dc artilheria
nmilo vivo na região «de «Ch-uiòis. Nos
deniffi- incultos da linha, reina a calma.

1N0 iSonmie, cm 22 do corrente, um
piloto fi-aKez, atatel-O «por tres acro-
plraiios inimigos, e3Õt|pioii ao adversário
e st-irida abateu nm dos seus açparelliOs
iu-.!o de Allii-es, nas «proxiav-dallas; dc
Item. Os sol-datloS aba*eram tambem
um "Àlbálti-ü" «perto Í2 lí'poyo, a nor-
de .c dc _ci.ms. Abateram ainda um
cipparellio inimigo na Cha-.itiv.igne o. ou-
tro nos Vcsgvs.

Lmidres, 21 - 7.\. Il.i - O i*mo
cr/niniu«!Ciido ilo qitarl.Lgtrnora-1 <H»
forcais britannicas em 'França e eonec-
bilo iiestsi termos:

"O inimigo esfarçoit.sa nor conquis-
tr-r-no. de novo o terreno (pre lbo_ fize-
mos ip-.-;'Jei* entre a estação de Guille-
mont o (H.m.-vv. Dc-vois do um bom-
baiLl.io ra_sl'ei(*l.\ efíe-Xuou eom <a(
fim um fovl-e ataque dc infanteria, c
lão in:r_fa_.o i|i*<s aH suas torças ai-
cançarrin. o«> parepoilos <m- wtfesa-s
i,iinvlirirai3. iPwJn. ytoran. i(tl?eHxlos
co!ií;ile-'.a::Kii'..i -om todos cs pontos c
soffreram avi-.'.:;.l.las ntiUas.

O inimigo HiMÍ-Mi bc;nAplc-_i *
nci-r.i unhas txs cir.-iimvi/.ii-.hancas do
ydivi-o Ue "iWlcnzoHern" e debakie
ttintoti effectraar ncss-3 ponto uma avan.
calda.' i\ noroésíe de U Bassae -extíctitóníos
um "raid" que nosJicrmiltiu penetrai-
nas trincheiras allemãs."

O INSTITUTO LA-FAYETTE
Prepara candidatos á carreira consu-

lar, a concurso nas repartições publi-
cas, a empregos de guarda-livros, auxi-
liarcs dc escriptorio, daclylographos e
tachygraphos c á matricula nas escolas
superiores.

Cursos nocturnos c diurnos, lla.ldock
Lobo, 41.J. J iSbs

D. G. de Saude Publica
UM AMANUF.NSE NOMEADO TER-

CEIRO OFFICIAL
Foi nomeado pelo ministro do Tn-

lerior o auxiliar de escripta da Pire-
ctoria Geral de Saude Publica, 1-co-
nidio Rodrigues de Oliveira para exer-
cer as funeções dc __" ofíicial durante
o impedimento do cffectivp Carlos Uit-
tencourt, que obteve licença.

FERRUGEM
Só o ANTIOXYDO a
evita. Âtloptailo na bUv-
nha c Exercito. Encontra*
«c em loiUs as casas Uc
fcrrafcns. CORDOVIL ..
C", Urusi-.ayaua 11. 109.

(J .2=7)

Favorecida por uma tarde triumplial
c gloriosamente bella, realizou-se hon-
tem com enorme concorrência e gran-
dc 

'brilho 
a cerimonia da inauguração

da cslatua do imniortal João Caetano,
em seu novo local: a praça Tiradentes.

A's 5 -horas da tarde, rodeada a
estatua em um circulo de cerca de 15
metrôs, formado pelo cordão de isola-
mento da guarda civil, começaram a
affluir ao local pessoas interessadas
em assistir á cerimonia, cm sua maior
narlc artistas, escriptores, trabalhado-
ros dos vários ramos de actividade
-theatral, jornalistas, etc.

dá então sc achavam ali os directo-
res da Caixa Beneficente Theatral c o
dr. julio Furtado, inspector de Maltas,
dando as ultimas providencias para que
nada faltasse ao brilho da cerimonia.

E nada faltou, de facto, o que fer.
credores de geraes elogios os orga.ni-
zadores da coinmovedora solennidade.

Pouco depois, com a chegada do dr.
Paulo Filho, official de gabinete do

prefeilo, deu-se inicio ao grande acto,
pelo" dcscerramehto das bandeiras que
cobriam a estatua. Poi o dr. Paulo 1*1-
lho quem puxou os cordões de seda
que acc'onavam as bandeiras, c logo

quo o lindo bronze apparcceu aos
olhos da multidão uma salva de palmas
prolongada _ qnthusiásticai comuienio-
rou o acto.

.0 mesmo tempo a banda do Corpo
de Bombeiros, intelügciitemonte _ posta-
da á distancia, atacou os primeiros
accórdes da protophonia do Ciiaran.v.
Poi ao som desse lindo trecho musical
do nosso inesquecível Carlos Uomcs,
que o dr. Nazarelh dc Menezes, ora-
dor official, sabiu á tribuna, levantada
em face da estatua, e começou a sua
linda oração. .

As palavras do dr. 'Nazarctli de Mc-
ip-.-s foram ouvidas com geral agrado,
— e registre-se que a. difficil tarefa
que lhe havia sido confiada foi vencida
com muito brilho pelo -moço orador, --

e ao terminar uma nova salva de pai-
mas se fez ouvir.

Um seguida adeantou-se o acto.
Eduardo Leite, que cm nome da Caixa
Beneficente Theatral agradeceu ao dr.
Paulo Pilho o ter-se feito o dr. pre-
feilo representar naquella festa, c liem
assim a coadjuvação prestada por s. cx.
á iniciativa da Caixa que naquele acto
acabava dc sc converter cm tao for-
mosa realidade. O -mesmo actor agra-
deccil nos -íi-Sinos termos ao dr. Julio
Furtado. ... -«

Em' seguida foi o recinto franqueai»
ao publico. Estaiva finda a .cerimonia.

advertência, por -tristíssima
cia mesmo, collocou a -par das uaiidei-
ras franceza, ingleza e de outras na-
ções, a bandeira allemã, o que era,
além de tudo, uma manifestação de pro-
funda ignorância, porque o I.yccu e
uma associação portugueza e, portanto,
não -pude arvorar o pavilhão de uma
nação com a qual está em guerra. U
sr. Joaquim Freire, vice-presidente da-
quella associação, foi pelo telephone
avisado de que na frente do edificio
do I.ycett sc ostentava a bandeira at-
lcmã. lnimediatamente ordenou a reti-
rada daquelle pavilhão, indo depois pes-
soabnente reiterar a ordem que dera,
Não obstante isto, vários membros da
colônia portugueza .percorreram as rc-
dacções dos jornaes, pedindo a aff.xa-
ção de um aviso para que a colônia
fosse si noite fazer uma manifestação
contra o I.yceu. Esta manifestação de
desagrado foi de facto levada a cifct",
tendo sido o edifício do Lyceu, á tarde,
apedrejado pelos mais exaltados,

O cheíe de policia, sendo informado
do que se estava passando, tomou im-
medi. tas providencias, mandando o 111a-
jor Carlos Reis, scu assistente militar,
entendor-sc com a directoria do I.yceu.
Desse "tètc-á-tõte" resultou a demissão
do empregado que liavia collocado as
bandeiras na fachada do edificio.

Não obstante isso, reproduziram-se a
noite novas manifestações de desagra-
do, felizmente sem conseqüências gra-
ves, graças ao modo ao mesmo tempo
enérgico e prudente por que se condu-
ziu a policia. Uma pequena força de
infanteria da policia,- auxiliada por ai-
gmis guardas civis, sob as ordens do
i° stipplcnle do 5" districto, dr. Ma-
chado Guimarães, procurou evitar inei-
dentes desagradáveis, effectuando di-
versas prisões.

A's 8 i]a chegou de automóvel ao
local o dr. Aurelino Leal, chefe dc po-
licia, que. foi recebido com saudações
dos presentes. Verificando que o poli-
cia.aento era limitado, mandou refor-
çal-o coin praças de cavallaria, que fo-
ram collocadas nas entradas da rua Sc-
nador Dantas, permanecendo á porta
do I.yceu uma força de policia, ás or-
dens do major Carlos Reis. A calma
foi restabelecida dentro de pouco tem-
I», ncrniittindo a abertura da sessão
solenne, que correu tranquillamcnte.

A's primeiras horas da noite, nume-
roso grupo de cidadãos portuguezes
percorreu as ruas centraes da cidade, em
attitude pacifica, cantando a letra -do
hvinno nacional porluguez c dando vi-
vas a Portugal c aos alliados.

rroseguiiido 110 exame dos balance-
les das agencias ti'-:sta cidade, a com-
.missão «postal, oí[>ecialmente nomeada
para aquelle fim, encontrou nos docu-
mentos «r'of_i'cnt-9 ás agencias da .egre-
jinha, cm iQcip_c_bai_, e «na «da eslação
de Riachuelo irrs-gularidades que ai-
cançam as respectivas agentes, ein cer-
ca de io:ooo$ooo.

iPc,' esta ray.ão foram á-,nb._s suspen.
sas das suas funeções.

A .iigencia da. ostação de Dr. iFron-
lin não pódc ser balanceada, ante-hon-
tem, por haver a respectiva agente
dado parte dc doente.

A commtissã'0 inspeciora, á visla dis.
so. fez lacrar o competente cofre.

montem íoi balanceada a agencia do
Leme;

1. » o fc

Sociedade União Commercial
dos Varegistas de Seccos

e Molhados
Edificio projirlò — Tliin tio TTos-

liicio 217—Tci. 3050, _oi.o
CONVITE

AOS SÓCIOS E NÃO SÓCIOS
A Diroctorir. <lt_ta Soeioilnilp

convida a cliisse dosto rnnió dc
comnicrcio iitii'ii unia si-ando vou-
nião qno so cffcçtuaw. 110 dia 26
do corrente, ás 2 }•__ horas dn
tardo, 110 scu edificio social á rua
do Hospício 11. 217, esnuina da
Avenida Passos, para tratar de
assumptos graves c vexatórios poi*.
que está passando o seu eom-
mercio.

Secretaria, 24 do agosto de
191C. — O Secretario interino,
GOMES JUXIOR.

 1- 1 » » m

OS ESCÂNDALOS ADMINISTRA* *

TI VOS ~-1 '

P caso do desappareci-
mento de um pro-, t

. cesso no Thesouro
Sobro a nnllrha vio Inquérito aberto

para apurar a responsabilidade do fun-
ccionarios do Thesouro 110 «ScahdalloBQ
caso do desaiT)nrecimcnl*- de üm pro-
oesso, íconíereuc.iou hontem cr-m o mi-
ni'-tro da FazenJa o sr. Jovita lil-y,
direol.r da -Des-pesa «Publica.'

'Ao que ouvimos, o director da -Des.
pesa Publica mostrou ao dr. Caloge-
riiB uma -carta que «recebera do funecio-
nario de sua repartição Leite Juuior,
na qual faz graves aceiísações a uni
seu cc-.i-Jpanheiro, denuneiando-o coma
sonegador de processos c de papeis a
de n>_l>er. gratificações dc «pessoas
interessadas 110 Thesouro.

C) sr. Jovita díloy dc accôrdo coni
ò ínínistrt), reiubt-ten essa canta á eom-,
r. i__ãu dc ânquerito, cujo.-, trabalhos se-
rão dentro em breves dias eoiicl-.iidos.."

Pelos depoimentos dc vários funecio-:
narios da JJes-pesa, .saticmos achar-se
seriamente cempi'ome;ti.lo hesse ver-
gónlipío caso o c*cr..>!urario Leite )\\-
nior, o autor «da carta acima referida.
"¦-" ' ¦¦t.-**_^-*CP-*Ot^*.*^1

OEXÇAS do estômago, intes-
tino, fígado c nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DR. RB-
NATO DB SOUZA LOPES.

Rua S. José, ..<), das 2 ás .1 (menos ás
quartas-feiras). Oratis aos pobres ás ia
horas. A 393

_.E__AS-ARTES

0~"sidão" de 101G
f_oi telaiíte coirccrrid,. iiontcm a

Exposição Geral de 'Bellas Artc.3,
•Amanhã roatiza-se 110 -salão de honra

da Kíinola a .-.f.nuu-c-io/.la confercucia do
dr. iPiufo da líochi, que dissertará ao-
bre a arte niamielina, suas origens c
cipplicáçõès 110 -Brasil.

A conferência começará ás 4 i|- h'o_
ras da tarde.

A «Exposição continu'a aberla da's 10
horas da manhã ás 5 da tarde.

¦¦I ¦ l- 
Quem só bebo OASCATIXHA
Est» livro da MI-DIXHA.

SIiXISTKO MARÍTIMO

O naufrágio do nm navio argentino
colhido por um cyelono

Buenos Aires, 24 — (A. A.) — A
galera argentina "Antarctica", surpre-
hendida por um cyclone na altura do
cabo das Virgens, encheu-se de água,
afundando-sc em frente ao rio Sanla
Cruz. Foi salva toda a sua tripulação.

O CASO 1)0 ARCHIVO
CÂMARA

DA

Encerrou-se hontem o sunimario
de culpa do "Alfarrabista"

lEnlcerroü-se bontem o 'sumniario de
culpa do "«Alfarrabista", eomo é co-
nhecido o continuo -Paiva, necuisado
de «furto dc volumes pertencentes ao
Archivo da Câmara das iDeputatlos.

'O réo «pediu prazo para apresentar
defesa.

 ¦>»»> 

ENGENHEIRO

PROGRESSOS OA RADIOLOGIA
Tivemos hontem oceasião de visitar

um gabinete de raios X e elcctricitlad-
medica cujos apparelhos .recentemente.
vindos da America do Norte) nos im-
pressionaram vivamente quanto á vasia
o possante instaüação cuja precisão e
efficacia attingcm ao máximo desses
apparelhos.

Queremos nos referir no gabilictc de
raios X do dr. Jorge Affonso Franco,:
no largo da Carioca n. 15,.que ultima-
mente tem apresentado interessantes
trabalhos iies*a especialidade atliiiglndo
grande perfeição, dos quaes um dos ul-
timos acha-se exposto na Pharmacia
Orlando Rangel.

ü dr. Franco gentilmente nos esbo-
Çou os rápidos progressos da radiologia
e dos últimos aperfeiçoamentos nella
introduzidos desde o apparelho gerador
até aos pequenos apparelhos acessórios,
fazendo em seguida uma demonstração
pratica que muito nos agradou.

i-jitre os apparelhos modernos, vimos
uma mesa onde são feilos geralmente
todos os trabalhos, a qual, aléai da in-
teressante illuminação radiogenica _ dc-
baixo para cima, possue um dispositivo,
oecullo para a rápida mudança de ella-
pas, permittindo íazc*V duas idênticas
no espaço de um segundo para depois
serem vistas num negatoscopo-sterco-
scopico, ' ¦:

Além desla mesa, vimos o quadro do
professor Fabre para a medição du
bacia; o compasso do dr. Fürsienan
para a e>:acta localização do corpos cs-
tranhos e muitos outros pequenos appa-
relhos accessorios modernos,

1'ara os trabalhos radioscopicos lon-
gos c orlhodiagrapliicos o dr. Franco
mostrou-nos uma ampola radiogenica
com refrigeração continua aveionada
elcclricamento por uma pequena bomba
centrifuga.

Terminamos a nossa visita apreemn-
do uo negaloscopo-stcrcoscopico uma
serie de radiogrnphias _ de intestinos,
appondice, rim, etc., feitas ali.

 ¦ I • 1 n —« r
Quem só bobo OASCAT1XR.V J
Está livro d» MIUDINHA. ..

Electricista e mecânico, com longa
pratica cm Xorle America e ua Euro-
pa, offeroce seus serviços. Xã'o faz
questão de ir para o interior. Cartas
nesta folha a R. M. Q. J 791-

Gosma
Ouvidor. ;;.

MATR.'^TE, DIARRHÉA
VERDE das aves, ouram-
¦cc coni a mir.iviüiosa de-s*
eobur ta — CKOTON-DEN-

THYLA — llortulania —
A\:c_ltürü: l.uiirico Silva _S.
,i a 0391)

MOVIJI EXTO OPBR ARIO

Sociedade União dos Pognislas
Convida-se os associados, de accôrdd

com o artigo _4o dos estatutos desla
sociedade, a 

'comparecerem á assem-
liléa geral ordinária a rcalisarse ama-
nhã, afim dç proceder á eleição da
nova directoria que deve gerir os des-
tinos da mesma, ein 1916-1917.

Instrucção Publica
O tMrcct.r geral assignon lionlctn 0.

sognintes alofos) . ,
_ransferirado: iPar.. o 5o districlo.

com, a derJoininação de 14a mixta, a
6* escola'.masculina do 2"; e Ftsmeiia
L_ Storiiw, da 2" masculina do íS"
districlo, para a 14" Juixta do 5"; des-,
ignaisdo «Emilia dos -S. .Paiva para o
logar dc adjunta; «Emilia Junqueira.
Gomes, tpa-ra a-eger -iutcrinaiiiKr.e » ,."
escola mixta do 16o; JosWpha A. bon-
seca «pain a i» mixta do 5"; didp.cns-a«n-
do lÂzaléa S;.herer do logar de substi.
lula de aljunta liccncúita.

[Portugal e o conflicto europeu
OURO „QURO jOURO

68Õ3
í

ES TODA A. X_>____-5-_3Kr_3_.
Emo3 do coi-rcntecsta íelizcasa v.neleu o billicte"19915 

premiado com l_:OOO^ooo
ç.ijoi>u_ramoiito íoi cffeòtaaclu liontcm 110 balcão

«Ia nossa casa,

NO PARLAMENTO NACIONALi

UMA SESSÃO MEMORÁVEL

©

liontcm v
OO-OOOÜSOOO

.-ei»tlcmos o liillictc ^OSOrt premiado oom
00 c convidamos o lollz xiossuidor a vir

receber o premio

Sem ReccSamo ?.. Amanhã 50 000 _ OI.O

AO SONHODEi OURO
Avenida Rio Branco 158 - Galeria Cruzeiro 1

OSCAR & COMP.

A DKIilXi.M-A ,FISOAri
ViCTOHIA

1)13

A GUERRA NAVAL
Londres, z-i (A. MO — Um ^novo

conimunicado allemão volta a af fumai
uni couraçado inglc**que

'rondes falta (lo npp.Utc ?
Tomao EXIOUOU;

foi alvejado
jor um'torpedo' no cneonlro do dia 1..
1-m visla disio, o almirantado britannico
insiste mais uma vez cm que essa noa-
cia' não tem o menor fundamento.

Só XA CASA _OKTC_U;i3S13 J0_'
Rua Assemblea, .o — é que se eu-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; bilo, 3ÍS00.

B-g-cssou hbittcm <> ex-iU-lognflo
IV regresso ao lutado do l-spir-.to

Santo, chegou hontem a esta capital,
o dr. Heni.ni Auguso .anta Helena da
Viifia, cx.ielesado fiscal naquellc h.s-
"odr. 

Ilcnoni Veiga seguirá dentro
em breves dias .para o Psinana, onde
vai e.*ie:-ecr idêntico cargo nossc J*;s.
lado. ~«_ »_.<'»'
V KA1XHA DOS ArACIIKS K O

OE-EBRM IíAUKÃO MAX

A policia jú estú «as suas pÒgitdus
Varerc t-.ão sc ter cnsanado a policia

«i_ A-._ 11,.. suas
Ia fiuii _

fr..n.--a .1.. ^y^^^^hj
ju amant du

Poupemos as vaccas e as
novilhas

A RESPOSTA DO GOVERNO PAU-
LISTA AO OF.ICIO DO SU.

JOSÉ' BEZERRA
O ministro da Agricultura recebeu,

hontem, do dr. Cândido Motfh, .sccrç-
ía-.io da Agricultura do Kslado e«e bao
'iV.ilo um oííicio, cm resposta no avi-
so que dirigira ao governo daquelle hs-
tado solicitando a sua interferência
afim de que as Câmaras ..Iiuiicipacs
providenciem sobre a prohibu;ao da
matança de novilhas ou vaccas com tuc-
no- de 10 annos de edade,

No officio supra citado, o governo
paulista declara estar em perfeita uu*.-
dade de vista com a União, tanto as-
•sita que as Câmaras Muniçipaes j.i de-
cretarasn as medidas que julgaram acer-
nadas para prevenir o grande mal dc
<|i-,e se acha ameaçada a nossa indus-
iria pastoril, taes como impostos prohi-
_..tivo$ -•¦ »t cessação tia n.íi.auçu vi*^ uu'-
mães nas condições citadas.

CIIVIENTO Oiblis. i 11 •
e 1 o z. —

Tel-nliono «íí-!. Ccntrul. — Rita
Snntn T.uzia SOU

— PAULO PASSOS & C. —
_.

A tragédia do Fórum
O conselho clc guerra a

DR S.iXTOS

,/_ creação da Bolsa e a
. eleição de sua dire-

ctoria
«Santos, .-.1. -- Mais uma vez se prova

que não somas "o pai/, essencialmente aitri-
cola", tão np.CKO. tio.

permanência anui
a rainha -dos
c-ocur, 11:11 rap;
tornado egora,
ladrão Mas. .

O detective parisiense mie os
desde a sua í«_i da '-rança
.lru Interessantes inforiiia. cb"des 

floliciacs, «me ü estão 110 .-eu eu- |

Falsários e ladrões
IJIV DKXr.VCIA LEVADA A'

POLICIA
Um grupo de cliauffeurs procurou

hòntein o inspector do Corpo de iSefjn-
rança, a q-.-.em ípíeseritoii titieixa
contra falsários que tomam automóveis
em pontos escusos da cidade e pagam
c-n no':a falsa Ue *.'j?aoo.

O major _amle.'ra de Mello deter-
minou diligencias .para a captura de
lr.es tipos.

Pouco depois era a mesma aulori-
da.li* iiri'.-.ir.-.ida pelo ara-be V. Aculoyip,
eslal)..ecido com armarinho á_ rua -I'rei
Catíctá n. if.t c que sfe queixava dos
latirões 'lue lhe carregaram varias mer-
cadorias.

«1'otam d.-.-ignn.los dois agentes para
a

Lisboa, S dc agosto dc ".'(> (O"
correspondente), -_ O dia de hontem
foi dum calor terrível, aspliyxiniite.

Desde a chegada dos srs. Attonso
Custa e Augusto Soares que o pai_ cs-
perava com justificada ancicdadc a ses-
são do Congresso Nacional, em que
deveria ter esclarecida _ a nossa situação
perante a guerra na Kuropa.

Xo largo das Curtes a concorrcncta
crn. enorme: nem o brazeiro do _ sol
afastava a multidão, ávida dc assistir
á sessão píirlanicnlar. de ha muito au-
nunciada eomo histórica. ...

¦Km frente do grandioso cditicio dc
S. llenlo via-se um esquadrão de ca-
vallaria da guarda republicana
força dc infanteria

Dentro do
dc honra a*
e 16. . , , ,

\'_ duas horas c meia da tarde foram
invadidas as galerias do parlamento.

Deputados e senadores conversa
nos chamados passos perdidos.. .

\"a saia vão entrando os ministros e
politicos notáveis.

Cerca das .. horas vem chegando os
diplomatas. A's .1 c meia chega o sr.
presidente da Republica, numa _ carrua-
gem precedida de batedores, vindo na
cauda um esquadrão de cavallaria da
guarda republicana, de grande uni-
forme.

finalmente, í aberta a sessão com a

presença de 1S.1 congressistas que sc
dirigem para os seus logares, quando
n _ès.ão ('• conjunta, como c"~

uma

.-diíieio fariam a guarda
forças de infanteria 5

a 111

ea_tura dos larápios.

da 11'ossa melhor sociedade,
sua seratíUança. o perigoso

persegue
\ Trosot

ás nossas au-

em

que responde o tenente i°.ro"dC5 voU"
ivi 1_ i".,i'ifi-mando as prcsuinpções da noliçi.a
Dilermando I ír„„«„, J. Ve .. comoamiciro do .-...•_

Reuniu-se hontem o conselho de „,„„¦,« á distineta faraiha eaj'.'ça. I.a o

guerra a quo responde o.» tenente facto de ura as no "gj 
^f"^,,^

Dilermando de Assis, um dos protago_ Heaf,S chegada nelo Princif-c rfi
nislas da tragédia do l-"orimi, cm que (;i(;;,;. ,ômarain, na maça Mana. um auto-

movei'particular, 'l-"-" _.=¦!' os t:
As pesquizas da policia rara: tombou o guarda-marinha Euclydcs da

| Cunha Filho

Alem do csicncial-
somos tambem cs-

polilicos". Isto sc verifica,
coni a cr cação üa Bolsa

]..l_OT__CI.V
ra.-iida e radical. Consultas das

. Dr. M. T.
I--, 1" andar.

i,B m;dl

Cm;
o (i.i manhã __ 7 da noite
Sandeu, largo da Carioca,

gênero sc-
eleição ¦li
•o caracter
politica.

arena.

COM A POLICIA

Cuia 1'colniiin.i.o ús nutoridades
ilo _l" districto

Moradores da rua Maria Kugenia c
Uumuytá pedem, pnr no..-o intermédio,
providencias às autoridades do ji" dis-
nricto, contra uma malta de vagabuu-
dos que ali se reúnem jogando bola e
usa ml o uma linguagem muito baixa.

-ni 11 i'.i 1,". ' 1 .in-"

sknxa _r.\in__i_.A

O ministro do Inti'i*ior nomeou o
intendente do mmiieiiiio

Koí t_on.c_r.lo li r.: Io!;>!io Contes Leal
fu&ra c.\.__cr a togar dti Íi_teivdonte do
BiunUjijiii de Si n£« ^Udurcira, in>
ptóo íSiru'» Acre.

ta o
mente "cama. .*.(¦¦
sencialmetitc
iu momento actua
de Santos.

llcai i|iie ns Instituições desse

ja-.n puramente commerciacs, a

sua primeira directoria assume

dc unia verdadeira propagar.-!
Os partidos locaes entraram

não querem encarar tã • somente o problc-
raa commercial: c preciso, segundo o pensa-
mento geral, que os respeitáveis coinmc.

ciantes .pie tenham .probabilidades de serem

eleitos para a nova directoria da Bolsa,

occuprai logar dc destaque na polilica...
Não coaimcmarcmos esse caso psychohi-

fii.-o. porque então, cm vez dc uma ligeira

I nola, teríamos dc escrever uiiia clironica

| sociológica.
I d mal todo da Brasil está justamente na

j polilica, sem o eleva.ão a qne esse voca-
1 Indo tem direito, visto o que sc pratica

coniraummcnle, entro nús, ser mais "poli-

ticagc.n"t "poliiÍíi«ice'tj do que ideas e
i ideacs de parlido.
I Seria, .pois, para desejar que o? .rir-inlza-

; dores da Bolsa dc Santos alijassem t..g pc-
rigosos designos c cuidassem titilitariamcn-
tc «lu dar um feitio niér.-.nicnte commercial á
nova instituição, destinada n prestar ro',-:-
vaMc9 scruços á lendária ei.ladc de Braz
Cub.u... nm. iem a politica de permeio.
- K. D. T.

JSo conselho funecionou eomo repre-
sentante da justiça o auditor militar
dr. Moraes Jardim.

0 a.:cusado fez-sc acompanhar ele
scu advogado dr. «.\lvaro da Siha
1'orio.

Qualificado o rco, loram arroladas
as'testemunhas, que deverão depor no
processo.

O aícusado requereu para serem jun-
Ias ao processo as diversas pliologra-

I plilas, estampadas nos jornaes.

despedem-se do
Brasil, em ...

Palacc-Tlicatre
DUQUE e GÃBY

iio Palacc-1
TA AKT1..TK

DUQUE

da rainha dos apaches, ao une
tão giraudo em turno ilos_ attti
res. que lm alguns dias estao t.«
severas vigilâncias

rava,
ilescoberta

abemos, cs-
. -partícula-
-.do alvo dc

p L O m n A Ci I X A

Vcndc-se na rua da Candelária n. ._

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S.J05F72
M. GOMES DE ANDRADE

Alexan-
são de 10

nos

di.

—__ O CP » -W

«-*-«_?•»¦«•-
KSTADO 1)13 riiií.\.\-ViI5LCO

FESTA ARTÍSTICA dc

BILHETES KO I'A1.AC_ •THEATRE
(S .641)

XAO Ql'l_ I'A(iAl.

1-; foi condcnuirido
Luiz Máximo Ko.lrigurs Pereira p:o-

póz 110 juízo da -a vara eivei uma
acção oitláriaria contra \'.-.'erio Coelho
Rodrigues, .-:fi-.n de obter o pagamento
dc dez contos d«e r«!-U <iuc lhe cm-
prestou em duas [prestações, .. 11 de
iiiovenibro ds J_ c-6 e 22 dc janeiro de
íyo-,

lA acção correu á revelia do réo c
o dr. ['auliuo Silva julgou a liontcm
procedente, conJ«. ninando p réo uo pc-
dido c liais custas.

As clrcuiinscripçõcs i»iu'ii o effeito
ila cobrança dos impostos
do consumo

fl minisSro da il«'azcr.l;i a.pprovoti a
divisão do Estado de Pernambuco cm
16 oirciunscripçõcs, .para o cff-ito da
fisea!iz.*V*ão dos impostos de consumo,
feita ->_!o delegado fiscal no mesmo
iT.stado.

AI.IAXDKCA DK SAXTOS

A reiiilii nrrcciuladn nnte-liontojn
O ministro d- iKazi-iv.la teve comum-

nicação de haver a Alfândega de .San-
tos arrecadado anie-hontciu a quantia
de i.ii :5iò?S6j, papel, c ; . :5;i:.65o,
ouro.

d-»-«_>-OB.-
DR. ALBERTO DO REGO LOPES —

Uo Ilosp^al da Misericórdia. Via* uri-
nanas, operações eni geral,
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. -Moléstias da
garganta, naiÍJ c ouvido...

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculi-ta, prof. da Faculdade de M-cd.ctna. I
Cous-.ilto.-io: ma Sete de Setembro 11. 09.

(A Siii) ]ni 1 iji iix» i"i rrii

Xão

INSTITUTO OSWALDO C1U'7.

Xoincnção interina de uni
assistente

O mini-tr. do Iiucrio,- nomeou o dr.
Cesar Guerreiro pata servir como as.
sisiente do In. .ituto Oswaldo Cruz, em
logar do funecionario dc cgual catego-
ria. que substituir o cheíe de serviço
qu; estiver como director daquelle es-
tabeldciniento, r.o iiupdimento do dr.
Oswaldo C-.-.iz. que se acha 6111 commis-
são, como prefeito dc Petropolis..

CLVI! MILITAR

líiverú nninnliti o cliú do
costumo

Por motivo -dc força maior deixa de
haver amanhã, uo Club Militar, o cos-
tttmeiro chi mensal que a directoria
c-tterc-ce ás familias d.s sócios.

iTl fI' ¦_•__- 9 T-TiT-ii 1

Soffrcis do estomngo ?
Toiniio líXERGIIi

"UXIÃO POSTAL."
iRecebemos Ivontc m

desse util c inter;
s.-iv.ore cnidadosanKãil
zendo suas «paginas
Iralialbos literários,
e nitvJos clichês..

o ultimo numero
ssautti ^ periódico,
e redigido o tra-
repletas de bons

uteis informações

O «nador fiamos Pereira le nada
da sessão anterior, pedindo a palavra
o sr. loão de Menezes, que manda
para a 

"mes.., 
etn nome da bniao l.eptt-

blicana, uma declaração considerando
inconstitucional a sessão, mas nao sc
abstendo de tomar parle nella por sc
tratar dc interpretação dc textos jun-
dicos. . .

Ü "leader" da maioria, o
dre Draga, declara oue ai
de março de 1014 foi convocada
mesmos termos desta c nao a julgaram
inconsti» (.cional. ,

De resto, o artigo invocado agora
riuc as duas câmaras funecionam sepa-
radainente salvo deliberação em contra-
rio e não preceitúa sc essa deliberação
pódc ser tomada pelas entidades que
convocam ou nelas respectivas câmaras.

O ministro da Justiça niamlesta-sc
da mesma opinião.

Km seguida fala o sr. Atfonso Costa,
explicando

A .NOSSA IXTERVÍ.XOAO XA
GUEHRA, SO» O POXTO

DE VISTA FINANCEIRO E COM-
MEROLVL

Começou por fazer a historia da in-
tervenção de Portugal na guerra. Inter-
rompidas as nossas relações coni a Al-
lenianha, di.; o orador, impunha-se a
necessidade de estudar c analysar sol)
iodos os pontos dc vista yanos pro-
blenias commerciacs c coloniacs, estado
de munições c de preparação militar.
Veiu cm seguida o convite do rei de
Inglaterra que mais estreitou os laços
de° amizade cnlre 03 dois paizes .*
liados. , ,

Tratará a questão sob o ponlo de
vista financeiro c commercial, deixando
ao scu collega da pasta dos Ustran-
gciros o aprecial-o sob o ponto de vista
politico. ,

Na c!as?e de medulas a adopínr, du-
rante o estado de guerra, apreciadas na
conferência dos alliados, forain toma-
das todas as precauções para .evitar que
o inimigo possa prejudicar o trabalho

; alliados. Rcsolveu-sc a creação <le
rcados de gêneros dos paizes amigos.

ã reserva de productos naturaes, e a
lula contra a alteração de cambio e
tratou-se tambem de estabelecer bases

mutua defesa dos aluados, afim dc
cada rpaiz, trabalhando indopenden-

tivesse do; o-.uros o maior o

tias semelhantes já foram adoptadas na
Itália.

_cz-se tudo quanto era possivcl fa-
zer-se liara <|tle os nossos esforços re-
sultasscin -profícuos dentro da nova st-
inação polilica creada pela guerra, ás
nações aluadas.
OS NAVIOS ALLEMÃES ALUGA»

DOS A* INGLATERRA — A
QUESTÃO FINANCEIRA.

Acerca dos navios allemães, continua
o orador, affirma que a Inglaterra in-
atará pcla sua utilização, sendo muito
importam, as conferências sobre esse
assumpto realizadas.

A proposta da venda desses navios,
recebida ein Portugal já quando esta-
vam os dois ministros cm França, foi,
largamente ponderada, sendo contrario
aqucüa venda ou qualquer alienação, I
por entender necessário tttiiizal-os na./
nossas relações .oiriincrciac coni o Bra-
sil. Cotn satisfação registra a maneira
como representantes do governo inglez
altcndcram e adaptaram este ponto dc
vista que tanto atlcndia ao interesse
material c moral da Republica,

Alugaremos a unia commissão ingleza
os navios que pudermos dispensar, em
excellentcs condições, até ao fim ila
guerra e mais seis mezes,' por 14 schi-
lings e 3 p. por tonelada dc carga e
por mez, o que daria, ao cambio acttiai,
cerca de dez mil e oitecentos contos
animacs. ilvxcusado será dizer que os
navios serão ainda seguros contra to-
dos os risco., inclusive os de guerra,
.pagando a Inglaterra ás respectivas
cquiipagcns portugtiezas os mais allos sa-
larios do mundo.

Nunca a questão financeira se niistti-
rou com a nossa intervenção na guerra,
dois assumptos «inteiramente diversos o
como tal sempre tratados lia confercn-
c\a dos alliados e nas nossas negocia-
ções em Inglaterra, que est-á
mente gastando com a guerra
contos diariamente.

Xão ha duvida -que a situação finan-
ceira é hoje diíficil para todos os allia-
dos. «porem, segura, o mesmo aconlc-
cendo á questão das munições, que ao
findar do próximo anno chegarão para
o dobro dos exércitos alliados.

-Repelciu-scl as mia.nifcSfaçocá entUtf.
siasfions dai galerias.

— Tem a certeza, continira o mlrii*
Iro das Financie, de que Portugal _ybr-
rá Cfiinlprir o scu dever eom ligeira!
modificações .lo sou reginíen tributário.

Tcnos de gastar auuito dinheiro, maj
confia ipkn.atneil6a que nenhum portu.
guez se furtará a contribuir com o seu
dinheiro para os emprestiuics internos.;

lE' i[i'.'eciso que oniquainto uns sacri.fi-
cam a vila nes oamtpos da batalha, ou*
lios sc sacrifiquem 'lambem para unia
obra de paz que ha de ser o digno cn-
roamenlo da vi'ct'oi*iai íin'al da causa da,
justiça que 03 alliados defenldoni.

lUma quente n-ianifi-stação acolheu o
disctvrso do sr. dr. Affo.11.sSo «Costa, cr.
guciido-se viva. á (Republica e ao go.
verno.

l.ALA O MINISTRO DOS 
',

ESTRANGEIROS •_
O sr. Augusto Soares sobe á Iri^t'

na e diz que d;t nossa lcafdafe para
com a ln.g!at';r:|a nasceu o conflicto cn.
tre Porl-.-.g.-il e AUcananha. Aos rossos

i protestos contra a stm acção inimiga 1111
j África respondeu o govorlío inr.crial
I com evasivas, coniniarjdo a «ínantcr .cm

Lisboa o seu roprtesenftanlc diiplomaitido.
A requisição, porém, do» navios alie-
mães veiu transtornar coaij.de tam ente i>3\
planos alloniãies.

iKm seguiria faz lambem •» hisloria'
des pilelimitiSires diplomáticos que «prece;.
deram á lisiliu dos dois ministres á
Krança c á «Inglaterra . itctn calorosos:
elogios «para a maneira como ali foram
rcctltido'5.

Affirma lambem que o governo hc?-
panhol 'teve para 03 representantes do
governo portuguez as maiores provas dc
estima e leal ansiaaldc.

Ijtçois e com voz vagarosa, lc« S
Calmara o seguinte doctinícnto que é a
cópia do accôrdo firmado em 15 de ju_

cm LouMrcmal- lho
-'.000

do

de
que
temente,
111.1

Já nesle momento
lez discute medidar

i-i-o Pr. rlr._r.en
a adoptar, r.."-a'.-

Fantes da conferência dos alliados, e ou

DESPESAS DA GOERRA — A
CONVENÇÃO DE EMPRES-

TIMOS ENTRE PORTUGAL 13
INGLATERRA

_m seguida, o dr. Affonso Costa lê
á Gamara a seguiu:-.- nota:"O governo inglez combinou com o
governo portugucz fazer-lhe tantos cm-
prestimos quantos forem necessários pa-
«ra pagamento de Iodas as despesas que.
«para fins devidamente relacionados cotn
a guerra, os dois governos concordem
que é necessário cffectitar na Grã-Ilre-
tanha c cx.epcionahncnte noutros pai-
zes alliados. Ü governo inglez fará es-
tes empréstimos ao^ governo portugucz
nas mesmas condições em que levante
dinheiro tle tempos a tempos por bi-
lhetes do ThesoujjJ.

•O total emprestado ao governo .por-
tuguez será .p**r este pago ao governo
in_.cz den',o de^dois annos, a contar
do '.ralado dc pa_, quç será negociado
por Portugal c por cuja emissão o go-
verno inglez dará todas as facilidades
poss:veis."

u\ Cama-Ki appiarde íaiponenl.mente.
_s galerias parlálhara dessa mauife-s.

tação.
O oraldoi' exemplificando esla nota.

diz que a Inglaterra nos venderá aS íi:?s
munições disponíveis nelo ,prc.;o .porque
actualmente as compra, fic-uído-nos ain.
da a fac.iUade de fazermos nos paizes
alliados outras aequisiçõe. estando ifs-
sim garantidos todos os nossos foinçci-
mentos. Os cniprcstimos s-.rão feilos
sem eiícargos nem despesas accessorias.
fazendo.os nós á Inglaterra nas .nies-
mala conidições cm que ella os faz, -pa-
gos dentro de dois annos com todas as
facilidades.

Tudo is'o prova a grande e fratertial
amizade que nos liga á Inglaterra. ._•¦

Os srs. «Affonso Cosia e Augtfthl
SoaTcs,, minisàros iportugivczc; dast Pi-
nauca'3 e dos -Negócios llístrangeiros,
ccr.firinaranl em iconvcrsaçãf) eom u
principal secretario de .Ert.-.-.i'- dc s«.-a
inagestade ipara os ir>joc'.-.os cstrangeirçH
o facto de -1'crtttgal, pelas de:, soes do
seu iparlainenlo e «pelo unairimo senti-
mento do s,«-.i povo, se l«-r ir.v.i-iavi-1-
mente coliocado :«o 1-Jo da Cirã.or-!a-
nha. Portugal sentiu que ntima de Mia
devia .proceder como amigo alhaldo ala

! Oi-ã-llretanlia, para o que tem estado e
cor,.i.nu'a a estar ipro'_i_.to. Portugal deu
provas disso cm 'Hxlas :«_ ocniMücs e
especialmente quando os navios ai-i_liaes
foram requisitados, facto que conduziu
á declaração de guerraa pela Allemanha-.
O governo -J- sua niag.sl.iJe -plcnantsn-
tc reconhece a I.aldade de Ponlugat e a
assisl-ncia <i'.te já lhe c^iá dando, e
cordealmente o convida a uma maior
cooperação iu':!i!ar ao lado ib.s alliados
na Kr.rc.ia, t.m tanto quanto elle se j-.-,l-
gtic cunaz da a .prestar.

. A 'comimissão de guerrrl está seiíip
consultai Ia com re_pu.'t.o ás providencias

¦s.-ião .propostas «para assenli.r lios
ios para esse fim .

-¦¦ifj
r:r

que
pilcparafcivos n_

UMA MOÇÃO IMPQRIAXTB
O general Corrca Barreto manda

para a mesa a seguinte moção:
"O Congresso da Republica, cm se-

quencim e execução das suas delibera-
ções dc 7 dc agosto c jj de novembro
dc 1914 e ij de março de :9'G, e
em attenção aos alios interesses _ na-
cionaes, resolve dar plena satisfação
ao honroso convite, que o governo de
. . britannica fez cm 15 de julho
tjiMino ao governo da Republica Por-
tugueza, para uma maior cooperação
militar de Portugal na Europa, e man-
tem, para esse effeito, ao poder exc-
eutivo, as faculdades anteriormente
concedidas."

O sr. Alexandre Braga dá todo o seu
apoio á moção. Relembra r,s declara-
ções do psrlido democrático quando,
no Parlamento, se tratou da grave_ que-
sião da guerra, -declarações q*te foram
dc toda 4 aleaUade aos nossos tratados

_«.:

__l _-__-_.-*._.
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!de alliança. A' parte ligeiras divergen-
tias dc espirito político todos nós, por-'tuguezes, nos encontramos sempre no
único caminho quc podíamos honrosa-
mente jurar — o da defesa da pátria,
o do cumprimento do dever.

— Isto lia de sempre acontecer, cou-
Ymúa o "leader" da maioria, sempre
•que se trate da salvação da nossa in-
dependência sagrada e indistintivcl.
Não sabe se ainda hoje haiverá algum
portuguez que se recuse a cumprir os
seus deveres para. com a Pátria e os
alliados, se portuguez haverá que deixe
•de ver liem e claramente os altos bçne-
íicios que para o nosso paiz advirão

. «ia sua iinmediaita entrada rio conflicto.
•Mas se ainda nada obtivessemos ain-

da assim entraríamos no conflicto, por
aquelle grande amor á .liberdade, que
é a característica da nossa raça.

Por ultimo, num eloqüente repto ora-
•torio, que o lápis não pôde reproduzir
o orador tem violentas .palavras de
stygmatização para, os pussilatiimcs, os
que circumscrcvem a idéa da Pátria á
«los sons mesquinhos interesses, alguns
tios quaes inconfessáveis, erguendo um
cnlliuiastico hymno á alma 'heróica dc
iPorlugal, sempre valente e leal.

Tem confiança nos soldados porlu-
guezes. EIIC3 partirão e saberão com
Ibrilho honrar o nome portuguez. (Rui-
dosos applausos.)

Km nome do partido evolucionista,
o sr. Vasconcelos e Sá, reconhece a
alta competência c os optimos serviços
desempenhados no estrangeiro pelos
ministros portuguezes. Agora, após a
nota da Inglaterra lida no Congresso,
só lia um caminho a seguir iinnieiliata-
mente — a entrada de Portugal na
guerra. (Ruidosos applausos.)

Ii que dora avante se não permitia
a mais pequena campanha contra essa
intervenção, seja, de quem fór, seja
como fôr. (Applausos.)

Pergunta, por ultimo, quaes foram
as nações que assignaram o pacto dc
Londres e quaes ainda o não fizeram.

O ministro dos Estrangeiros respon-
dc que assignaram o pacto de Londres
n Inglaterra, França, 'Rússia, Japão e
Itália. Não o .issignaram ainda a Bel-
-•ica, Servia e Portugal.

PAI/Â: O CHEFE DO PATITIPO
UNIONISTA

•O sr. Brito Camacho declara que só
hoje teve conhecimento da 'missão dos
ministros portuguezes. Repula de ai-
cance para Prtugal as medidas por
elles alcançadas, Não crê, •porém, que
todos os desejos e aspirações do sr,
¦ninislio das Finanças se realizem após
u guerra; como durante a guerra.

E' uma advertência que julga do seu
dever fazer aos homens públicos do seu
paiz.
JMP15KSSÃO NAR RUAS K OEN-

xnas PÜBEICOS
De noite houve o movimento costu-

mado na Baixa, lim frente aos cafés
da Brasileira, Marlinho, S nisso, .etc, a
sessão da câmara foi muito discutida
nas palestras, mas não houve a menor
inanifestação. Os cincmalographos ani-
¦nados, como dc costume, dando-no3 a
impressão dc que nada tinha oceorri-
do de anormal durante o dia.
O GOVERNO NACIONAI. — OS

UNIONISTAS CONUíNUAM
_*KXSAiVIK> NA ABl.KTUItA DO

SEU 1-AHXIDO
Parece que fracassou a idéa (2o cta-

luado governo" nacional.
A "l.iictu" do sr. Brito Camacho en-

tende que hão í diffcrciite hoje a si-

|_W«_Z_-i«
HEATROS & CMEMJ.S.I

CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS GOMES — "No paiz do sol"

(revista). A's 73I4-«,9 3,14.. , „__„„LYRICO — T.ouniit lyrica da opera
71 segreto dl Susanna. . .

RI5CRI5IO — "A Tiçãozinho" (comedia).

KEPUUL1CA —¦ Attracções e cincinato-
grapho, da» 7 ís 11 horas.

PHEN1X — Estréa da companhia do
Theatro requeno. ¦_,

PALACE-THEATRE - Estréa da com-
panhia Dramática.* * *
Cinemas

A MACHINA DE ESCREVER
CORONA

pesa apenas tres kilos e pôde
ser transportada facilmente cm
qualquer maleta do viagem, ou
no próprio estojo fornecido
cora a machina.

_' nma mncliiua moderna
sob todos os pontos do vista,
tem oscript.it visível, fita de
duas cores, tecla do retroces-
so, teclado universal o outros
aperfeiçoamentos das muchi-
nus mais caras, pela metade
do prego,

<\ commodidade do poder
com ella aproveitar as horas
vagns, tanto em viagem como
em cosa, a tornam indispensii»
vel parn qualquer pessoa, seja
qual fôr a sua occupaçfio.

CASA PRATT
OÜV-DOK 125 —*— RIO.

VM ESTÚPIDO
Aggrediu a navalha a costurei ri-

nha muda quo por elle so
apaixonara

S] Paulo, .4 — (A. A.) — A joven
costureira Amalia lorio, muda, de 24
annos dc edade, solteira c moradora ã
rua Ramalho, tendo-se apaixonado por
um individuo mulato, sempre o espera
pelas esquinas ás lioras em que vae de
casa para as officinas » rua Xavier
Toledo; e das officinas para casa.
Aquelle, que não lhe dá a miiiima im-
portancia, acabou por se enfurecer sc-
riamente, e hoje, ao meio-dia, quando
a joven muda se dirigiu de regresso do
almoço para o "atelier", foi aggrcüida,
na rua Major Qucdinho, .pelo mulato,
que, servindo-se de uma navalha, pro-
duziit-lhc extenso e profundo golpe no
braço esquerdo. O agsressor, depois de
commeltida a brutal façanha, evadiu-se,
sendo a 'offendida removida nara a Po-
licia Central, onde o dr. Rudge Ra-
mos, 3" delegado auxiliar, tomou conhe-

•inação de Portugal sob o ponto de cimento do facto, fazendo meilical-a
vista internacional, do que era em nclos drs. França Filho c Marcondes
março, c não tendo cila, então deter-, Machado.
minado um governo nacional, com to-
<ias as correntes de opinião, não se
pôde impor atrora a solução que a prin-
cipio da declaração da guerra com a
AÍleinanlia não foi exigida.

Nas conversas entre políticos, após
a sessão do congresso, fervilhavam os
boatos que a "Opinião", jornal da

-.—¦_¦¦«¦>¦. i»4i.^i %_m —
lOMMlUIiIIAKAM O A11TJ1UI.

Era um sonho como qualquer
outro

i Com esle titulo noticiamos hontem
| o conto que passaram a Artliur Vec.

chio.
Não foi o Artliur da rua Riachuelotarde, registrou da seguinte maneira:

" Alludia-sc a um presumido revez
soffrido pelas nossas tropas, em Angola, informaram, mas sim oiitro Arthur.
affirmaiido.se que o sr. ministro das Arthur Vccchio apresentou queixa á
Colônias recebera um telegramma nesse | delegacia do 12o districto, porém de ou-

tro caracter

AVENIDA _ "lançada ás feras" (dra-
ma); uma interessante comedia.

IDEAL — "A filha de Ilerodiades
(drama); "O louco daa perredias" (drama);
"Eclair Journal" c "Pathé Journal" (do
natural). ,, .. „.

ÍRIS — "A filha do circo (drama); A
mulher mj-steriosa" (drama). ,,_,_-,.

ODEON — "A verdade nua" (drama),
"Tropas servias em Salonica e bombardeios
na linha de frente (do natural).

PATHE' — "A fi"'» de Herodiailea
(drama); "Choque nervoso'_ .comedia)!
"Eclair Journal" e "Patue Journal" (do
"-,tUral)- * * *

PRIMEIRAS
OS FILMS DE HONTEM

O grande trabalho de ¦psj-choiogia — A
verdade mio ou A Hipocrisia — tanto agra*
dou aos habitues do confortável cinema
Odeon, da Companhia Cincinatographica,
quc não foi possível substituil-o hontem, na
habitual mudança de progranunas.

A verdade ini- — quc já teve dc nós
unia referencia dictada com muita justiça,
contlruVá; pois, no cartaz do Odeon, du-
rante mais alguns dias para satisfazer a
curiosidade de numeroso publico que não

pode assistil-a, nas primeiras exhibições.
A iansa ia SiVomê, o primeiro film da

collecção Napicrkowska, série de arte ila-
liana e editada pela casa Pathé Frércs, que
figura 110 programnia do Tatlié, é um gran
de drama de amor, com imaginosas sec-
nas da vida moderna. A sua interprete, a
notável bailarina russa da opera de 'Paris

Napicrkowska desempenha os ,papci3 de
Princeza Iroff e Salomé, simultaneamente,
Quer num quer noutro, a famosa artista
apresenta interpretações admiráveis, deixam
do cm grande evidencia os seus grandes
merecimentos de arlista consagrada. Ha,
ainda, 110 programma novo do cinema Pa-
thé, as revistas Eclair c Pathé jornaes e
a comedia Choque nervoso, interessante film
desempenhado por Camilo de Riso, edição
da fabrica Caezar, de Roma.

Tambem, o Ideal, teve o concurso de
mlle. Napicrkowska, sendo o film intittt-
lado A filha de Hcroiiade. Ainda no mes-
mo .proeraiiima o Ideal inclua o grande dra-
ma social — O Louco das penedias, cujas
scenas se desenrolam entre lindas paisagens
c 'ugubrcs penhascos. As passagens nrris-
cadas nas cavernosas grutas,, como é fácil
di' imaginar, emocionam vivamente, O Lon-
co das penedias é, cm resumo, um grande
trabalho cincmatographico da fabrica Eclair.
Tombem nesta -popular casa dc diversões
serão cxhibidas os revistas Eclair e Poliu

jornaes.
Além do grandioso film A filha do Circa,

o cinema íris, da empresa J. Cruz Ju-
nior, fará projectar dois enervantes dra-
mas. O primeiro delles tem a denominação
de Na )'<ni/u dos leões, assumpto que é suf-
íiciciite para fazer agradar qualquer tra-
btdho cincmatographico. Este film está dl-
vidldo cm duas partes brilhantes; nellc se
ve o horror dos leões soltos dentro dc um

flertado grande cnthusiasmo. aíplaudindo-cs
a assistência, com o maior aRra-ip- *' \

As recitas da moda. hontem inauguradas,
alcançaram o fim a aue se destinaani, pois
o antigo theatro do Rocio teve grande am-
mação.

»».¦

A empresa do theatro Republica esti sé-
riamente empenhada em oroporclonar aos
freqüentadores do vasto theatro da avem-
da Comes Freire espectaeulos sensacionaes,
que correspondam á acceitação que tem obti-
do os seu» magnificos programmas.

A sessão cinematographica, sempre re-
formada caprichosamente, tem ogradado un-
men.o. , .

As attracções, sempre variadas com mui-
to cuidado, attiugcm egualmente, agrado
geral. ..

A encarecer o valor dos progranirnaB. ti-
guram os numeros de transforraiimo de Su-
va Lisboa, cognominado "O Frcgoli lusi-
tano". ... ,

E é asim quo o Republica vae de vento
cm popa. * * *

MUSICA

que caiu nesse embrulho, conforme nos t-.em dc .passageirosftn grande carreira.
O outro, tambem em duas .partes, tem o

titulo de — Oi myslcrios do circo, * i

sentido. A esse respeito, illucidjircinos
que procuramos obter informações sc-
guias no ministério das Colônias, sen-
,lo .ili a noticia tciminanteiiiciite des-
mentida.

Falava-se tambem «insistentemente na
constituição de um governo nacional,
com a representação de todas as co_r-
Tentes, conforme já noticiamos, não
sendo estranhas a esse facto as repeli-
das conferências entre o chefe do Es-
tado e o sr. dr. Brito Camacho.

F.slcs boatos, cuja authenticid-ide, c
evidente, não podemos garantir, tradu-
zem, enlrctanto, uma impressão geral
nos meios políticos. Elles correspondem,
ao sentimento publico, que desejaria
ver a nossa participação na guerra fu-
zer-se com a saneção de todos os clc-
mentos politicos do paiz.

Dizia-se até, que para tornar mais
fácil a cooperação dc todos no gover-
110 nacional, o ministério estaria re-
solvido a dar a atnnistia aos exilados
que uão foram coiiiprelieiididos na ul-
lima medida de esquecimento.

Nada é, •porém, possivel saber ao
certo.

Só 110 Congresso se definirão as si-
Inações. Só ali sc verá, tambem, qual
a attitude dos unionistas, até ha pouco
trnipo decididos a não colhiborarcm no
governo."

Em seguida, o chefe do partido unio-
¦lista aprecia a resolução fornada sobre
us navios allemães, dizendo ter prev's-
1,1 que o governo não precisa de Iodos
us navios.

O .ir. Affonso Costa interrompo o
orador c diz que este não previu nada
porque sabia o que a tal respeito sc
jmssava.

As galerias intervém, applaudindo,
facto que levanta protestos dos parla-
nientares unionistas. O presidente iu-
tervem e o sr. Brito Camacho conti-
1111011 a falar da seguinte maneira:

— Só agora soube da proposta de
compra d'os navios. Mas a sua previ-
são era fácil por se saber quanto to-
ilAá oS(-)aizes estão lutando com a dif-
íiculdade de transportes marítimos,

Lé, a propósito da nossa intervenção
na guerra, extractos de anteriores ses-
nões legislativas em que o assumpto
•foi tratado. Supptinha que 05 dois mi-
nistros portuguezes tivessem ido a I.on-
<lrcs r-Ui-icar os votos do Congresso
dc 7 de agosto e 23 dc novembro de
101.', que ainda não caducaram, 'o que
era ainda assim para estranhar vislo que
dois mezes antes o sr. João Chagas
itomára parte numa conferência militar
<los alliados o ahi certamente ficara rc-
solvida a nossa cooperação na guerra.

Julga que não é inditfcrcnte assi-
Aliarmos ou não o pacto de Londres.
Xo cmtanto, sobre esse ponto, aguar-
da a res-posta du ministro dos Estran-
geiros.

11 sr. presidente do ministério, rc-
spondendo 110 sr. Brito Camacho, diz
quc reconhece todos os direitos civis e
politicos de s. cx.. como reserva esses
dir '
I
gue 'o seu compromisso, clle «não re
spond
sr. 1'
e trágica não levantará discussões
¦jpporttinas, (As galerias manifestam-1
sc calorosamente ao chefe do governo).]

Fica assim desfeilo o engano.
¦ . «1 » !_¦
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O CR1MK DA PRAÇA DA
KEI-UIUjIO.V

Morreu no hospital o nr-goeinntc
Pedroso

Xa prfeç.i da 'Rdpubrroa 11. iSo, oride
está installada a falmica dc Artefactos
de 'Cortiça, como foi largamente noti-
cindo, desenrolou-se 110 dia 7 do cor-
rerife uma scena ,de sangue.d» qual rc-
sitltou cair varado ipor uma bala um
dos iproprietarios da 'fabrica, dc nome
Ernesto Pedroso. de 51 annos, casado
e residente á rua do Areai 11. 46.

'Kclüníbi-emos o caso: Pedroso itslnha
em sua fabrica, CR1110 emprogada, Maria
Gato, de menor •rdade e filha 'do ita-
liano Raphacl 'Gaito. Certo dia, o !>a-
trão seduziu a ipcquena operaria, dosho-
nestanklo-a. _
Soietlües do o-corrklo, o pae c o irmão

da .m-enor resolveram uma vingança e,
armados do niovóUier formm procurar
Pedroso cm seu estiíbdeciniíetilo. Encon-
traraiiHiio e após uma forte troca de
palavras, era 1'ddi'oso alvojaldo no ven-
tre.

O aggi-essor folt •prc:.l:o. Pedroso, de.
pois de medicado ipda Assistência, foi
internado na iS" enfermaria da Santa
Casa, onde veiu a 'fallecer liontem.

O seu cadáver foi removido para o
Necrotério da Policia, afim do ser hoje
nutopsiado pelos médicos legislas.

.'gualmcnte grandioso.
O Avenida apresenta um valioso trab.i.

Iho de Mary Fuller, artista Çuc allia á sua
•formosura, graça incomparavgj. Mary Fui-
ler apparece no sublime drama -aiifnJo iif

feras, dividido cm cinco actos soberhjis, de
rara emoção.

Além da donairosa artista amcçcana, ta.
ura parte no desempenho deste film o con-
sagrado actor Joseph Carter.

Em breves palavras, tanto quanto nos í

possivel escrever no pequeno espaço de»
tinado a esta secção bi-hcbdoniadarla, • ahi
tem os leitores o que ba, presentemente, de
melhor nos nossos cinemas, cm constante
progresso.

*
O THEATRO PEQUENO

Com novos artistas, reapparccc, hoje, ao

publico carioca, o Theatro requeno.
Marcará a sua estica, 110 Phenlx, a cc

media cm dois actos — Lc feu iu z-oisin —

de Praucis dc Croissct, traduzida c adapta-
da com o titulo de — Telhados dc '.-idro.

A direcção -cênica da nova companhia cs-
ti confiada 110 actor Olympio Nogueira.

Entre outros artistas, tomarão •pari

CONCERTO EMILE SIMON
•Na Associação dos 'Eíhpregados no Com-

mercio, rcallza-se, no dia 30 da. corrente.
o concerto do apreciado violoncellista hol-
landez Einilc Siinun, com o concurso da
contralto inine. Zina Simon.

.. o seguinte o programma dessa festa
mus.cal: ,

1* parte — i, I.. -.occlicrini, 'Sonata VI
em Ia maior, Adaaio, Allegro — lEmile Si-
mon. 2, C. W. Gliick, a) Ária d'Orphée,
Chiamo il mio ben cosi. 'F. Mcndclssohn,
b) Ária d'.Eiias — -nine. Zina Simon. 3,
P. I. Tscliaikoivsky, Variations snr^ 11,1 tiú-
me recoco, op. 33, i" audição — Emüe Si-
mon,¦_*¦ parte — 4, F. d^Erlangcr, Andante
ss-inpboniqiie, op. 18, i" audição — .Emile
Snion. s. E- Grieg, a) Primula Verts;
A. Woodfordc-Ftiidcn, b) Indian -ove,
Song., 1" audição (From the Gardcn ef
Kaina); Xavier I.eroux, c) Ive Mil (cijii
ccllo obligato) — mme. Zina S.mon. -(
C. W. Gltié-í a) Mélodic: Claude-.Dcbussy,
b) Menuet; D. 1'opper, c) (Danse espa-
gnole) — lCmile -Simon.

Os acompanhamentos serão feitos por
aime. Julieta Gomes dc ileuezes.

St
RECITAL PAULITA RAINERI

A senhorita Paulita Raineri effectua hoje,
no salão do Jornal do Commercio, o seu
Recital dc Canto, desempenhando este pro-
gramma _.

L. Debussy — I, enfant prodigue. Reclt.
et Air de Lia; a) C. franck — Roses 1*
natiillon; b) Brahnis — Bercetiie; c) Scliu-
inann — A toil; d) Saint-Sacns — Le ros-
signol; II. Dupart — Chanson triste; Mar-
tini — Plaisir d'Amour; a) A Nepomuccno
— Coração triste; b) Braluns — Serenam
inutile; c) E. Guerra — Crepúsculo ; d)
Gricg — Un Rêve; Wcbcr — Der Preis-
chutz. .

Os acompanhamentos sernn gentilmente
feitos pela distineto professora senhorita líita
de Cássia Oliveira.* * *
Várias •¦

O estimado artista G. Molasso, logo
que tenha terminado os seus espectaeulos,
no theatro S. José, irá para o theatro Ly-
rico, tomando parte, com Leopoldo Frócs,
na Rainha dos Apaches.

+ Não tem fundamento a noticia <la
tournve da companhia do tlieatro S. Jòfé
ao Estado de Pernambuco, A antiga o esti-
mada companhia estreará, por todo este mez,
no S. José, provavelmente com uma peça
di repertório, até quc fique concluída a
montagem do nova pe;a.

^ A companhia Molasso, sabbado, dará
a prendera da peça »I._u»i. A, que esla
fadada a 11111 grande suecesso. A nova (icça
lem cânticos, 'boa musica, fugindo quasi
que completamente do genoro adoptado por
essa companhia.

IC uma novidade reservada para o pu-
blico pelo estimado artista Molasso.

E' n seguinte a distribuição .da poça, que
sc passa mim bairro dc Nova Yorl;; Madame
X. Ana Kremscr; John Fuller, (',. Molasso;
SuriliiiE Sue. Scrina Molasso; Lanky Joc,
Leo Daly; Yoliiiu Foo, Emilia Soscnlzo;
lloip Chon, Chás Wing; Ore Lmg, Del Mas-
tro; Mikc Clancy, J. Torroi.tcs. A senho-
rita Ines Toscari, cantará uma romanza e
o corpo de coros Piora Dora. üm Trio
Americano, encerra o espectaculo. >
^ Prou-Vrou, a peça que J. Brito escre-

vcu, destinada á empresa artistica Azevedo.
Serra, conipõo-sc apenas dc um acto, divi-
dido cm 4 quadros. Tão cheio, porém, é
esse acto, que é o bastante para preencher
o íempo dcslir.rulo á sessão.

Prou-Vrou é uma .peça elegante c o seu
•papel dc protagonista foi feito cspocialitien-
tc para a sra. Creinilda dc Oliveira.

O compére é "charge" de 11111 politico
sobremodo conhecido na vida mundana da
cidade. J. Brito procurou imprimir ao seu
trabalho 11111 cunho de grande originalidade.

f Anionio Serra desempenhará o ipapcl de
um "moço bonito", papel que lhe vae como
uma luva. A peça foge á fórma dç revista,
sendo feita cm novos moldes c linfíu.np;cm
tv-ropriada ao publico elcpantc, que frequen-
ta actualmente o Recreio.

¦¦<? A companhia Azevedo 8: Serra aceci-
tou do sr. F. Guimarães a Iraducção d*
comedia JUon mui '/'eJií.v. original de André
Itivoirc. ,. ,

<^ L'ma festa cm Tokio. sora nma ilas
primeiras comedias-fantasia a ser represen-
tada no Apollo. pela celebre transformista
Fátima Miris, que abi estreará brevemente.
ScKimdo informações que temos dc S.Fmi-
lo. os programmas orfianizados por Fátima
Miris são simplesmente deliciosos e a, tem-
pornda tem corrido na capital do vizinho
Estado, ás mil maravilhas. Ao bçllo cf-
feito dc scenarios e guarda-roupa, junta-se
a .-.rtc consumada dc Fátima Miris.

Os esp.ctaeulos serão nor sessões c terao
inicio ás 7 uU e o ll*í.

¦& E' no dia n3 do corrento. que. no
tlieatro R.crciü, sc realiza o. beneficio nara
despedida dn actor Gbira. um: sesue para

BIBLIOTHBCÀ
-DO-

"CORREIO DA MANHÃ»
Acham-se & venda os. volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
For Gér-ard de Nerval

O TAMANCO ENCARNADO,
Por nenry Mumer

üm casamento na Época
do terror,

Por Mirecourt

LÁZARO
Por Don Jacintho O. Plcon

DUAS ORPHÃS
For Mlette Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Marc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRRECONCILIAVEL,
For Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vida
militar,

Por Alfredo de Vi„ny

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. de Balzac

UM CASO ESCURO
For H. de llalznc

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. B. W. Manson

POR ifk ALFINETE
Por J. T. do Saiut-Gerniuin

MULHER DE MÁRMORE,
For Carlos M. Ocantos

O CORREIO DE UÃO
Por Marc Mario

ABBADESSA DE CASTRO,
Por Stondhal (Honriaue Bezle)

PREÇOS AVUr-SOS — Na
Capital: Volumes brochados,
2$000; encadernados em per»
calina, 3$000: com encader-
nncão de uiniiilor (especial),
4$000.

No Interior! Volumes bro-
chados, 2$50O: encadernados
em percallita, 3$500; com en-
cadernacãn de amador (espe-
ciai), 4S500, franco do por-

n to. Instrucções para assienatn-
I ras vide nnnicros .-interiores.
| Vendem-se coílecçõcs a procos
I reduzidos.

 __ .. ng» I» i

Grande Commissão Portugueza
"Pró-Patria"

O .presidente dessa comniissíío rece-
lieu da Associação Humanitária líom-
beiros Voluntários 'Lisboiicnses, alliada
da Cruz Vermelha Portueiicza, o sc-
guinte officio :"Na conjuntura que a nossa querida
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O torpedeamento de- inn
couraçado inglez

Birlim, 24 - (T. O.) — O Almiran-
Lido allemão confirma a veracidade -0.
seu communicado do dia -i, eitv que
affirma ter um submarino allemão
damnificado seriamente no dia 19 um
couraçado britannico. O submarino na-
vegava á tona d'agua com tres offi-
ciaes na ponte. Todos elles observaram
que o torpedo alcançou o couraçado
perto da chaminé posterior, causando,
ao deflagrar, a erupção de uma co-
u-m-a de fogo »e 20 metro3 de espes-
sura por 40 de altura, e que o navio
ficara envolvido em uma nuvem de
vapor d'aKua das caldeiras reappare-
cendo pouco depois desprovido das oha*
mines c dos mastros.

iParece portanto que o torpedo nao
só damnificou as caldeiras, mas
tambem explodir os tanques
combustível;

As perdas dos russos
Berlim, 24 — (T. <--)-i° Koeinischc

Zcitung imblica informações acerca dos
combates travados nas cercanias de
Hàrozenka e que se prolongaram de
14 até 17 de agosto. Os russos perde-
ram ali, durante estes dias, cinco mil
homens, emquanto que as perdas 4o-
taes dos austro-allemães foram apenas
de oitenta. O referido jornal pondera
que se as enormes quantidades de mu-
nições que o inimigo despende- se ac-
crescciitarcm as suas enormes perdas,
é fácil comprehender que o seu esgota-
mento final não se demore em manifes-
tar-sc. «

A sessão do parlamento
húngaro

Budapest, 24 — (.. O.) —Na sessão
de amanhã, no Parlamento húngaro,
serão feitas algumas intcrpcllaçõcs ao
governo, entre as quaes a do conde de
Appony sobre a situação politica e as
negociações econômicas com a Áustria,
O deputado Iíelcsvary fará uma inter-
pcllação sobre a nomeação do novo em-
baixador austro-hungairo em •,""-1-

ington.
*

COSTUMES CHIC ?...
La Maison Nouvelle
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O "Westfalen" damni-
ficado

Berlim, 24 — (T. O.) —O Almiran-
tado allemão conimunicai que 110 dia 22
o couraçado Wcslfalcii (não o Nassau,
como disse o Almiranlado inglez), foi
attingido pelo torpedo dum submarino
inglez, ficando porém completamente
habilitado para o combate c para as
manobras. A avaria ficará reparada eni
pouco tempo. Ao contrario do que af-
firmou o Almirantado inglez, o seguti-
do torpedo errou o alvo.*
A luta entre austríacos e

italianos
icomiJ, 24 (A. H.) -_- O ultimo com-

inunicado do gencralissimo Cadorna an-
milícia que as tropas italianas conquis-
taram uma posição a =354 metros dc
altura ao sul de Cima-Ccne e oocuparam
importantes trincheiras inimigas na>
proximidades da encusta de Cima-
Cupola,

Os apparelhos italianos abateram um
aci-oplano inimieo «ias vizinhança» dc
Ranziano. __

A guerra em África
Londres, 24. (A. H.) — Tclegram-

mas recebidos agora annunciam quc as
tropas inglezas penetraram triumphan-
tes na cidade fortificada de Kilossa,
África Oriental Allemã.*!<

A situação em Athenas
Londres, 24T (A. A.) — Annunciam

dc Salonica para aqui que a situação
dc Athenas ,é bastante grave, tanio

Wash-

Pátria atravessa, compete a odo o bom ] assim que a policia está de constante
portuguez dispensar-lhe o seu serviço.

oniedla Telhados dc vidro I Lisboa, brevemente-. O iiroiiriimiiia oreaiii1 -ado para csia nnilc i- attraente linvcnrlodesen.pcnho da
_ Ilclmira dc Almeida, líiniiia de Souza,
Olympia Nogueira, Salles ltibciro e An-
thero Vieira.

O Tlieatro Pequeno dará duas sessões,
uma ás 8 c outra ás 10 lioras.

dois annos,que terá ile sr pago até
depois <Ui paz, pordueto dum empréstimo
externo, sem se dizer quaes os cucar-
gos desse empréstimo.

Termina nor affirmar que o governo
incluo tudo nas autorizações Uc guerra,

linitos para si, mas 'boje. 110 moincn-1 quando isso lbe faz conta.
o em que Portugal vae scllar com san-] o sr. João de Menezes protesta con-

-1 s,ii compromisso, elie «não re-1 |ra o procedimento das galerias e en-
lera a algumas considerações do | tende que o governo deve dar conla de
Irito Ca_inachn. Nesta hora amarga j tllj0 ao ,;,0dcr legislativo e escla-reccl-»

sobre todos 03 pontos quc se relacionam
com a noísa situação internacional.

K se não puder fazer cm sessões pu-'Sobre .1 pergunta insistenteraente
fornutlada pelo sr. I-rito Canificho quan-
10 á assignatura do pacto de Londres,
diz quc volta a repelir cotno já fez ao
deputado sr. Anionio da Fonseca, que
não é preciso assignar tal documento,

Que me imporia a mim — diz —
não assignar tun pacto se tenlio a mi-
nh;.** palavra o a minha honra a ligar-
me á Inglaterra? 0 próprio sr. Brito
Camacho o reconheceu declarando um
dia que a Allemanha nos chamara"vassalos" quando nos poucria chamar
escravos da nossa palavra.

Não é preciso o pacío de Londres
ser assignado por nós visto que o que
hoje sc íez foi combinar a nossa maior
cooperação
já nós tínhamos daiio á Inglaterra nas
campanhas da África f-.-itns tle accotido
cnlie 03 dois estados-maiores das duas
inações alliadas.

Nós vamos hoje para os campos dc
batalha tia Europa dar a Joffre a for-
ça real d.i nossa espada e a força 1110-
ral á,-, noiso apoio ao lado de um sr>in-
de povo, do povo inglez,

Portugal vae para a guerra porque
conscicncíosamentc sabe que vae cum-
«rir o mais sacratisstmo dos deveres.
fermina saudando os delegados do go-
verno -portuguez.

O sr. Costa Junior fan alguns repa-
ios ás palavras dos srs. Affonso Costa
« Auiíiisto Soares e declara pcretnpto-
riatm-i-.le não dar seu voto á moção Co-.--
rêa Barreto, porque todos os governo--item saído fora da autorização oue lhe
ifoi_ concedida pelo parlamento.

i?o';fc a cedencia de navios ú Ingla*
terra, mola que ha contradicção entre o
qtte s^ dizia n.i nota ingleza lida uo
congresso em - de março e o que tirs-.e
momento v.-.e fazi.r-se.

t JSwraiiha que se vá obter diuhcirt.

! blicas, quc a faça cm sessões secretas.
O sr. José Barbosa aprecia largamcn-

' te as considerações feitas pelo sr. mi-
1 nistro dns Finanças, discordando de va.
i rios pontos que se referem á nossa si-
I tuação financeira.

Não ha duvida que cm todos os pai-
zes cm guerra, as despesas são cnor-
mes. mas, apezar disso, pensa-se a sério
no futuro, tratando-se já de fomentai
o commercio e ;i industria, pnra depois
da paz, o que uão vê entre nós.

Tem palavras dc elogio para a fórma
em-.io os ministros se desempenharam
ua sua missão 110 estrangeiro, entenden.
do comtiftto que os resultados não serão

vislo que essa cooperação I tão satisfatórios como elles o affirmam,
'¦'- ¦'¦ '•¦¦•¦•  "pois não sc sabe ainda como se salis-

farão 110 final os enormes encargos quo
,1 nossa attitude nos trará.

l'or ultimo, diz qt- a União Rcwt-
blicana -lá o seu voto átmoçãp do s"r.
Corrêa Carreto, visto ella exprimir í-'c-
nas as notas do Coiigl-ãso, ue 7 dc agos-
to de 1014.

O sr. Affonso Cosia volta a talar so-
bre a questão finatveeira e a forma como
será resolvida, declarando que, de facto,
será preciso lançar novos impostos.

O sr. Celoria Gil revolta-se contra o
principio dns galerias intervirem nos
debates parlamentares e estranha n ex-
posição feita peio governo sobre a nossa
situação, quo nada elucidou. Não o
quer atacar para o não ver cair, pois
tem a impressão que o lem na nino. po-
dendo naquelle momento fazer delle o
mie meira.

Em seguida é approvada a moção do
sr. Corria Barreto.

Quando o sr. presidente da Republica
retirava i'.o Congresso, foram levanta-
do; alguns vivas â Republica, pátria,
exercito, etc.

Os artistas que fizeram parte do Tlieatro
requciio, na sua maior parte formavam a
Companhia Dramática que hoje estreará, á
noite, no Palace-Tlieatrc.

Além do vaudcvillc O micróbio io amor,
que o publico já conhece, será representa-
da o peça eni 1 acto dc Andrés Pcmarclil,
Os dihos, tradticç.ío da sra. Kninia Tola.

Além destes artistas tomarão parte no
espectaculo — Maria H.uiza, Luiza de OU-
veira, Carlos Abreu, Sampaio, Novaes, Chi-
ra c outros.

!í
"O TOUREADOR", NO PALA-

CE-THEATRE
A primeira representação d'0 Tourcaior

e a serata d'onore de Ítalo liertini. eram
duplice attractivo para o espectaculo de
BUtc-liontem, mi Paláce-Tlicatre; accrescçti-
tando que, com css.i recita, 11 companhia
Vitnlo dava o adeus ao (iiiblico (adeus uno,
a rivederci i que era), leremos .1 tríplice ra.
záo exacta da concorcncia que liontem at-
fliiPi 110 nlcRi-e recanto da rua do 1'asseio,
onde "i,c rminir-se a elite da sociedade ca-
i-iocii a cala de diversões «ne nem sem-
.pre R5*""'0 cn divorcio cotn a .irtc.

A opereta hispano-ingleza, não olistanle a
care-nm de ensaios, ofíereceu o auantwtt
siiiiicit para iiiiiiiier n linha nrovcrliial da
empresa Vitale, que nesta .tão curta tera-
poi-.-ida alargou mais e mais o circulo ue
seus omiROs. _ ,

llcrlini. na opereta. foi o tambor-nior ila
alegria c leve como poderosos íiux.harcs
a rcftil-tcnte estrella da coniuatiliia Pina
Ciona, i-ujo trabalho é sempre primoroso e
qce cantou eom muita üraça os "çomp.Ms
•lo -íii-io' do segtmdo neto sendo obrigada a
Ív*ar; lulieta Cesti, outro elemento dç
valor; Maria de Maria,, rompeu Pompci
dc Torre e quantos nuis tomaram parte
no brillia-ite programma ,-_,', , .

\ despedida, temporarta, felizmente, _ tol
tocanlc 1 llertiiii recebeu de seus amigos
e coliegas dc palco, assim como dos sem
admiradores ,1a platéa, as mais sinceras
provas de apreço cm presentes, lembranças, |
abraços, _e aP*»ausor

,,,-,.. (•,,.«. CSSíl ¦'¦;¦¦* _¦ -----
alem da peça A TiCiomnlw, cm nua U-cinil-
da de Oliveira lem uma verdadeira creação.
um Intermédio, ciu que tomam parte mnu-
meros arlista?, cm homcuancm ao bcnefi-
ciado.•^ T.opo que -ooixe a scena do Kecrcto
a comedia — A Tica02Ínho, será 'estreado o
vaudorlÜe, em 3 acios. Maridos Alegres,

¦& Foi hontem operado com suecesso. na
Beneficência Portugueza, o actor Kaul
Soares. »

<? Recebemos do actor João Mattos, <Iji
companhia S. /osc, que reirssou do sul,
ante-hontem. cordeacs cumprimentos.

Parece fora do duvida ser mesmo a
r dc setembro a estréa dn nova companhia
nacional do Tlieatro Republica. A peça da
estréa é, como se salte, a "revucttc' Mais
uma.... original do Alvarenga Fonseca,que
é tambem o direclor da nova companhia.

Os ensaios de Mais uma., eslão sendo
feitos sol» a competente direcção do actor
Brandão ( o popularissimo), e do maestro
Rani Martins.

T-e Santiago, a querida arlista Tispc-
ranza Íris escreveu para esta canital, ao
cmpre-arlo José Loureiro, um cartão, no
qual se mostra desejosa "íle voltar ao Rio.
A "toitrnée" dn comoanliía tem sido fru-
ctuosa. Deixando n Chile em fins do mez
passado, a companhia seguiu 'para o Peru,
Equador c Bolívia.

Em I.ima juntar-se-á I. companhia o
actor Tran. procedente de Itália.

••$>• Leopoldo Fróes está ensaiando uma
peça que cníhc um rol de coisas. Ií' um
drama policial moderno, escripto por íIp-
lincto thcalroloiio parisiense c que acaba
de ohlcr na Kuropa srandfl exilo. A rc*
iprescntação dessa peca, noróm. nede vários
requesitas que nem sempre sc lhes ipodem
dar. Por e.vcmplo, em dois actos a mar-
c.Tcão do autor exige n execução de hai-
lados especiaes, idênticos nos que sííotcom-
muns uni tabernas do bas-foitd parisiense.
Leoioldo Króes teve n felicidade de cn>
contrar a coPaboracilo da niagnifica "trou-
¦pc" tle dansas 'Molasso^ qnc com ns ceie-
íirc; bailarinos Ana Kremscr c G. Mo-
ír-sn á frente, executará eàses números
chorcograpliicos.
--¦ .,....¦¦ _-..--*»irt-nJOUSa*.¦<!*r*fam,m>, .-

no cumprimento de um dever cívico c
patriótico.

A Associação Humanitária Bonrbei-
ros Voluntários Lisboncnscs. no des-
empenho da sua missão, toda carida-
de simbolizada nesta altruísta cruz da
Conceição de Genéve, distinetivo da
sua benemérita alliada. Cruz Vermelha
Portuirueza, assim o coniprc-heiulcu, or-
ganizaiido um posto de soecorros, mc-
lborando o seu carro automóvel de una-
tcriãl sanitário, e ad-nr-rindo um auto
maça, com- o produeto da subseripção
publica, que tem vindo rromovenilo.

Não se limita csia Associação po-
rém, a uma organização .para o momen-
to actual, quer mais, deseja dotar n ci-
dade dc Lisboa com um serviço dc as-
sisiencia de enfermagem, e de condu-
cção dc victimas de accidentes de tra-
balho e da rua, nas bases <lo que tão
niodelarmente está miontado no Rio de
Janeiro. _ ,

E' de grande rcsnonsabiildade a ini-
ciativa, e comquanto fosse rtcolhtda com
justo manifestação de synip.-.thia, o que
ií verdade é que os donativos até ago-
ra obtidos cerca de Esc. 3.000., ê
verba insuficiente e iá empregada no
primeiro carro maça. -não dando mar-
gem para a acquisição do restante ma-
tcrial, quc sc torna necessário adqui-
rir.

Km face <lislo, lembra-se esla Asso-
ciação dc nppellar para a generosida-re
nunca desmentida dos seus irmãos do
lírasil. dirisindo-se á altruísta commis-
são Pró-Palra. e muito iparticttlarnien-
te .1 v. ex. solicitando o favor da sua
valiosa protecção, e a recoiiiiiu-ndação
ás pessoas das relações de v. cx.. cs-
perando que se dignarão disnensar o
•seu auxilio, com qualquer 'donativo,

para a realização do grande melhora-
mento. que tanto se faz sentir nesta
cidade, e cem o qual lucrariam os des-
providos da fortuna.

Confiamos pois, 110 vosso costumado
bom acolhimento, do qual depende a
realização do nosso idSal, c agrade-
condo o vosso poderoso auxilio, pedi-
mos vos digneis acccilar as expressões
de maior recoivhcic'.mcnto, e mais alta
consideração c estima.

Pca Aitioc.iação iHlttnianitari» dos
Bombeiros Voulntarios Lisbonenses. —
O presidente da Direcção. — Carlos
VasQitcs."

-wQ-<XBZ> -»'IM— '

vigília á legação e consulado da Bul-
garia naquclla capital, temendo-se
qualquer ataque.

Diz-se que se os búlgaros tomarem
Kavala é inevitável innia guerra entre
a Grécia e a Bulgária.

Os effeitos da "black-list"
Moiitcvidiéo, 2.4. (A. A.) — Por, •ter

sido condemnada pela "black list"
está na ameaça de suspender os seus
trabalhos a grande fabrica "Portland",
de propriedade dos allemães Mclzen e
Viccnti, ficando assim (parados perto
de 3.000 operários.

LYCEU LITERÁRIO
PORTUGUEZ

Como foi commemorado o
48o anniversario da sua

fundação
O L-yceu Literário Portuguez, par^

commemorar o 48° anniversario da sua
fundação, realizou liontcin uma sessão
que esteve muito concorrida.

Os trabalhos foram abertos as 9 J|-
horas da noite, pelo coitimendador _â e
Gama, presidente do Lyceu, que con-
vidou para romarem assento a inesa os
seus companheiros de direetoria. Usando
da palavra, disse que a data que se com-
memorava, do 48o anniversario 60Cial,
era a maior felicidade da sua existen-
cia. Refere-se, cm «eijuid-, ao grande
desenvolvimento e proffresso do Lyceu,
que durante a sua trajectoria se tem
visto sempre cercado pelas maiores sjim-
pathias. .Durante esse longo período de
tempo tem distribuído instrucção amais
de trinta e tres mil alumnos, que se
acham hoje espalhados por todas as
partes, empregados em diversos miste-
res. Sem conhecer nacionalidades, dan-
do instrucção a todos indistiuctamen-
te, tem .procurado cumprir sempre o seu
dever. Salienta o curso livre de nau-
tica, que foi inaugurado por d. Pc-
dro II, cm 1S84, e que já distribuiu 4.4
cartas a pilotos, profissionaes que hoje
cruzam diversos mares do inundo. 0 Ly-
ceu proseguirá, auxiliado por brasilei-
xos c portuguezes, iprocurando tornar-se
•uma. instituição popular, até conseguir a
abertura das suas aulas de ensino pro-
fissional- Deseja que os novos directo-
res se conservem animados pelos seus
sentimentos, para que o Lyceu continue
.1 ser o abrigo da humanidade c dos que
desejam o pão do espirito.

Seguiu-se com a palavra o capitão
de fragata dr. Thcophilo Nolasoo dc
Almeida, que proferiu o discurso offi-
ciai. Sauda o Lyceu, que considera o
orgulho dos portuguezes, que, com a
sua implantação rto Brasil, prestaram a
esta nacionalidade o maior dos bene-
íicios. Sauda o commendador Sá e Ga-
ma, a quem está confiada a maior das
responsabilidades, oceasionada por sua
dedicação e zelo, que despertam a admi-
ração dc todos os seus consocios e ami-
sos. .

Fala cm nome dos que almejam ver
realizada a sua grande aspiração quan-
to á abertura das escolas profissionaes,
o que lhe dará direito a uma consagra-
ção, e até que a sua estatua seja col-
locada á porta do Lyceu.

Seguiu com a palavra o padre Aze-
vedo, que produziu um vibrante dis-
curso, em homenagem ao commendador
Sá e Gama, que considera um grande
benemérito da humanidade. Estendeu-se
em considerações, destacando, os que se
elevaram pelo estudo dos inventos e
das seiencias e aconselha os alumnos
que estudem, tornando-se cada vez mais
dignos dos prêmios que lhes vão ser
distribuídos. As suas ultimas palavras
forani de saudação ao Brasil.

Passou-se depois á distribuição dos
prêmios aos alumnos de 191S, que fo-
iam entregues por madame Ângelo Mon-
teiro e pelas senhoritas Maurity Lia,
Machado e Georgina Machado.

Entre muitos outros, foi conferido o
premio Dr. Wencesláo Braz, constitui-
do de uma medalha, ou seja a maior
distineção. Este premio, conferido ao
alumno Dario Luiz Monteiro, inferior
da Brigada Policial, que foi admittido
ao Lyccu quasi analphabeto c em cinco
annos, por esforço próprio, conseguiu
approvação nos cursos superiores, in-
clusive esoripturação mercantil, álgebra
c francez. Este alumno agradeceu cm
breves palavras esta alta homenagem ao
seu estudo e esforço.,

Depois da distribuição dos prêmios
falou, de novo, o commendador Sá, e
Gama, que saudou em termos muito
elogiosos o corpo docente, elevando os
seus importantes serviços, que muito
têm contribuído para que o Lyc:u es-
teja collocado na situação lisonjeira, em
que se acha, desejando quc continue a
caminhar sempre, cercado pelas maiores
homenagens, até conseguir , impôr-se
como instituição modelo de instrucção
popular.

Falou cm nome dos alumnos premia-
dos o sr. José dc Mello Percs, que sau-
dou a direetoria e o corpo docente.

Seguiram-se cora a palavra os srs.
Domingos José Lopes e Alfredo dos
Santos, que louvaram a direetoria, con-
gratularani-sc pelo anniversario social
e desejaram á velha instituição novos
dias dc gloria para satisfação de quan-
tos se interessam pelo seu constante
evoluir.

Em seguida a presidência encerrou a
solennidade, levantando saudações ao
Brasil e a Portugal.

A direetoria offcrcceu depois aos seus
convidados, sócios c alumnos uma pro-
fusa mesa de doces, trocando-sc diver-
sos brindes, qttc foram correspondidos
com cnthusiasmo.

Tocou durante a solennidade uma
banda de musica do Corpo de Mari-
nheiros Nacionaes.'¦.a »-

NO MUNICIPAL

, A estréa de Isadora
Duncan

A platéa aquictSra-sc com o dcsccrrauieii,
to do velariam. 'Houve um silencio sin.
guiar, prenunciador de qualquer coisa ci.
tranlia e grandiosa que devia vir. A scciu,
simples 1 aun fundo todo a azul, que 4
luz discreta tornava «nais azul. Todos .-.:•..
ws vam pela auparição... As notas doce
mente graves de um .prelúdio, arrancai,,
pelo maestro Dumesnil, embalaram u cutio.
sitiado que se sentia palpitar nos leques
das senhoras, no movimento nervoso do„
homens que corrigiam pequenas miiiiiciai
de toUetic... . 15 foi quando, iuavcmetitc,
como uma luz que nasce, surgiu Isadora
Duncan.' E dansou I Os seu9 .passos alados; o,
seus gestos, os gestos com que ella fatia
aflorar a9 rosas, e viverem os beijes; .1
cadência rythmica do seu corpo que (¦ nr.i
miaravilha dc esculptura.; os seus vôos;
tudo isso, empolgou a platéa que se deisou
ficar .sonhando nu contemplação de Isn.lv
ra, da usando»

Linda ? Não. 'Ella tem 11111 certo ar do-
lc-oso que a acompanha atiS nos seus s ¦¦¦•
risos i *nas, quando na apotbeose da arte
que a eclebrisou, Isadora transfigura sr, c
é tudo: linda, terrível, jovial... e liiunaii-,

Mas, elironista, devemos registrar Uqui .1
profunda impressão que Isadora Duncan
deixou á platéa, que não se conteve nm
suas palmas, c applaudiu, com uma vibra-
ção quc nunca manifestara até então. Isa-
dera, coniniovida, agradecia, c tão de pertn
llic tocou esse cnthusiasmo que cm d*
licada remeree, dansou, cxtra-programnia,
mais dois lindos numeros.

O maestro Dumesnil teve grande ,part«>
dos apphusos. '15' um artista; — para a
grande, maravilhosa artista.

.Quantas maravilhas 1 iMas, assim me»
mo, nessa insufficiencia dc tempo, e -ainda
no sonho, são ipoucss .para o que vimo*
liontem, desde que Isadora avançou paru
a scena, como uma doce luz c ooroada .pe1.-.
floreio gracioso dc seus gestos... — V.

m » ¦> • —i
BRASIL-ÜRUGVAY

A cerimonia de hon*
tem na Prefeitura

Hontem, ás 2 horas da tarde, realizou-
se, no salão de honra da Preefitura, a
cerimonia de entrega, pelo encarregado
de Negócios do Uruguay, ao dr, Afra-
nio Peixoto, director da Instrucção Pu-
blica desta capital, do retrato de b.
José Pedro Varela, reformador do cnsi-
no primário na Republica do Uruguay.

Fazendo a entrega do retrato, cm 110-
me do «eu .governo, o dr, Erasmo Cal-
lorda pronunciou um discurso, respon-
dendo-lhe o dr. Afranio Peixoto, que
fez um synthese da vida c da obra cie
D. José Pedro Varela, como educador
e reformador do ensino primário na sua
pátria.

A cerimonia, A aual compareceram o
dr. Azevedo Sodré, prefeito desta capi-
tal, inspectore9 e professores das esco.
Ias publicas, revestiu-se de grande so.
lennidade, na qual punha uma nota ale.
gre a presença de cerca de 200 orcait-
ças, ahtmn-s da C3cola José Pedro Va-
rela, a cuja frente se achavam a respe.
ctiva professora e o inspector «listriclal.

Terminados os discursos, as crcanç-i-
cantaram o hymno «nacional, desfilando
depois deante do retrato, que cobriam
de flores.

•O retrato de d. José Pedro Varela,
pintado a oleo, é um bello tralialho do
reputado pintor Queirolo, e é destinado
á escola municipal que tem o seu nome.

¦ 1 » . —

Sociaes

Na vidu tenha poi- loimuit
Beber somente IIIACKMA.

No intervailo do | j
o liertini e Muria de Maria fizcr.111' '

- platca : -
musicauma adradavcl surpreza 11

ram ehistosos versos solire
"Meu boi morreu". . , ,

\ sra. l>c .Maria estava 03.r-.ctrnz.11l-. de
mulata bahiaha, c cem licrtitu dansou ma
rasgado Jííi.W.rc. O publico acceitou com
especial turrado o homenagem que o lienc-
ficiado prestava 00 nosso eenero de dama
oopular cobrindo de .loplausos o par que
<e' portou como verdadeiro M/iccii-niim dc
maxixciros dos clubs carnavalescos.*

Tístréa boje a tonrnce lyrica da opera
dc Wo!f Ferrari, 11 segrclo ii Susanna, no
ilieatro Lyrico, Além da opera ÍI segreto
ii Susanna, que será cantada por Gilbcrta |
1'rido-vsky, Alberto 1'eiioiic e Ccsare San- '

i\-elli, será executada a grande obra Goycs,
cas. dc Henrique Granados, por uma or.
clicstra numerosa de exímios proicssoics.

Ui * *

I VIDA
! li
| VIMOS

RECLAMOS
Theatros

RHÜM
Kil

¦ DF. -

Ernesto 5o-Z»
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
phosphitos de Cal

cio e Sódio
BR0NCH1TES,

Asthnia, Tuuer-
culose pulmonar,

Racliilismo
TÔNICO PODEROSO

BaBfiflaO-.."l.°-Bteço,l. II
ij: _.  Ij

Xa vida tenlin por Ir-mmt
IJobr-r somente IltAOEMA

XA Ali.-WXDKOA

- r_e_Bl<b-<ÍV*<>

AS RUAS QUE REOIiAMAM

Pau! Gavault, nome bem conhecido do
publico lirisileiro dcr.de o memorável sueces-
so d'.l mciiíiin do chocolate, continua sendo
o lieróe da noilc. 1111 üecroio. onde se rç.
rirescnta .1 Ticõosinl-.o. ra oue Crcmilda «e
Oliveira continua fazendo sucçosso no il"-
empenho da orotaRonista. liojc repele-se r.
conitslia nas tír.ns gc3sõcs, de 7 .t]4 e 9 314. | trínisito <-1c
e as-im será ate nue PUua á Scena o novo
-eaiw-.-Jie ilari3°s iJiegieS. traduzido do
iialiai-.o por Luiz Palmeiiim.

Co revi \* Pa'u ioNo Cari..
.T,:í continua cm fuço. .

Os Quadros patrióticos da peça tem des-

Calçamento arruinado
Pfjem-nos os moradores das ruas

America e Senador Potnpeu chamemos
a attenção da Prefeitura para o eslado
lastimável em que se encontram os cal*
çameiiícs ilas rcícridas_ vias publicas,
cheias de buracos que impossibilitam o

lilculos.
íendo essas mas as que dão com.

municação' com o centro da íidade.
Porto e bairro dc S. Christo-cães

vão, torna-se urgente um concerto ali,
para que os seus moradores não fi-
quem prejudicados.

O leilão tle bojo
I Xos armazéns 3 e 4 do Cães do

Porlo, haverá hoje, leilão de merca-
•iorias caidas em commisso, existindo
entre outras: fio de cobre coberto de

; borracha, apparelhos physicos, lailrilhos,
I estampas, obras de cobre, machina para
; industria, vi-os para luz incandescente e
I obras impressas.

¦innt_*-itil--<_3>,01"_-1*'1*'" ' ¦_¦———¦

Ministério da Guerra
I PEQUENAS NOTICIAS MILITARES
I Poi exonerado do cargo de secreta-

rio da F.scola Militar, o major Alberto
j Lavanére Wanderley.

Foi mandado recolher ao 5° reiji-
j niento de cav.Vlaria o 1° tenente Al-

cides I.auriodó ile Sant'Anna.
O 2° tenente Coriolano de An-

ilradc foi mandado ciddir por tres mc-
zes ao i.*,° regimento de cavallaria.

Obteve 15 dias de dispensa do
serviço o 2° tenente dentista Alberto
Fonseca c Souza.

O embarque para os portos do
norte está marcado para o dia 30, ás
10 horas da manhã, no cács do antigo
Arsenal.

—Pelo inspector da 5* região foram
exonerados das juntas de alistamento
do 16" e 17° municípios o Io tenente
do Exercito Bcncdicto Olympio da Sil-
veira e o tenente da Guarda Nacional
Christo vam Mendes.

Será hoje inspeecinnailn o civil
Anionio Simões dc Almeida, que deseja
alistar-se no Exercito.

Já sobem a 500 o numero de vo-
luntarios de manobras, devendo inesmo
elevar-se a mais de mi-

Mush em poder dos russos
retrogrado, -4 — (A. Ií.)—0 çxcr-

cilo russo do Caucaso reconquistou
Mush ás tropas turcas.

Eleva-se a 2.300 o total dos prisio-
r.eiros quc fizemos 11a batalha de
Rachta. *
Não precisa de reclnmo "LAMBA-
RY". Acua mineral natural. Deno»
sito Th. Ottoni 34 — T. 355. N.*

O que informa o ultimo
communicado russo

Petrogrado, 24 (A. II.) —- Annun-
cia o ultimo communicado do alto com-
mando:"O inimigo bombardeou liontem muito
renliidamcnte as posições russas proxi-
1110 a Tobcl, na margem occidental do
Stokhod. A' tarde assumiu a offensiva,
mas foi immcdiatameiite rcpellido.

Assignala-se a presença de soldados
turcos entre os prisioneiros que as nos-
sas tropas fizeram ultimamente no
Zlota-Lipa.

A offensiva) russa na região de Lage
Van desenvolve-se a nordeste de Mush.
Oecupámos a aldeia de Arindovanlt e
região circunivizinlia.

Desbaratámos na direcção do Mosirt
a quarta divisão do exercito inimigo.
Xa região de Rackta, rendcr-im-sc-nos
dois regimentos turcos, um dos quaes
com o coniniandantc e respectivo esta-
do-nutior.

Tomámos um canhão, varias metra-
lhadorSs e importantes despojos de
guerra."
'Os gregos resistem aos

búlgaros em Seres
Allienas, 24 (A. H.) — Telcgrani-

mas aqui recebidos liontem annuncia-
vam que as tropas gregas continuavam
a resistir aos búlgaros em Seres, a des-
peito das instrucções do estado-maioi
do exercito para que se retirassem. Ac
crescentavam esses despachos que a guar-
nição local eslava sendo rapidamente
reforçada pela afflueiicia de volunta-
rios.

A Salonica têm checado officiaes e
soldados,, procedentes de todos os lo-
gares do Reino, que vêm incorporar-se
oos exércitos alliados e entrar cm com-
bate conlra 03 búlgaros.

A's ultimas noticias tinha chegado a
Salonica o corpo do exercito da Albânia.

Na vida tenha por Icnrmn
Bolior somente IRACEMA.

1- » — c —

A audácia dos gatunos
ASSALTO NA RUA DA CARIOCA
Voltando do theatro, 'onde acabava

de assistir ao espectaculo, passava, ás
12,30 da madrugada dc hoje, pela rua
da Carioca, o cidadão francez Prospert
Fukeilh.

Súbito, o sr. Trospert foi agarrado
ipor dois indivíduos, que o tentaram
amordaçar, procurando tirar-lhe do boi-
so interno do paletot a quantia de
88s$ooo.

O sr. Prospert, quc í de compleição
forte, dcsveiicilliou-se dos dois indivi-
duos, conseguindo segurar um delles, o
qual lhe .entregou 11111 bolo de dinheiro.
Ainda com o individuo seguro pelo bra-
ço, o sr. Prospert contou o dinheiro
que este lhe •entregara e deu por falta
de 40o$ooo.

Vendo então quc o individuo, que'
segurava, se communicava com tercei-
ro, que se achava oceulto na sombra
de uma arvore, deu o alarme, acudindo
diversos transeuntes, que o consegui-
iram prender.

Levados para o 3" districto, foram
apresentados ao commissario Machado,
de serviço, a quem deram es nomes
de Mariano Cardoso, ou Izidoro Alves
dos Santos, e Maximiliano Dias. Am-
bos são prelos e conhecidos ladrões.

Scndo-lhcs passada revista, a autori
dade apenas encontrou 685$ooo. Depois
de algum custo, o de nome Maximiliano
retirou da boca uma cédula de 20o$ooo.

Foram autoados e recolhidos ao xa-
drez.

O 2581 atropelou um
menor

Com grande velocidade passava hon-
tem, á noilc, pela rua do Passeio, o au-
tomovel n. 2.5S1, quando, ao enfrentar
a rua Barão dc Ladario, atropelou a
menor Alvairo Gomes, de 14 annos, resi-
dente á avenida Mem de Sá n. 70.

O motorista culpado, Alexandre Per-
reira Bastos, foi preso tm flagrante e
conduzido ao s° districto.

Bastos prestou fiança c foi posto em
liberdade.

O menor, depois de medicado pela
Assistência, foi recolhido á sua resi-
dencia.

A venda das Antilhas di-
namarquezas

Londres, 24. (A. H.) — Telcgram-
mas de_ Copenhaguc annunciam que o
Landsthing dinamarquez rejeitou o
projecto da venda das Antilhas di-
namarquezas aos Estados Ünidoi,

Na Liga do Commercio

Em torno dos impostos
Reuniu-se hontem, na sede desta Li-

ga, a -coniinissão que csrá estudando os
impostos actualmente em discussão no
Congresso Nacional, estando presentes
os srs. commendador Ramalho Ortigão,
dr. M. Sá Freire, Esmeraldino Bandei-
ra, Lindolpho Câmara, Manoel de Mi-
randa Rosa, commendador José Vasco
Ortigão, Pedro Queiroz, Raul Meghe,
Antônio Dias Leite, coronel Leite RI
beiro, V. Moreira, V. Piragibe, Acca-
cio Leite e outros.

Ao abrir a sessão, o presidente da
commissão, commendador Ramalho Or-
tigão, dissertou sobre o assumpto que
se ia tratar, dando idéas c expondo sua
opinião.

O dr. Lindolpho Câmara, usando da
palavra, lembrou que se a quota ouro
fosse auginentada apenas de ioo|o, po-
der-sc-ia fazer uma reducção 'nas tari-
fas sobre diversos artigos de primeira
necessidade, fazendo a_ citação de ai-
guns delles, o que traria uma compen-
sação aos consumidores.

O dr. Esmeraldino Bandeira falou so-
bre a medida lembrada pelo dr. Lindol-
pho Câmara, e 110 mesmo sentido se
pronunciou o coronel Leite Ribeiro,

O sr. X. de Andrade discorreu longa-
mente sobre o estado financeiro do Bra-
sil, mostrando a situação do Thesouro.
e terminou apresentando duas prclimi-
na res.

Falou após o dr. Sá Freire sobre as
preliminares apresentadas pei sr. N. de
Andrade.

Para responder ao sr. Sá Freire usou
da palavra o commendador Ramalho
Ortigão, apresentando algumas conside-
rações.

Pelo adeantado da hora -foram sus-
pensos os trabalhos

DAI AS INTIMAS
Fazem annos hoje:
A senhorir- I.ydia S. Santos, filha do

cupttalist» Custodia J. dos Santos;o menino Dj-ilm-i, (iUiinlio do capitão
Octavio Campos da Paz e de d. Liiizc
Cíiiinpos;

o joven Leandro JosS da Costa, alu-
mno db CoHcjiü Militar, c .filho do a«
tenente do Exercito, cirurgSo-dciitistn,
Patrocínio José da Costa 1a menina Dalila Cardoso Leite, fiHia
primogênita do dr. Olympio Borgado Lei-
te e de d. Aida Cardoso Leite;a menina Haydce, filtra, do sr. Octa-
vio da Silva Lage e de d. Erncstina de
Matto. Lage;

a? metúnas Ary « Aida, filhas do•sr. Silvino Ferreira Mourão, nogocianU
desta praça;a senhorita Amélia de Barros, filha
do sr. Ilonorio de Barros, suh-oüíicial di
Armada;

o sr. Emilio II. de Y-parragirirre,
o capitão' Álvaro I_ca. de Souza;o capitão Francisco de Faria, com»

mandante da Guarda Nocüorna do 8o dis-
tricto.

a -setiliorita Emi-ia Lavlgne, filha do
engenheiro naval, capittSo vle inar e guer-ra Luiz Gaston Lavigné;o rev. podre Eamu-o Vieira <le Mel-
lo, enpcllão da Irmandade do S.S. da
Candelária;

_ — passou liontem o aiinivcrss.irio nata-
licio ita galante menina Aiirila, Intclli-
pente filhinha do dr. José Bezerra, mi-
nistro da Agricultura.O dr. Luiz A, de Faria, cliimíco do
Laboratório Nacional de Aitaly&as e -ivre
docente da Faculdade de Medicina;

_ — por motivo da •passagem do seu nn-
niversario natalicio, foi liontem muito íe-
licitada a menina Dulce de Campos., filha
do 1» tenente do lixercito Raul .Mello
Muiler de Campos.

a.SAMENTOS
Contratou casamento com a scnlioril.iHcrcilia, de Faria Regua, o sr. HenriqueLosta, interessado da casa Paschoal,

_ A senhorita Hcrcilia é irmã do sr, Ju-lio de Paria Itegua, estimado -funecionario
da ipohcia desta capital.

Ã sk _t
AiMOÇOS

Na vivenda do sr. Daniel Pereira Bas.tos. 9ocio da Confeitaria Paschoal, reali-zou-sc domingo ultimo um almoço, offcrc-cido por um grupo <lc amigos ao interessa-
do da Confeitaria Pásclioal, o sr. Ilcnri-
oue Costa (Costa do Paschoal), quc apro.veitou a _ oceasião para fazer a apresenta,
ção official a seus chefes o mais convi-dados, da sua noiva, a senliortLi Hcrcilia¦Faria Rcgua, írmã ido .sn. Julio Faria
Repu a.

Foram dispensados ao manifestado c á;
pessoas amigas do mesmo todas as altciv
ções não só por •parte de d. Olivia Bastos,
como pelo seu •filho, o dr. Daniel llastoi
Filho.

* * .1!
OLXJBS E FESTAS

As senhoritas da cidade de Aymorcs ac.vIbam de inaugurar ali o "Club Aymoré!
Baslret", reinando durante a esplendida fes*
ta a mais franca alegria e enthusiasnlo.

Tomaram parle na bella festa de intui,
íruraçâo as senhoritas : Helena Calmou,
Carmen Campos, Abilla ile Brito Vascoti-
ccllos. Maria Primeira, Nallialina Vieira
Stttc Maria Antonieta Paes Barreto, Ccll-
na Paes Barreto, .Imiiili Lobo, Conceição
Nogueira. Aurora de Brito, Hadgina Kl-
beiro. Hilda Torattini, Muria Piedade. De-
tinha -Queiroz, Ritínha Queiroz, Nair Cam-
P03 _ Pcquita Freitas.
MISSAS

Foi rezada hontem, na c-creja de S. Fran-
cisco dc Paula, uma missa por alma do sr.
l.uiz Ferreira de Carvalho. Kntrc os as-
sistentes notavam-se as seetiintcs pessoas :
Maria Magdalena Feros Fernandes, T.eitã<»
S: Bastos. Pinto ü Bastos. lieliniro Campo-
chão. João Soares M.-iRalliãcs c senhora,
José Agostinho P. da Cunha. dr. Loureiiç'»
da Cunha c familia, íoaiiuim Lopes du Sil-va, Antônio Machado Mendes. Antônio daAlmeida, commandante Mario líspimlola. dr.Donimiios do Góes. senhora e filha AntoniaTeixeira de Souza e familia. Tose de SouzaRuiz. Vietor Soussain e familia. Prine Tor-
res S < ., dr. Acnelio Munlella e familia.Henry Waldcr. J. T. da Silva Fernandes
Couto, Jorse Conceição, Francisco G. Fer-
reira. Companhia União Fluminense, Auto-1110 Coelho Mogalhãcs e familia. Antônio
Augusto de Souza, dr. Fortunato de Me-nezes. dr. Rodrigo S. Paulo, Gaspar Ri-
beiro & C, João Clemcnto de Carvallio.viuva .Machado Mendes. Alberto Magollifies,
Antônio Caldeira e familia. Zeferino .Toseda Costa & C. Tesuina Abreia". Pinto, Cnr-
valho & C. R.-iphael Lagullo' e senhora,
Marghcrita V. Castanha, Antônio D. Perei-
ra o senhora. Antônio Ferreira da Rocha
Maria Antonia Ferreira, Manoel Ferreira
dos Santos e senhora. Tose Baotista dos
Santos, Aurélio Moraes, T.uiza Pinto fami-
lia t Manoel Ksoindota, Mario França. Cc-
sario Coelho Duarte e senhora. Antônio F\
Braga e família, e Uoaiie Moraes Costa.

A ULTIMA MODA
Vestido muito elegante cm "T.iff*

tá" superior; Chies Figurinos, Rs.
i30$ooo. Reclame de mme. Latira Gui-
niarães, r, do Theatro n. 7, sobrada.
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(ia Associação Proiectora
dos Varegistas

A reunião de hontein
•j,i A-.3O1- a1,..' ' .._....:-„,,„ r/,mmer-

ti-ma" importante reunião cie cpmraçr-
deliberarem sobre assum-

da
«a,

í'è-,-írr(;I^,™s K£-
uri'"'"; 

vrisòSssUmptPS Me deverão
resolvidos^ que sc *ta« «JW ,

,>u-m-i.-i econômica A classe tios
Referiu-se a elevação da'

du consumo, nos .'<¦;
relativa a

¦:i. 0*1

ti

,«.re*is'..*i
.¦....; il-.- registo
menos negociantes ile '-''«>"•;,., il()¦,iv\-, 11 26, considerada c-çmt-a ao

ame.Ui*, o que deve merecer appta "

is dc todos .'¦ interessados «•*?£.cnom;
...:,,,, porque era tributo, s eva Uo. e
,.;,,„/ Trata do projúclo Me»». '''*'»*
,, protestando contra a exclusão ua

il.nlre as associações represei****-
.- do cominorcio <l«c devem man ci

=P esentantes no Conselho. '.*.umcip< ¦ ,
\ palavras du sr. Horacio ''',x *
.^.'crlíràm üc-aes applnuso*.' Çpi 

-

i,,;'i,;l„ cuni a palavra, tratou demo a-
,|.|ii«niu da ouc-stáo dos vales r-ue d-io
(|;'"u" .1 brindes. Muitos iic-.oeia.ues
,1c fumos divisam 110 systema dc dis-.
«i-ilitiieiio desies vales-briudes uma con-
cw-rciicia desleal, um processo iuçonvc-
naii«i- t|tic limito prejudica ú commer-
. \, -a 'vareio. 

Salienta que só a fabrica
;¦,,./.. Cruz distribuiu no ..uno passado
liihidcs avaliados cm mais dt. mil e oi-
toei mus tontos de réis.

Kni seguida; a rissetnbliiti resolvi; si-
Caniara o siu apreço pela

entenda .0, bem como ror-
;.atente o seu .protesto contra a ex-

A. cin nome da Associação 110 pro-
.to Mello l''nuico, dos (pie podem de-
¦ar intcmleiile3.
O piesideiilc trata il«- oiitros assum-
,-,, principalmente dus últimos impôs-'. 'ctiu-ndcmlò 'l"e 11 Assoeiiiííio deve
ompanhar a Liga do Cuinmercio na

;i; -i:ta ,jüt' promove ííoíh ^vanilu
v,*.t'li-..cií. lJitfa serem nioüificiidps ou
'..'•¦¦1',-s («gfís impostos.

BO INTERIOR PAULISTA
«SANTOS, -4. -- A Iranda do Corpo

dc Bombeiros executa hoje, no Jardim
1'ualico da praça dos Andradas, um.
magnífico concerto, apresentando vaviu-
das peças.Como mandámos* dizer lia d:a3,
vae iniciar publicação dentro cm breve,
nesta cidade, uma revista literária il-
l-.isirada, inlilulada "Miramar".

Será unia publicação primorosa c<*n-
laudo com cresciuo corpo dc íollabora-
dores.

Falleccu nesta cidade, o illustre
clinico dr. Álvaro Ribeiro, cavalheiro
(íue gozava de grande estima cm -nosso
meio-

A 'iiutle do dr. Álvaro Ribeiro, pro-
iluziti a mais dolorosa impressão, por
ía elle nm dus "verdadeiros 

p.-us da
pobreza satuisla.

O enterro teve locar cuni colossal
¦icuir.punliaiin-nlo, figurando 110 feretro
int-Uiitèras coroas.

Os jornaes desta cidade pedem a
nUcitção <la policia para os perigosos vi-
pari-tas Herculano Ramos c Francisco
Garcia, <|tie vieram dessa capitai, fugiu-
do ao processo por vag.vliundágciu;

—¦ Muni- l)Otc(|tiiin da rua Xavier da

c«-

teio nn | jjtj,

ncar

\ VOUCVA !•: O TOGO

Viii-ins t.-imliifíClis vaiTJiiiliis
\ policia do 4." districto varejou .liou-

¦11 várias Itivolageiis, e na da rua do
Ante 11. 5.1 apprelieiidcu diversos ipe-
eelios de.jORO, que íoram removidos
ira a Central.

A questão dos burgos
. FAZENDA NACIONAL VAE PA-' 

QAK MIL E TANTOS CONTOS
Caiu se sabe, a União fei conde-

¦ ;-la .-. .iia-jiii- d John iCrasçliicy, na
t.tlijadc ile inveutariiintc, mil coutos.
u i 1 custas, como indeniiiizaçiki, nor

...it resciiuitÁIo ó cwvírato feito para
,ii.«iruoção c creação de vinte burgos

juiz d
uuíirina

ho

vanr
,-r.'ülamcHl*í
uo Tribunal
.1- audiência¦lias, foi aeciisa-Jn
Hiiti sNs-lfoiKil (na¦est-iitacte «para -Jar

Vo (U ?:.;i sentença.
~-~m,-%&*{3t-<39~<''Jfr-r"''' '"¦' 

n piíSSü.Vli IU AKKKr-lA

111 «lu dr. Raul
uiUi-çã-o feita á
«-.¦sana do iseu
iigi-.csso á exe.

bilveira desenrolourSe
iioilç de aiiln-liuiitein.

I.a estavam, em animada palestra, os
indivíduos Gabriel Diluas, Salvador
Cardoso, Manoel Carvalho c Manoel
Santos Costa, quando por uma íutilida-
dç qualquer arrancam dc varias facas,
eiigalfinliniidorse e feciiido-sc mútua-
mente.

Comparecendo a policia, foram pre-
sos os "belligerantes" c conduzidos á
delegacia. Manoel Santos Costa ficou
k-.mí-o gravòriéiiíc.

_'. CAUI.OS, .-*!. - O sr. Abel
Amaral, aqui residente; promoveu hon-
tem uma bella festa, eni uma sala do
Nery Parque, coinniciiioraiiilo a passa-
gi-in ilo seu .ti" anniversario.

.,.'¦ reuniu diversos antigos, oíterc-
ccndo-llies niagnifico jantar.-- Foram presos os indivíduos Olyn-
lho Cluizarr<» c f.uiz Brandi, prüiiiiíicia-
dos nesta comarca.

— li' esperada nesla cidade, até o
tli.-t to do proxinio mez. a conhecidu
cõiunanlua dc opereta?. Maresca-Wciss.
dirigida pelo conhecido bárytono Ma-
resca.

Figitrani

Sports
TÜRF~

VARIAS NQTAS

llcalizou-se hoiitcm, á tarde, 110
miuirio de S. Francisco Xavier,, o cn-
lerraménto do nosso mallogrado collega
dc impvcnsa Victor Alacid.

Acompanharam o feretro, ciar.; outras
pessoàsí us seguintes: Fernando Parodi, por
a\dão da Costa latina; /. l.apa, joio Kr.in-
cisco tle Azevedo; O; Pinto, capiui.) Erán-
cisco Guimarães, po: £>t e pel ocapítão Jtuse
.Moreira da Silva Sr.nto?, do Centro 'l ur-
fistj C, Bolnera, Josd Joaquirh Mouüiiho,
salvador Alacid, Satyro lloclia, Teiaoin Ca-
nico, , cllrisnista sportivo Cândido Bitt.cn-
court Junior. l.-.iiz Paula Cabral. Francisco
Rente, José U. Cosia I.ima, 1'raucisco
MailRlics l.oineiro, Alberto Copclli. major
Paulino Amaro Pereira, Raul de Curva-
llio, -presidente do Centro .los Çhronistaa«Sporlivós; M, Valle .lunior, iRiiacio Ratwn,
nor si o pela directoria ilo perbyJettopo

a «Unira e
Verdadeira cura da HÉRNIA quekadnr»

kdom W^mSt». Patentes de Bruselln- e Ai_e.iti.ia. Mi-d«lU_ -Ieoiiro.
Furis

mu; :\rtlini Vianna c Aristidcs .Mnntues,
por si c pelo sr, Ilòmcrõ Campista.

Dentre u numero de coroas c. palmas col-
locadas sobre o seu ataude, vimos as se-
guintesi .... , •"Ao bom amigo \ tetor Alacid ultimo
•ideiis do amigo Cândido Bitttycouít ;¦¦Saudades de sua iiiãe e irmão": "Saudades
'le seus tius o prima"; "Saudades da 1ia-
irm_ c cunhado Copclli". e outras.

Colialli, cujas condições de en-
trainement¦" ainda deixam muito n de-
sejar, não disputará depois dc ama-
nhã o clássico '* Brasil".

Mcduza, inscripta cm uma _ das
provas da corrida do próximo doiuiiigo,
será dirigida pelo jockey Emiqiie Ru-
driiíitez.

Chamamos a atlcnção dos leitores
para o prograilima official da próxima
corrida no prado de S. FraiícTsCo, Xa-
vier; o qual vae publicado 110 local do
costume.

lliirrah!. coucurrente _ muito res-
peiíávcl ao clássico '!America do Sul",
tem fornecido exccllcntes galopes em
cotejo. O filho de Zimpaiict, que do-
uiiiiun uliitno venceu de galope Hygll-a
c Delpliiin, favorecido como foi uo" fazer

Quem co mprã uni CINTO aue **»0T,_"1*-. ,cll°
Eoh meiida, conforme a groMivra d» HÉRNIA, na

m»iori- dn veie. ecpôe-ie «o estrangulamento., ilo
ínteitino e corre o perigo da morte entre liornve.s
dore». „ .. r A7^iS«j grande estabelecimento do EroleMor i.a/./.a-
RINl todos us apparellios são íabrieados _ sob mi--
dida, coníorme o caio e a enfermidade, . nao u-ndo
nenhuma mola dc (erro, são leves e. invisíveis, it
tindo uma contenção «Jua-e e perfeita, tauiliem

Hérnia* 03 mais volumosas; podendo o
iin?

doente (VaÜalhõ

Consulta dal
9 ás ia e

das a ás 5-

O domingo
ali meio

dia,

pessoas nue sotlrem da Hérnia escrevam hoje mesmo ao Prot. Lazzarim, alim dt
°bí%^T'whzfnifo*o 

io CINTO do Professor I.AZMIUM RqpijtAo«.
pletamente cSo de um. Hei nia E.erot-I, W^^tâPf&iJ^*^
tando essa cura, lambem renovo a minha gratidão — Manoel üarclo do- Amaral.
Coi-.-.ra-mestre da Fabrica de Tecidos "Corcovado .

Tenho o prarer de commutiicai-ll.c qiif depo» de applicar durante * mem «
seu App-relho. a minha quebradura redu-.uso, curandose eonipletamente. Mi
sinceros agradecimentos — C. Cattaneo, nia Lavradio ^80.

Foxas nina cíií-ur cm pouco tomiio Obesiduile, Ruis moveis, \cu-
tre caldo. DebllldudÒ íiervosu è Itlieuimttistuos, uruprui. parti se-
nhora o Cavalheiros.
KIO UE JAIVFIRO - LARGO DE S; FKVNÜISUO N. *2

J

Meus

i93$ooo
iSoSooo
1ioíaoa
193ÍDÒÕ
i«;4foo
l309OOÒ
lt«I*.00

R__rar.-S n*BT,TCAS
_M.ii--A.N'!*Rr,A DO KIO I>lí JAXK1K0

Tijuca —•
Tecidos CorcoVadò —
S. Aleixo ....
S. Helena lOoSooo
Pior Industrial . 19SS000
S. Rosalia .... í.oíooa
Fiat I.ux ....

Ai-erea.lr.da honteni :
]-.ni ouro. . . . • •
¦K;n 'líípcl. , . . • «

Total. . . .
Renda Uo i s\2.\. . .'Km cffúal «periodo de

Differeriça o maior em

I-JIS

!--'6

r.n.ií.ii-io
140:4*38.1748

aÍ3:79'Í958
4.978;o50S.|3ti
3.7.8.!43à?37Õ

.:95:ÓiS$oCO

HKCKIIKDOKIA OR MU?AS
Arroêadaçilo de liontcm. . • -5:3'i.i*5St
Da 1 a 34 »i8:4.|G-,-.:r
Km c-Riial periodo da anuo
nassido -,".j:-i«íií3

Orlcans, ra:et.cndo imoresaíiB^átc jfa fi-hm.
r;if. -da nmnliã, cnrlás1 pata o intetíBr arr aa
6 rir,. ítlf-in com porte ihifilb c pjíra o c\:c-
riar alt* á& 7.

_*tí«ánM:
-T/u-Ti!-.'. para Victoria. Bahia.. Maceió e

Reci-Í** rcceOcndo bupré'S9p's atí ;'is_ ; horas
da manlifi, c.irbs pira o interior ale á<*-. t)--.
i.lpal com porte duplo até -is 0 c ullj.-- v>
ctos .para registrar oté Ss 6 da tarile de | -

ASSOCÉáÇal» BGft __HlMM']Ci.-tH>H
\í> COMJIíIRriO UO «IO

l>br ,f.V\Elil!()
AOl* CrU.\l(,i:».A-LI\1RO,-* K 0'>NT-.-V»I.

CIRTáíS
\ A.-viciaçã,-' dr.1 T.n-ijrégados ik»

Cj_uu_reiu, cuiii-4.-s;wU\leii_o- as solieiia-
| çõe* de diver.s.-s assáciades, çdiivida oa

•'¦¦' — •« -'•- «'- e-í-i  I Ruanda-livro» e coirl;tlii''-«l:M. dos *;sta.
brlei.ún.Mi^Q'** comuier.t_iáés ou imíus-liancvia. p-ira Kio CVr.inde do Sul, reee-

I.endn hiipressos até ás S horas da iiiaiilu.
cartas puta u interior ati_ ãâ 3 il-'. iilcni
com BÒrte duplo até ás n c objectos para
registrar alé ás 6 da larde de hoje.

7917

CO_MlwIE5]RCIO

lugurani vários arlislas de grande| *fhandicap"; pôde perfeitamente
fama. no elenco artístico da apreciada sua a victoria naquclla prova.
L'p'mi)anliia. | _ Serão as seguintes as triontarias

A estréa terá logar com a celebre j dos animaes inscriptos uo parco "Bo-
óperetn "Uva". I liua", reservado aos aprendizes:

Oliveira.

— Realizou-se liontcm, no Ihealro í
S. Carlos, o cspccl-Ciilo promovido em
beneficio do S. Carlos Tciiriis Club. j¦'' essa t'L-f,ta compareceram as nossas'
niélhores fainilias.

Além de delicados films, foi proferi- •
d uma conferência pelo dr. Carlos Sil- jveira, lettu- da Escola Normal desta
cidade, I

;— Scgltc pata Pederneiras, para onde I
foi rci.no.vido, o clicfc dc estação sr, Ju- .
lio Guerreiro, que por muito tempo tra- Inlcrview trabalhou hontem. 110 Jo-
balliou como ajtidanle de clicíe nesta | cliey, a distancia dó clássico "Brasil .

Makc Money — J. Biar.
IDavid -- A. Vaz.
.Pislacliio ¦— J. Fat.ritarid
Trunfo — T. Kocha.
Monte Christo — W. dc
Nãida — J. Escobar.
Merry Bay — E. Freitas.
Miss I.inda — I. Carneiro.
Rêve d'Anioiir — Ií. Coelho

Kio, 25 dc agosto dc i'j\0.
NOTAS DO DIA

Xa Superintendência do Serviço dc I'ia-
peza Publica c Particular termina hoje, a :
liora dá tarde, o prazo para o recebimento
dc propostas pára a «cquisiç5o de ioo cal-
.sas destinadas i collccta da limpeza par-
llcular, c na Directoria Geral de Obras c
Vtoega da Prefeitura, ás -¦ horas da tarde,

i fiara o calçamento a parillelipipedcs sobre
] base do macadaiue. ^

j ¦Hoje, á 1 bora da tarde, deverão reunir-
1 se os credores dc ll. Leite.

ASSÈJIBEiSAS CONVOCADAS
Sociedade Ationyma Estai-paria l.cao,

dia -ó, ás 3 horas. _ ¦ ,Sociedade Anõnyma .lingcnlio Centrai
Cpildc dc Wilson, dia 29, ás 2 horas.

Companhia Estradas do 1-crro 1-eJcracs
I Brasileira (Rede Sul Mineira), dia .to.

Empresa de '1'crras c «..ulouizaçãu, dia 30.
á 1 hera. . ,.

I Danço Mercantil do llio de janeiro, dia
I ,to á 1 hora.

Centro do Commcrcio dc Cale do Kio
de Janeiro, dia 30, ás 2 Iioras. ,lianco dc Credito Uural Internacional, dia
30. á 1 hora. ..

Companhia Commercio e Navegação, dia
3:, ás 3 horas.

Companhia Orelhas Econômicas, dia 31.
áí 3 horas.

Companhia de Avictiltura. dia 3». as 3
horas.

Companhia Brasil, dia 31, is 2 horas.

A Agencia G:r.il das Cooperativas, do
Estado de Minas coiumiinica as seguinte,
colações dc café por 15 ldlos :

Typoi

Cafés do sul e
oeste de Min.»

Café» de outru
proced-icas

1
Commum Cor | Commum Cot

Montado por Enrique Rodrifiuez,

Mais i|ii!ili'(i iinfii 11 Casa tl«
lli-lciirào

'.,. intcríoi do .boSc.y.iini da rua lJe-
¦ira Franco, esquina da de lístaciti de
1. ii* desordeiros M.uioü Caetano de
iüira, residenie á rua do

, ./,. 1'cdro Xa  ¦
¦7. l-lt-nruiitr Mascinieiilo, vulgo Ca-'

iha, 
'residente 

á rua Barão de H. Fe-
., 11. ii)4, . Om, Rosa, á rna Monte

77, promoveram liontcni um sírio

\ policia ncudiii ao local, preudeu-õs,
«uiou-o.i em ílairraiite e reinoveu-os
ira ii bc.eiu-ãn, dando- disso sciencia
• juiz cou.pctcntc,

cidade
RIO CíaAiRO. 24. -- A falta d'agua

lem sid'0 ímtiío sentida nesta cidade,
não olislr.rile r.s repetidos appelios diri-
gidos aos pòilcrcs públicos locaes,

A empresa de Agitas c Esptolos. per-
lenccnte u particulares, tem deixado de
cumprir «is seus deveres, como seria dc-
esperai-, is-,r> dando origem ás reclama-
1,-ões repelidas frequènlemente,

O povo mostra-se fraiicaiiienle des-
animado, tendo realizado uma reunião,
I101111-tu, :'im 5 horas da larde, para o
estudo dos meios a serem applicado-,
afim dc resolver-se r* situação', '

Espera-se que a Câmara Municipal,
anlc á cnersia dciiioiislrada pelo «pnvo,
se resolva a agir como o caso requer.—- Esteve muito concorrido o baile

1 ivrãir-cnlo-t -i'eoli_atto ante-hontem peio Grêmio Re-
ua mesma rua' 

**cal'vn dos Empreijados da Companhia¦ • 1 Paulisla, uesla cidade.

coxconnEaVciAs
ANNUNCIAr/AS

Estrada de ferro Central do Urasil, rara
a construcção de sete carros de liwo *
liMnskrniação dc dois carros do passasci-
ro**. dia 31, 00 incio-dia.

..Va Directoria Geral dc Obras c. VlaÇuo
, , da 1'rcfeüura, para a construijtio de uma

O filho de Tanu5 continua nas niaiuii-1 muralha na ladeira do Ascurr-Q dia 31, as
ficas condições ein que correu doiuiu- - horas,
go ultimo.

- Aluado será diriuido depois de
amanhã pelo jockey Dinarte Vaz. O
defensor da jaqlieta verde sceitc liem.

Será Joaquim Coulinho o piloto
d. Atlas, inscripto 110 parco " Uru-
guay". A filha de Stingeon deve fazer
brilhante figura.

Fidalgo forneceu honlem uni ani-
inriiloi- galope em e.ooo tuelros. Dirigirá
o filho di Fulincii
Rodriguéz.

—, Castilha, inscripta para ã corrida
de depois de amanhã, está cut csplen-
didas condições-.

io$8«5 a iiSonp
io$5t9 a 10S7-3
lo$2IJ a 10S417

o$90(j a iofiio
9?498 ü 9570*

io$3.*5 a 11*0:0
10J519 a io$7-3
ioS'i* a 10*417

í)$<3o6 a io$iio
P$.|98 a 9?70--

KEU.MÃO I>11 CUEDOIÍIOS
Fallencia dc A^oiíiiiso de Souza .Mar-

dia 28,ques, dia 2S, á i liora
FaUeucia dc Felicíssimo Cocllic

ú 1 hora.

Mercado : siislentadc
Cambio: 12 rlií sustentado.
Pauta il ?ülo.

Obstrvacães
Os cafés americanos acliain.se deprecia-

dos dando menos das cotações acima e as
qualidades ocinta de 7 «ão acompanham rei»-
liva.1ne.11t. aos .preços.

SANTOS
Km aa:

Kntradas: 4-I-95J saccas.
Desde 1": 1175.100 saccas.
Média: .12.569 saccas.
Saidas: 3.373 saccas.
lvxisteucia: r.645.56" saccas.
Preço por 10 ldlos: C$000.
Posição do mercado: estável.

ASSUCAR
Üntradas cm 23: 6.596 saccos
Desde 1": nC.597 ditos.
Saidas em 23: Q.7-0 saccos.
Desde i": 155.08;; ditos,
lixistcncia em 24. dc tardo

saccos.
Posiçío do mercado: firme.

COTAÇÔJRS
Branco cryslal.
Crystal amarello. . . » •
Mascdvo*. .......
Branco, .Ia sorte
Mascuvinlio

-MARÍTIMAS
VAPÓRP.S ESPERADOS

Rio da Prata, "I.-.iisi.iii.-i'* 25
Norfolk e eícs., "Tibairy* -5
Ri o.la 1'r.ita, "Leon JUU" 2:,
Porios do sul, "Sírio". ..».-•• -c
Sautos, "Minas Ccracs'' *7
Porlus do uoit.', "Ciipivary" 3"
Inglaterra c esc-.." Orissa' .... 27
Portos do Slll, "Mavrink" a»
Inglaterra o escs.. "Drlna". .... 29
Nova Yorli e escs.. "S. Paulo'. ... 29
Nova Vork e escs.. "Byron" 29
nüenós Aires, "Aracaty". , , , . .10
Uio da Praia. "l*'risia" Io
Bordcos e tscs., "I.iuer". . . . . . ao
Portos do norte. "Olinda". ¦ ¦ . . Qo

.Setembro:
C.-.llaa c esc:., "Orita". .....
Portos do nortn. "Brasil1;, . a a .
Kio da Prata, "P- di CJdtiie". . a
Kio da Prata, "Seituana". , . v ,
Rio da Prata, ."Dcmerara . .,¦,..: b

VAPORES A SAIR
Rio da Prata, " Ucnierara", .-.-.. 25
Gciiovuj "at-uiziann" ü5
Bilbao e escs., "I.oou Xlll". . . 25
Recife e escs.. "ll-.issucè". ..... ab
laivcrpool c est'., "Sócrates , .... 26
Calláo e cees., "Orissa". .. . r. *7
Santos, "Ta.Hiary" =7
Portos do sul, "Itapnliy" *7
Portos do sul, "Assu"' 28
Macau e c.-cs., "Piriingy". . -,: . .. aa
Liveipool c escs., "HaUiein". . . 28
Caravellas e escs. "Philaüclphia ', . *B
l.ai:iuia c escs., "Anna". ...... 28
Nova Yorli e cm-s., "lerencc". . a 2b
Rio da Praia, "Urina" „'•*"'
Nova Vork a escs.. "Minas beraes". 29
Rio da Praia, "llyroa"  . 29
Portos do nurti-, "Bahia". . • . • 3°
Montevidéo, "Cova.". ...... 30
Ilaiahy e escs., "Ilaituba", . . . :t. 30
Rio da Praia. "<I,iger". . . . . . ¦. 3o
Anisterdain c escs., "Frisia , .... 30
Buenos Aires c Ilavre. "Corcovado". 30
aíecife e escs.. " A._ InccRiiay '. ... .1'
Porto silo «sul, ''íiujubu", , « »: * 3-t

Setembro;
Montevidéo e esc, "Sitio". . . . 1
Inglalorra c escs., "Oritn". . . ¦ 1
Rio da Praia, "Ibiàpaba". .- < v v 2

¦ Rosário, "Mantiqueira". ...--.• •- 2
-C_| m\H -3» ¦> —^"

PUBLICAÇÕES l PEDIDO
DEIiLE MATTOS

MAaNICURE • ,
Especialidades em prtparos pari

unhas.
Sete de Setembro a. SS (a° andarV.

mOm>— 
FORMIOIDA S1EKIN0

O unico extern-.inador das formiga».
Merino & Maury, rua Ouvidor n. 163.

ItCues, desta eapiial. para uma rer.uiiiO
que se rcali.'ará no dia *S do corve-m-e,
ciusua sédc, ás 20 c- t;.- Iioras,

iWssa ceuniSó serfid imliuiaiios m
trabalhos piupa-.atoi-io* para a funda-
ção do "Instil.uto Bi-il-ÍIlíi-o de Conta.
biUidüil;'", s-iltisfazi-ndu-se nina nnliga
aspiração da classe.

Uio de Janeiro, 22 ile agosto de
1916 — Pedro Xiracr de Almeida. 1"
secre tado.

í\SSOC1V(*ã() nos II.MPUW.AlíOS
\0 COMMIIUCK) 1)0 11TO 1>M
JANlílIM)

1-aMPiU-STIMO DK 44o:;ooo$oõo
Comniuiiico aos srs, dcbeiiluristas

4I*PABÍ_CHÒS MODERNOS K lua será feito ua thesouraria desta
1'Í'ON'OMieOS 'l';VK.V C01Z1N*11AS j 

Associação o «pasaiiiento dos juros do
Por meio dc uiil simples apparclho, | empréstimo _ de 440:000*000, vencidos

nóde ser vantajosamente empregado nas 1 ein 29 de tcverciro desta .111110. na se-
cozinhas o carvão cm .6, c a lurfa pul- S«m o ordem: - lettra A, do dia 25 ;a
vérizada ou cm briquétosi Com esse 31 do corrente; letras _ a _. do «lia
apparellio da grande simplicidade eco- a a iG de si-lemuro próximo futuro..
nomia. elünneza, obteiii-sé perfeitamente Rio de Janeiro, 24 de
o prebarod-qualquer alinienlo. Podendo, r.116. — Samuel de Oliv
ser de grandes dimensões, pode tambem soureiro.
ser lão pequeno que pôde ser collocado _ _

¦ em qualquer logar. I,Ogo que esteja lie- UKOLÀttÁOAÓ
" i vidatncnte aperfeiçoado esse ap.Rur.cmo, .
' I dc nue já lenho feilo experiência, pode | l*. branco Mendes, estabelecido á
§ ser aproveitada a casca do café, sccca, rua da Allandcga 11. 1S0, cnm l-a-

i ã serragem dc madeira e qualquer oulro | lírica dc Caixas «de papelão c lorrayão
combústivel. Espero tambem preparar | e inoagciil dc «ciifc, teve a infelicidade

agosto .le
a, i° :'ie

um outro em que será empregado oleo
combustível.

Antônio R. S. CAMroS.
mm-m-ma mm

fc.

$570 a $6.to
$530 a $35"
$420 a $250 , .,,-,
$670 a Sü9«l | (it'V
5500 » $550

AVISO
Agenor Pinheiro Ladeira Gonçalves de

Andrade, avisa ás praças desta capital e
:is do interior mie, em SUCCCSSão a firma

iocí-ey Enríítiicl Pinheiro & Ladeira, organizou a ne Pinhei-
ro Ladeira _ (.'., contiiuianilo. como ia se
nclia lia nnnos, á frcnto da gerencia dc
seus neROcioí

Aero-Club Brasileiro

â SESSÃO DE HONTEM

FLUMINENSE-HOTEL
Ki-loiuiiailo sol> nova dirucção

il: Aposentos puni 30» pessoas .li
O iiiki mnis riiMvúiu nos piissncei-

ros do illtoi-iov. —- Pi-ccos:
Oiuii-toa rom pensão 7$ o S.SOOO

dinrlns. Ouartos sem pensão
JíiOÜ',) o "..«•«OO diiirios.

I'1'in.'n du f.ppublirn U07—Bio de
,nuiciro. Em fi-etite no Onmiio ile
SiinrAiinii e au tudo da I«l. F. O.

presittcncííi do c
Garcia Scabra.
sessão ortliiniriíi

oiumejidailor,
n ;üízbu-sc

semanal tio

Tem graça !...

A'.
A

C. 11.
acla da

itpprovíiüa, .\|"'
loria cliamoii i

aulcvior foi lula
esta leitura, n di-
lltcuçuo da asSein-

l.lca para .|i*.e ^e providenciasse sobre
«t inscripção Üo A cru Club i.n _**cde-
-i.w.x. Internacional dc; Aeroiiaiilica,
rom ji.dij cm 1'arií, iiisliluição de que
i.tzfin parir as mais importantes, as-
f-ociações auionautícas. t«*ici*u dcçulido
noiiioarsic uni delegatlu para tratai ca-
jieeiíiliueiite ido nsstuuptii, recainiljo ti, „indicação no tenente llento Ribeiro,]
ijtu: ficou de apresentar na próxima jsessão dados necessários para sc pio-
mover a referida inscripção. |

Ivü seguida falou o sr. Domingues.
¦ '.:. Silva, tliesoureiro do Club e presi-'¦fí-nle da kom riu sião organisadoni da |
tirando Tombola Pró Aviação -Nacional,
que', deu o.s últimos ihíoniicá a respeí:,
... ila mesma, lendo afinal o manifeslo
tltic «ílevc acompanhar os lickcU. Tra-
tou ainda das adhesõts que lem ivccbi-
«Io expontaiiennieute e que opportuna-
mente serão dadas a publico.

Forni.n lidas finalnietitc ;e approva-
.-Ias .ilgunias propostas para sócios con-
!riluiiiites, terminando .1 reunião ás
iu e meia,
¦¦ -~m'mX?2-Gt^<a><H2*!*'"

MOVIMliNTtl Ol'1'lHARlO

Soeleiliide I'niíio dos l''ogui-tiis
Coniniimicani-nos:'•¦De accordo com o uri. |o dos nos.

sos estatutos, convidam-se os :-rs. as-
....ciados quites a comparecerem ,i As-
sembléa Geral Ürdinariti, a r«.ãi1i_ar-sç
i-m 26 do correnle, para proe.-der-sn á
• l.icão da nova directoria que deve
iterir os destino- desla sociedade era
.•)!'.* ioi 7. Rua Ducnoá Aiies 159. —
\ Directoria."•~*M'irt '«-* r*

OUTRA

propric-
Navarro

INTIMADO TARA PAGAR...
VKZ I

('1 sr, Domingos Josó Dias
tario do predio da travessa
11. ,|*, e tcui por habito pagar em dia
as coiilribiiii;ões iptc pela posse do mes-
ni*, deve ao Estado,

Nada adeanta, porém, com c.-.hc cs-
erupulo, pois, lendo p.-iRO. conforme do-
cimientü que nos cxhibiit, o seu imposto
de', corisurno d'-iigita rclaiivo ao c\-çr-
ciclo d^ ipx-, ini hontem intimado ju-
dicialmeiite a pagar.,, outra vez o

imposto, aggravado com um
accrcscíino dc 5$ooof visto que a quan-
lia paga om 1912 íoi dc 30*000 e a
constante da ultimação de agora é de
.| I $000.

FOOTBALL
O ('AMrKOXATO DO RIO DK

JAXllUÍO

O ni-.-imli- encontro entro o <_'. lí.
Íi'lnuiciigo c o America 1«1. C.

Continua a despertai: grande interesse
o encontro a realizar-se, depois de ama-
nhã, entre o Flamengo e o America, 110
campo do primeiro, á rua Paysandú, es-

quina da Guanabara.
Os (euiiis principaes serão os seguiu-

les:
Ph\M'ctujo

Bacna
Aa.ouieo — Nery

Parra - - Sidiíey — Gnltò
Arnaldo — Ciiniei cindo — Rcid — Or»

lamlo — Riciner
.-li.

Feri-
De r«iva — Paulino

A.ilicuu.:- — Wiltc — T«. Ramos
¦Oscar -¦ Õjeda — Gabriel —• Cardoso

— Haroldo
Como juizes servirão os srs. Afíonso

Castro e Oswaldo Comes .ambos do Fiti-
inincnsc F. C.

Uògando o auxilio dc loilus os seus an-
lisos frcuuczcs e amigos para sua nova
íiraia, desde já hypotheca os seus esforços

sentido «le continuai' sorvindo-os como
o presente. tJ 

"-.«i81)

CAMBIO
Iloiiieni, Cate mercado aluiu indeciso,.vi-

Korando .para o forncciniento de cambiac»
ai taxas do m ,l|S e .12 13I3- «.. <* l»'-1
ti compra do papel particular a de 12
'ãl.l- d.

Pouco depois ile iniciados "5 traba lio»
o mercado firmou-se, correndo para os S11-
ciiKii as ia:;aa dc 1* 13!.U o i-* 7I10 d.
e para a acquisição das letras dc cobertura
a do i- i|- d.

II Danço do Brasil conservou para os
valeu ouro a laxa de 1 • 3.1164 d.

Da negocias conhecido, foram rcgiuares,
fechando o mercado cm posição firnie, vi- 1 j-v*"*-
gorando para o fornecimento dc cambiaes i'1"'
as taxas do i-- 13I.1* c 1* ?l.i6 d, e para
n ticiinV-ição «lo .p.i/pel «particular as de
1.- i|j e ia 171.1 - d.

furam affixadaa nus tabcllas dos ban-
cos .
'r.ondrcs. • » • • ..
Parta. . •.•»'»-.
Hamburgo. » • ¦ •

A' visla :
ItíOndrcâ. . • • •
Varis. . .*.«#•
tranibürgò • . • • •
ítaii.i. . .....
Portufíai, .,«..- «*. 1
Nova Vork, • ¦ •
Motitèvidíü, * • •
l[-_**[t;mha. . .• •
IJucnoi* Aires, • •
Suiãà.i.* . . ,. • •
Vttlea do Cíifúi • *
Vaies ouro

AUGODAO
Entradas cm 231 2.18S saccos.
Desde i°: 11.419 dilos.
Sai.las eiu 5,1: 717 fardos,
lacstlc i°: 6.SC7 ditos,
lixistcncia cm 24. de larde: 10.537 ditos.
Posição do mercado: paralysado;

COTAÇÕES
Pernambuco
R. G. do Morte. . . .
Parahyba ... - •

|«t^__^__iJ^^^_SH_____S|Sl1
FtÍHÒS M PACOTES ||¦lARCAV.ADO.il

'll' Excellentcs qualidades lis
JS* Rccusae as imitações

Nominal
Nominal
Nominil

¦_te^r;,.;.'^#i-
::5.!.tM'iiJU'. . _ÍW!--..-.«*;JSaf-ÍilÍÍ»iÍjÍÍ^SÍ. .,
ín*Ttt*t??ÍW"Wrfi-**'-í*m«í?*ÍTl'ff*í_l

i_ .liS 12 13I33
SCtii S594
$75» $75S

i.-i|S i.:7l3-*
S,-m $707
$75.1 S/Só
SC.111 5Ó75

2ÍS8.1 3?o8o
,|.*i5o a5ip3
4S210 4$3oo

í:;38 5873
1S740 i$r(ío
?795 SSoo
?;oo S"oí.

2?15-

iulos ip$SóO,
i9$goo c com*

Ie Conserva*! Aürr.e:.:
"«M9-»t>-T_í>- oMgtmUmmmmm

XA VARA CRIMINAL

.. T . A melhor é aí __.1'E_U0M0 1''0Ü'ÍHAI/L CIAJI"
?:èm ue loinaíe- "xt;! d0 ¦«&* ^ s,-:, v^nw. co»»«.

nianuiactora l)j(,0 .U|3 ..^ associados que r.o dia um
| de seteinbro vindouro haverá uma as-
j seitililéa geral extraordinária, pira lia-
; tar tle diverso* assumptos. Como sejam:

l/Iílci quEía-ti-Cl llll«_ | tario, diversas propostas da «lirccona,

julgada improcedente
A Ciriiia Silveira Machado & C, com

failiriea de cordas, lios e barbantes,
iiflertcèti 110 jui-o da 1" vara criminal
queixa criinc contra Custodio dc Al-
111 lida Gomes, José da Costa Ferreira
e Manoel de Souza, sócios solidários
.lu firiuu Lopes Gomes & C, estabcle-
cida a ruu «Clapp
le duas marcas po

laIJJRA-
Os soberai.os foram eu

ficando com vendedores a
oradores h 19$3üo.

As transacçca conliçcidaa careceram ds
interesse;

Cai-xa de Conversão
P O lt T O S: O.

São quem melhor ágio paga 6 i|s "]°.
AVENIDA RIO BRANCO 49 e 5.'.

etc.
Oittrosini, só «poderão votar nesla as-

scuiUléa os sócios quites, de accordo
com os estatutos em vigor. — Vidor
Moura, 1" secretario,

A. 13. DB SPÕliÍ's'A'XlUiliTlCOS|
De accordo com a tabeliã da "Asso-1

ciação", enconli-am-sc 110 proxinio do.
. por ciinlrafaceão j mingo, 27 do corrente, 110 vasto "field" 

[
a-lttella registradas, da rua Maiialliãcs Castro, Riachuelo, as

1,1-iTlíAS DO TUKSOURO
As letras papel foram coladas aoi rebates

du 8 -j|2 e iu pnr cento, 'ficando com com-
l*radores; conforma a data dc emissão, tio.
extremos dc 9 a 10 por conto c vendedores
de 8 a o por cento.

Os negócios divulgados furam restrictos.

BOLSA . ,•Honteni, a lluisi funecionou animada, po-
rém, sem dêsem-olviineiltq dc negócios co-
nliecidos. ,_ . .

As apólices ila Unira', as Municipaes, as
accües do Danço do iltrasil c as do Mcrean-
til, ficaram sustentadas; «as da Rede uui-
iieiia, us das Minas S. Jcronyiuo, as das
Docas da Bahia e as das Terra» c- Cobiu-
ziição, mantidas, c as das Docas de santos,
firmes. j

Vli-XDAS !
Apólices: I

Cernes de i:ooo$, i, 3, "• • • 79*Snoo «
Ditas idem 1, 2, i, 5, 8, 8, a 79SJ00,,
O. do Porto, 4, 11  «iieSjooo |
C, de 'E. de l''erro, 1. 4, a. . . --ofiSoco

idem, 1, eu, eu, a. . .: 768S000
Ditas iileni, JI,  7*o|"0(l i
C. do Thesouro, 1:300?, a, , 7t.o-.00o |
Ditas de 1:000$, 1, a. . . -.: í"*8^00¦Ditas idem, O, 14, 100, a. . ¦¦ 7695000
üilas idem, 1, 2, 3, 20, a. . . 7705000
Municipaes dc íouO, port., S. 1

,5, 55, .• 19SS000
Ditas liom., .10,  iooSooo
¦li. do 'Rio (4ílo), 1, 4, a. .. 78*000 |
Bancost m

Brasil, ao, fo, 15, a. . - . 201*000 jCompanhias;
«Loterias, 100, a. . . .- .- . ';J3oo ,
Rede 'Sul Mineira, 50, a. . ."si0"A I
«Docas de Santos, 110111., 7, a. .- .lOo-foe* \

TI*-Ylfn T ¦ 1 níM !¦¦¦¦ „rjmmmOBmjm —¦> ¦ ¦¦¦n.i»» 111

leSr

COMIWXUIA DH SÃO OHUIS-
'1'OVAO

AVISO AO PUULICO
A partir de sabbado, *6 do corrente,

entrará cm vigor o novo itinerário da
linha iia ••UKÜGCAY", que fot appro-
vado meia Prefeitura:

1(1,1 ._ Praça 15, rua da Assembléa,
Uruguayana, Marechal Floriano, se-
guindo dahi pelo actual itinerária,

Volta — Rua «Marechal 1'lortauo,
Urusuayan-t, Sete dc Selembro e pra-
••''• '5- aRio, 24 de agosto de 1910.

atolai ¦
tlKA BABIOAL l>B H\-

BBOOBLH
pelo especialista Dr. Leonidio_ Ribeiro,
com o seu processo sem dór, «nem
febre c isento de reproducção da - mo-
lestia.- Cons.: rua da Constituição ij
(Piiarmaeia Mello), do meio-dia às 2
horas da tarde. Tel. "Só, Villa.

¦ «!>«»«¦ —
Bi S.

OLUB GIM-NASIÍCO 1'OÍlTldlK-
Saráo intimo ein 26 do corrente.
¦A entrada dos srs. sócios scra com

o recibo do mez de agosto,
llu.uiii-itvo Tabohda, 1" sec
 —» 09 •— „ ,

A legitima " Emulsão dc_ Sccít e
um gerador poderoso das forças, de
quem soffre de anemia. "Attesto que
tenho empregado com os melhores rc-
sultados o preparado " Emulsão dc
Scott", dos srs. Scott & Boivnc, nos
casos eiu que são iudicadas_ as stibstan-
cias que caíram »a comjiosição do dito
preparado.

1)k. Fra-1'isco Cauhosú
Bahia."

de ver seu negocio liquidado pelo íjicoii-
dio oceorrido em iS de junho pastado
e como devido ao seu estado de «tule,
vae retirar-se desta capitai poi- algum
tempo, agradece aos seus amigos e tre-
guezes a consideração que sempre lhe
dispensaram.

Declara que nada devo a esta praça
nem as tio estrangeiro, commercial 011
parriculiiriitciitc.

Rio de Janeiro, .u dc agosto de 1916.
— Francisco Branco Mendes. ,[ 7001

ASSOCIAÇÃO DOS RJllMíliGAliOS
XO CnMMKlMMO 1)0 MO

1>K JANISU.O
Continua cin vigor a resolução vota-

i da pela Assembléa Deliberativa pava ¦
I admissão de sócios isentos de jóia!Os srs. soeios em atrazo poderão se

quitar pagando o debito tic uma só ve»
I ou cm prestações.

ps que não fizerem qtieslão ,le con-
sci-va.r a antiga matrícula, pouctii reeii-
irar, fazendo-se propor, gozando da
isenção ile pagamento da joiu, L-mquaii-
10 estiver em vigor a deliberação da
Assembléa a respeito.

«lüo de janeiro, 24 de agosto (le H116.¦ — Pedro Xavier de Almeida, 1" se-
! cretario,

—! Mil lürinç
ROM DA FORTUNA

\ acção criminal eorreti os setts tra- j ires "equipes'.' do.; clubs acima,
les regalares e; liontcm, em longa c | O "kik-ofí" dos terceiros "teams"

idamciitadij sentença, o dr. Auto ¦ deverá ser dado ás 1-' horas cm «ponto
julgo;-, a improcedente, para

SILVA LIMA. BlBRUtO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas conlas de café.

OA1? lí'
MOVIMENTO DO MKRCADO

Kilos Saccai
de tarde. . . --ei.otj.t

Passou 0 "conto'

MAS O CRIME ESTAVA PRESCRIPTO
Oacar Pinto 'Peixoto foi iprocsãsíiklo

¦)¦¦: -haver, no 'dia 14 dc dezembro dc
.::, passado um "oonto do vigário"

An.elia llfon-scc:i. rcsidcnlo á ma
«cs. Arcos n. .«*.

Do .{aclo, a.li «Tpipai-ecera o g;ijo pira
¦ ..mler um vestido a preslaçúes, r,.:e-
I. iid.i lo;--o viuie mil réis. Uesdi' esse
ni nvngucm mais lhe pôz os olhos om
cima.

\'u dia * do mez correiir.: fui o Pci-
••¦¦o preso, .pedindo, então, uma ordem j
.;¦ "iiabcas-crfilpiis" a!o dr. Albuquer-

'Mello, que a deuegou.
11 ftmilanienro do 'pedido foi que o

«rime estava qire'criiplo «por oceasião
•': ser ratificada a prisão, o <*ue só sc
icti a cinco deste mi*..

Ueeori-cndo «para a 3* Ctanara da
C.itUt de Aippellação, foi concedida a
, iv.lcm e posto o .pacione-e om liber-

impronimciar os querellado.-.
, Dessas marcas, uma consta de tun .
| triângulo vermelho, com os ilt_,erc3
I Dralli -¦- n" — I.. Grawni. —usadas 1

í por «imbüá os con ten dores, coiueu- i
.1" porém, uma, um circulo negro, ou- |
tra hma enxada com o dístico da casa.
,!*•- (| terelltidos.

Km rela.çã'* !l essa, mostrou o juiz !
nâíi haver imitação-

j\ outra t constanlc de um anzol ''¦

. com os dizeres Caía Ancol, usados pe-
| loa qttercllndos em seus produetos c em 1
I suas minutas c conta*..

Em relação a essa o dr. Atuo For-
J us concluiu dos autos provada a sua
I procedência, usada por uma nutra

firma.
1— «¦ -«> trflfí - «V<C3J'^»-p>y»-»" ¦-

líssa prova, principalmente nos nrl-
metros "leams", prontett.c ser deveras
interessante, visto aehai-ttu-se ani'..19
"equipes" niltito bem treinada:: e pos-
suiiido elementos de grnitd- valor.

i) "caplain!' americano solicili
consparceimento de todos os joga ir,
c respectivos reservas.

! li juste ncia em 22.
líntradns em 23

í li. I-'. Central. .
j lí. 1:. I-copoMina

Total. . .
]",inbarqucs cm

I 15. Unidos. . .'., 
i lvuropa. . . .

OC.300
.\26.0ho

Prõpnela-

Sul.

8.7.-16

2*9.;6Ô

1.1.375

ROWING
('líll'0 1)13 n KG A TAS

GUAGOAVA'
DR

1 im,^
Moveis c. tapeçarias
— RÜÀ S. JOSE'-

Teleph. 5:324
I J.

Xe.-.te centro naitlieo, ji i
o pe>?wil paia r«_ rciiyectivos eii3_*io3.
director dc regata3 tem sido iiicansavcl
preparo daí guandijãcs dos differentcs 1
cas que vão representar
íhi rubro ;lu Cra^
jnas náuticas dc outubro.

Contam, o.-, s-ympatliico- r
versas victorias, «sentiu dc
ros novos tra canoa .1 .t e

Xo parco dc novíssimos,
ga, mas assim mt--.no ba
[j,ireo dc canoa-».

Xo campeonato o Amaral
lente competidor.

! lisislencia cai c.;. de tarde. . . . "*5.S"|
lintrara-.n desde o dia i de julho ate

! hontem, ,-;;,.$.26,1 saccas, e cmbarcaraiii, em
\ CRiial periodo, uS.|.-.;7 dilas.
, Hontem, eiile mercado abriu sustentado,' com muitos lute? e.soosío.i á venda e algu-
. ma procura, tendo sido effcctuatias. de ma-
I nhã. operações tlc 5.0.10 saccas ,n:.s bases

de .)3.|oo c oS-too. a arrolia. pelo typo 7-
movimenta ,A' larde foram realizados negócios dc cerca ile

ü 1.000 saccas. aos mostnos preços da aber-
ao tura, fechando o mcrcailo em posição sus.
ir- tentada.

novel pavilhão] A li.ilsa il.* Nova vorlt alirm com j a
próximas du-1 C uentos de alta.

I Passaram pir Jundtahy .i.i.ci.n saccas, f
ipizes eom ili- entraram, por cabotagem. 26 duas.
ispcrar nume-,
yo!c <\ 2. ja coisa peri- •
esperança uo |

v^c ser va- ;

0*7Ü0 c oíSoo
. qS.100 C $i).|Ou

, SSooo c 9S000
. S$500 o í-íTiüq

"1»1.NC"A-F0C10" 1A1.A CI.CI!

O concuri

u

Aindti o tissultü ilu run l':uli*e
Migiiülinu

\ ooliciii do ,." districto nuviu lum-
mu, sobre o assalto da tua 1'adre M_i-
•tclino, o desordeiro Norbcrto Corrêa
,-iiia vulgo "Pinga Fogo", coiiipanhei-
o inseparável de "Moleque. Marinli^ . (*\as suas declarações "Pinga Fogo j j.;..Si.m„
iotuoii como soubera do roubo t. o des-'
ino dc parte do dinheiro de que se viu
!-.;..ijado o capitalista Fortes.

na Di.i.i;ii.\ti.\ nscM, xo
AMAZONAS

l\TI'i:\A('IO.VAI,
RKGATAS

DK

IHNTO. aaOPBS «í C.
Rua Floriano Peixoto, 174 —, Pres-

tam as melhore» "uiuai de café.

-ase

üe

«c-5> _,^-;._r>^. w-r-*
Instrucção militar

TtKO 115 DE S. CÍIRISTOVÁO
Corca de oitenta ux-socices desta so-

c'td.-.!je realizam 110 próximo domingo, «
.-,- do corrente, unia reunião, afim de j jJ(. u
reorganizarem a mesma, c elegerem a | para os
sua nova direciona, A reiuiião icrá 
logar na sédc kio 'Centro Civico S

imra i'i»|»i'r
lí" euti-anciii

ministro da Fazenda designou os
>r--. João Baptista Guimarães, contador
da Delegacia -/iscai no Am^/onas, e"rasão, . ¦.'' c-jorípturai-io da
tuesiiiii rc-partição, para Servirem, rc-
spiotivameníe, ile presidente c secreta-
•,i.) da coiniiii-fião cxaníinadciia do cou-
curso du '-.'•• entrancir, ipara emprego de
fazenda .1 realizar-se dentro ein breve,

stado.
i'l Ul LI 'f-I' 'I1 Oi* '

lislci
paia íi
desejam
novent.

rowcrs estão escalando guariiEÇue.
grande regata próxima, pois
pa??ar -- cremos — em branca
O pessoa! movimciiUt-sc e cuisa

CE.LT15 l>l-; HKOATAS GUA-
XAIl.MíA

cll,

ESMOLAS
n caridoso anonymo
nossos pobres, s3<*on.

lia tí'ícm affírmc. que o /ini.o não
tomara parle no próximo campeonato e
deixará de corre;*, havendo nic-ni'- com-
municado a algim*. amidos «do glorioso
pavilhão Qzul-turí-uczl.

Í*or ora não ha connrmação desãü con-s-
t'> c desejamos mesmo n.utí não sc roniir-
me c-.-n boiilo. pois o sport naulico perde
r.m doá .ett3 boiis corrtdo 'c-.

Tr:"; ís cominunicatn nos nue as
suas cotações ne café são ns sejçuintes:

Tvros .. ron 15 KIL05
___ _

*• -....! toSóuq
I0S300

5. « ,* V t , .. ? V IU?000
' ' 

6. . 4 i* t * • 1 V -] o?/Oti
••..,., »J$400
K ...» «tjSOOO
u! . 8$'ou

1

I

Geraes de 1:100$. •
iftmp, dc 19031 » •
Dito CiC IIJÇ']. , a
Uitu de i9'3. • .
Hito dc UJ\2, . t
Dito dc 1911. • .
Judiciarias
E. do Kio W\»)
1- iin Rio, dc 500$,

Uom. ¦ ...'»- ¦*»¦'' .
Dito de 500$, port.
Pito de M. Geraes
Dito do li. Santo
Municip dc 190G .
Dito, nom. . . .
Jlitas de 19U, port.
Ditas nom. . . .
Dilas de 190-!. • •
Ditas de 190.1. port.

ii ancas:
Commercial. • • «¦
Urasil
(Lavoura.j . • • »
Commercio. ._ .- «
National Brasil » .-
Mercantil. . 4 i :*

C. dc Seoiires;

Garantia . • v • «
Minerva .....
Confiança. ....
Arcos
União do

rios. . .
Vorcgjstas ,
Cnuciro do
integridade. . . .'

i Indíiunizadara. . ,
Estradai de Ferra:

\ Ma $. lcroiiyiiio. .
Noroeste. ....

' Goyaz
i Kédo Mineira . . ,
I Nottc do lliasil ¦ .

C*. lie 7'ci'oj:
i Brasil Industrial. «

Sl Felix
JI Flumineiiic . .
Alliança

! Corcovado .....
i Pctrnpoliliitta. . . .

P, Industrial . , .
,<. V. de Alcântara
America Fabril . .
Ksperar.ja ....
Carioca _ •
Confiança Industrial
Cometa •
Tijuca

C. Diversas;
Docas da 'llaliia. .
D. de Santos, nora.
Ilitas no port. . ,
ij.olerias .....
T. c Colonização. .
T. c Carruaneiis. .
Centros Pastoris. .
Mclli. do Maranhão
llvi.-eatica ....
Jlcrc. Municipal. .

Dcticntiiresi
C. Br.ilima. . . .
Docas de Santos. .
Tec. Manecnse . .
America 1-obnl, • .'I'. o Curruascns. ;
Confiança Initustnal
Urasil Industrial, .
Tecidos Carioca . .
Pr oo. Universal . .
Tecidos Botafoso. .'• Mere. Municipal. .; Tecidos Alliança . .
Iinluslri.il Mineira .
I.uz Stcanca . . .
ílanco União. . . .

bril l'aiilistana. .

01'FEK.AS
79GS0Ü0
8o.}$ooo
770SOUO
;;u$ooo
7«8S$Q0Ò
7(JÒ$ooo

--7u',ooi>
8oo$oou
igsjooü

106S000
197S000

3205000
32O?00Ü

1C0S000
2025000
IJOjOOO
lügçooò

3o$oot)

795S0QO
S91S0OO
7tíf.$000
7ÚS$üoo
773$ooo
738$ooo
75o$ooo
7;$.ico

Capital íéflçral
Resumo dos prêmios do pl-wo I

n.3U i-ealisada em 24 agosto do 1016.
PHEMIOS DE 30:0005 A 200$000 ;

SGSO! 30:0005000(1212 3:0003000'
35881 1:000,5000,
5971 1:000*000;
SS2SD 1:0003000,

PRÊMIOS DF, 200SOOO
5030 3013'.) 3S2G5 32596 1-3.8

36932 8865 10003 27293 30S05
15553 3650_) 17983 .S2Ó9 38106

G837 10<JOõ 37939 10321 23114
PRÊMIOS DE lOOgOOO

2D0ÍÍ0 C22S 23521 37292 30127' 8223 18851 2731» 21192 23157
13218 (-1054. 17132
26-34 23485 232G2
37653 Ü7327 27197
28359 27949 28170
27690 251S8 37219

31105 3926
APPUOXIMA

Í.080* e 2GS0Í
92tl e 9213...;.'....

DEZENAS

EDITAES
QUINTA REGIÃO MIMTAB

OITAVO Ml-NlCIl'10 —¦ I.ACÔA

|_

ií.01 318S i«ia~101 ÍS8 ,íi'-

04 SfT 1.3

¦2G801
i 9211

26810...
9220...

8431 7152
.823 38378

5142 23183
203.15 29244
35066 0463
25130
.(/OES

 2Ò0,"OO0
 1005000

1

¦105000
205000

CENTENAS
!2GS0l a 2G900

j 
«J20L a 9300 20JOOO!

Todos os numoros terminados em
,o;$5ocj03 temlOSOÚO
19SS0110 ; Todos os números tonmnados em
195JÓ0U 3 têm 5500,) exoeptiuiiuto-se os ter-
i9S?ooo | minados em 03.

O fiscal do governo, Manoel Cosme
« Pinto,

O direclor-as5Í?'ente, dr. Anlonh
Olynllio dos Santos Pires, vice-presi-
siclelllc- .„ - •

O direclor presidente, Alberto Saraiva ae
Ponsecüi

O escrivão, Pirinino da Canluarià.

.*i;Sooo
•** io$OOp

7Ó5$ooo

153S0OO
aoofooo
I20?OUO
l62$000
j;5$ooo
2ú.;$ooü

De convocação para o alistainenlo
militar

O major effectivo do Exercito
I.uiz Furtado, presidente da .Imita dc
Alistamento .Militar ;

«Faz saber aos «.íue o presente edital
lerem ou delle tenham conhecimento
que, nesta dala, íoram installados os
trabalhos desta, junta e, portanto,
envida a Iodos os jovens dc -'o an-
nos completos 110 anuo de 1915 e do-
miciliados neste município a virem
sc inscrever até o dia 15 de selem-
«bro do corrente anno c. bem assim,
todos aquelles (|tie tendo ji annos ou
mais iãnda uão estão inscriptos nos
registros militares, como determina
o regulamento para a execução da
lei do alislamento militar,

iConvoca lambem iodos os interes-
sados a apresentarem csdarceitnciv-1
tos ou reclamações a bem de seus di- ¦
reitos, afini de ipie a junla posb.-i bem
orientada 'ficar da verdade c dar as

j in formações precisas a esclarecer o
30SOOO juizo da Junta de Revisão, que tem

-.o$ooo
2QI$00O

l6$0U0
SoSooo

8,io$oo'o

IIO$000
la.sjooo

dc apurar este alistanicuto; e, para
que os interessados possam ter pleno
coivhccimento dos limites da circum-
scripção a qtie se refere o presente
edital, segue-se o seguinte :

líimites -- Avenida da Ligação
(exclusive) partindo «da avenida Hei-
ra Mar, praia de Botafogo (iucllisi-
ve), rua 'Marquez dc Abrantes Cex-
clusive), da Piedade (inclusive), 1'.
Anna (inclusive) e «Farani (inclusi-
vc), até ao encontro da rua Guana-
bara; dahi subindo a linha das águas

seguindo por esta que, passando

IO$0OO

eSfsoo
38 5000**7Sooo

3fiSoooe
jjÇooo

i8s$ooo

S-,$ooo

iSo?ooo
2005000
3005000

cOfooo

1,1 $.00
SSooo
7*Souú
-:ii$oou

1208000
SoSooo

2025ÍOO
1 jíSoüo

IQO->(iOO

igoÇooo
200ÍF000

SoSooo
50$oou

Ta,ai.í.i ilii íV)'ii1n <1'4 Rflliio 1 pelo morro («o Mundo Novo vae ter ILotei u uo hM,i(io aa mim mais elcvado do ic0 de
Resumo dos premios da 

32$O00

a6*500
30S000
siSooo
35S500
lj$5CD

! 1685.
, | B2861.

47837.
IÍO$OOÍ» ?C65.
1.0S000 37S50,i6*$ooo , 31G49,
,.0^00 5900D,
a0o$„oo ' 1'HO.
aooSooa ! 10667.
no?"'" : -)7;,3i.

.,,. ponto
,,. , ex' I D. «Martha, deste pico uma linha ..

ti-ucçào il«> plano 11. lü, em lienc- ; ,.,-, 7.,m0„,, ,1-, ma «S Cie-
(leio do Instituto Geograpliloo u; a'* ,a0 

cruzaimiito .1.1 íua ,. «-ie

Histórico da Bahia o outras institui, '^ntc com o principio da rua _crgi-
çOps do beneficência e instrucção pe: seguindo por esta (exclusive) ao,
realizada om 24 do ngosto de 1916 sob ponto tcnu-.nal da rua dq General
a presidência do dr, Edgard Doria,! Polydoro; deste ponto em linha recta |
fiscal do governo. j „o alto do morro da Saude; dahi se-

127- extracção de 1916 1 guindo a linha divisória das agitas
PHEMIOS DK 10:000$ A 2005000 ' que, passando pelo alto do morro

10:000*5000' 
~!os 

Cabritos vae ter á ponta do l3i-
1:5003090 

'res; dahi por uma linha recla que
50'SOÒO I atravessa a lagoa Rodrigo de Freitas

I.IOSOOQ
1Í0$000
1655000

23*000
,|52$000
4.504000

Í2É000
7$*50

1SJ000
4'jSuüo

f,J?ooo

i9S$ooo

20*
37337.
41872.

300:000
303*1000
.'õOSOJO
25051100
2OOÍOÚ0
2008000
200.-3030
2003000
200.000
200*5000

1T.EM10S DE 100*000

termina na entrada do canal da
boca da 'barra «(lado da lagoa); se-
guindo por este canal ao Oceano
Atlântico e contornando a praia
deste e da bahia Guanabara até o
principio da avenida Ligação, ponto
final.

Confina este districto com o 7° e
o" districios, com o Oceano Atlântico
e bahia Guanabara.

«Í6I4: 2579 .",.'._
(íll .V7.) 634

44 íi, 34

JI 3Qrá^
TiJÕ.") 7!»(i.'5 nm

:-.6f) «>(;;; i ti
«r»õ Ü.'í 7C

UliUAM IIONTÜM
Amigo  W3 Avestruz
Moderno  V'>-> ('•ato
llio...  '.'0',) liurro

¦ .Siilicailo Murro
li* pierniíi  212

4* •  255
D, .  SS1

lÜ *;-,-;*, un Í.KK

jÃ Ira 419
,A Real 838
Garantia 298
O LOPES

S 79.Í1

12139 20160 23900 43115 47826
51479 55622

1-BEMIOS DE SOSOOO
3519 17837 27501 2.822 33893

43S83 46 61 55497
APPnOXIMAÇOES

e (|ii.-iii
dá :i for-

iiniii
mnis í-iipiilti nus loterias o orici-o-
cp maiores vantiijçcns uo puhlieo,

Cusa nmtriz, Ouvidor 151; Qui-
i lundu 79, esquina du Ouvidor;
| Io de Março 53, largo do listado

\ junta funecionará em todos os , ,j0 s,-, gy^ General ('ninara ::(!:»,
cauto «Ia run do Niuicio; rua do
Ouvidor 1S1 o ma 15 (lo "íovem-

bro "50, S. Paulo.

1681

-R::..s"ii. i'.<" vaporc
CASS DO PORTO

cmtarca-çõe qu c si-
) tio

rcceucinog

Setembro, á rua Barão do R.o Hrau-
co (aatiga ¦IraVíS.-w Uo Seruiiluj, i;i<n.
tüaientc cedida pulo seu director. A
reunião terá logar ú i hora .lu :nrdc,
e a c-lla .poderá assisti!- lodo ., cid-idãn
que «lesejar alistar-se como ulirador.

FANDEGA

' itoniíon .v loiniA m mana
i*A* venda e:n todas as livraria*;. íj 7907)

XO I.Alilll) l>A I.APA

(in trecho ptiirc,;.!*: i Compagnic du Port

i:.Ml!.\K CAÇOES

atraesuoa
io agosto

Cies
I9l6,

16S1 o 1686,
32860 e H2.-62
47S36 e 5783a

DEZENAS
a 1090 103000
a 3-?*70 103000
a «Sil I0S00O

CE.NTENAS
I500 I 1601 a 1700 3ÍO0O0 

32S01 a 32900 35000
47*01 a 47900 2SC«00

Todos os numeres terminado.* om
85 têm 2SO0O.

Todos osnumeros terminados em
r, tem 1.000.

Os números premiados pelos

dias uteis das n ás r5 horas no pro
dio n. jo da rua Voluntários da Pa-
tria, sédc da Agencia da Prefeitura
•Ja Lagoa.

«li, para COtmecimcntO de iodos, i aaaoamiKmmrmmammmwTurr-.rimaBKZs.i,
manda lavrar o presente edital, por j 5
mini feito c assignado, rubricado | j «
pelo presidente, e que será af fixado

iQq$aoo
iqo$000
iS8$ooo

iSolooo 9280
igrSooo I -Kc.il
lOjÇ.MO j
to
iSuS.
i8i$ooo
njo$t,!ou

33$ooo

75SO00
505000 ,
25*000 junto ao edificio cm que funecion:

j esta junta e pulilicado no Diária Of-

O OÜA5BRO-*

ficial.
Capital Federal, J7 de juli

191G — Carlos Balliesler.. ¦•¦

rio. — Blajor Luis 1'urtado,
dente.

creta-
presi-

Resulta.Io cio liontcm:

•ii- rui-t»
á_ 10 ho-

U 3-«A

d.

iLAKAbbLi
ã

ânus To"primorropr'òmTonaVTeni|oOaVGK^ Jf^i,
direito a torminaçao simples. 1 .saldamia ua i«a-*1-

Anligo. • •
Moderno .
Rio

Ü Salteado. ¦
Varin

03—51—7 '1 -".'.i

Ü llio, 24-8 - V10
^iiig:aj**?anB»t»KJ-C'f«r^..TT^^

IPUZ
llr,

A ví
rfav
(.,., .¦¦

Cachorro

s -M

1
ARMA2SV i -^AÇSÜ

1

Guerra á cartomancia
eOK

l>f!- Ui.ro-— Ft

MME. OLVMPIA PRESA"Ela CID"
A policia, iU- vc:: eiu quando, nutn

arreuit-sio de niornlização du costumes,
íbre luta com as eartoniantes. Xão se
«,-.!>c se cl[ti faz isso para um simples '.
reclamo ou se i para uãu tornar 11 cx- | ^'^
plorasüo lão escandalosa. 1 "i>±r,

llonlem, o sr. Cid. "ti terror" do ,*'''t lssifc
districto, prendeu :. caríomante nur.c. | r.-nts
Olyuvpiii. 110 escriptorio desta, ã run d.i , ¦
Cariocn 11. i.-j, Mune. boiava as cartas
•» lia a sorte ,le uma «tienle, qti« pas
Mu pila vexame de ir á policia.

Mme. Olympi.i foi autuada e aosia
ov. liberdade, mediante fiança.

Pur mito ilu llonlem. 1 ;ns|ieclar 111 S"'.t
I nr-)ct'*li'n:u-i os *ijipre*i*fU-«es tíc oito oia-
! ]>•¦¦ i ik palita i\o Panamá, cíiecliiaila pel-
1 official a-tluatícir.) João Pinto Ha Fontourn» .
j ouxili.-iilo r"'.> marinheiro iVra-ic-sco <le 1 •
I ü'.ivc::.i S.iv.fií. cia * ilo corrente, e-.ne
1 os ar.it_a.5iis i,- e í.-í ,1o Cães d.i Potto, e

le "1 I. ::\":,,i ile rarltis de jogar, pe'lt J;. lt, lí.i^ri*::;i
r.lo do ¦

HRTO POR UMA SYNGQPE ,
O *:i',.ÍM" '-'. Iro Joaquim de Lima .

Bayrão, casado, dc 49 anno.-. morador ¦
ii rua I..-i'.it-.-i dt- Araujo 110. era cm- 1
pregado da Prefeitura, onde tinha as i
l-.nn-rõ.s tlc encarregado da balaiKn do !

lani- i largo da Lapa. !
Ancez ! llonlem pela- «uiauliã. ao chegar a íeu ;

! posto de trabalho, Pedro Bayrão sentiu- '
- direi- I _e mal, sendo loeo depois acuiumcttido

is-.i-iii.ua". noi.
m_ú(j do cor-". franca, cm

vncepe

1

prós Sflll •

Ile os soecorros ila
cites ja não chegaram a
Bayrão fallettcu momentos ¦

);,

I
11 ¦•

foram

«., r.td., p.i
.'".IMiliailh-l.

de uma
sentidos.

Solicitiidi
Ã.SS?5tCIlCÍit-
lempo, poi
depois. .

Co-.u consentimento uu policia dn 1.1
(listríeto, foi o sc-.i cadáver transferido
pata a. vc?id«ucia de sua fantilia, ojytUt
(oi liuitteiu mesmo, á tarde, exa'minai'o
pnr um med:co leeista d.i policia.

Vapí

CÍiai

Chat

o Chatas.eM
P. .1 l*ll!l>_«.

i,,-.«. jCat-,.
M !«'. iu [Viuvar.iin !\ ,i*..f'*",'. 11 IVni,..r.

,! Americano.

.! Xaciouaea ,

.! X.-.c:onacs.
1
a::,

. t Nacionaes

.....%
,1 Nacíonaca
.| Nacionaes

,.I Nacional.
..' Üneional.
..« ltiglcz. .

..' Xaçional.

..! Francci'.. .

;í'NAtAWs.'

"Ooluuibiaa".

Diversas

Diversas

Diversas

Diversas

Diversas

, " Planeta"*
, "Tcixcirtãliá'*.
. "Cotovia"... -

, '* MajUiuueira"
. " llougainvillQ"

Jo "Wiilicr D.

I
.1 Vago.
,.| Desc. tle carvão.

Vogo.
Clc. do "Pcnnsylva-

iiiau''.
C;c. ilo "Kronp
Marp.ireta".

Vago.
Vogo,

....' Clc.
I Noyci-.

.... Cie. do "Pardo".
..I l»t'ic. <le gen, ila

I tab. II.)
.,..] IC\j>. de manganez.
....I Cie. de v. v-f-ore».
.. Vago.
... í abotageni,

...! Cabotagem.

...1 Desc. da íriüQ,
.. I Vago.

...! Desc. .:¦• trigo.

...' Kc,-. tfiir.-.
..I Vagn.

... Vau.-.
.... lie:. de l-g-jfeiii.

I Viuhi.

Os cciicesionaiiós J. Peàroira 4 C.
II ¦ I] L ' _ft «*«l m9

A

36.

Gottas Virtuosas l![ Emes.
to Souza

Curara liemorrlioides. males doutero,
ovarios. urinas c a otouria Cystitc.

AVISOS

.MEMOtil.l\
Secretaria: rua Luiz de CiiniEei,

Assemilée. geral ordinária
De ordem do sr. presidente, convido

tod.. os srs. sócios quites a 5" rr.uni-
rem em assembléa gera! ordinária, sex-
ta-feira, *; do ec.*cnte, ás 7 horas da
no,ie. Ordem do dia: — Discussão e
vot'„io do piViccer «Ja couunissão de
«.tanu de chulas s, eleição d., adminis-
tração para o bicnnio de 1916 a 191S.

Seciiitaria. 21 de agosto de 1.716. —
O secretario. Joaquim Rodrigues un
Silva. A rtij-7

COKUEIO- ttm rep-.r-.So expedirá m, ÃÍsÕÕÍ^O^TOTBOTORA DOS
tas pelos «eguinte* pa-pístes: Cl-lOOS UEZliSlilTi llh >.\;-

lioie , TH.Mimo
iilWmio, para Dakar e Gênova, recebendo vouumi-i p \ r,l-'V \'t

impressos até ás 9 horas tia manha, cartas, A. ;-^' '*';• 
A,.: A ,,-,„-, 1, ire

para o exterior ate ás 10. I Sao convidado* os soçios .1 compare-
Dcmerara. para Santos 9 Rio da Prata, 1 ce-.- a sessão «de «assembléa geral domin-

recebendo impressos até ás 11. Iioras <la | g0i ;.._ ;iH ,- Iioras, ua íédn da Asso. ! 
ciacão á rua Kcal Grandeza 14--: p^ro. [¦-'•¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦-':'- ¦''¦¦'.'• <¦' "'-'••« '¦ '"*!""; íl^ íim:de eleger a nova admiiiistração c!

980
Rio—24—S—916

Propaganda
808

Rio -21--8—MO.

H Off*uz@iro

S 7003

S 7961

llio,
2oO

-o;-i'. S 
'.931

Iioras <ia
manhã, cartas para o interior até is 11 lis, .

norte duplo e par., o exterior I «-'*-.¦'
atí- a-, meio-dia c objectos para registrar o i"11 -,
até âs 10. resolver-se sobre a commemoraqao -lo''l.rlo 

.V/í/. para I,as Palmas e Kurr.pr,. I próximo ili.i i.J 'le setembro.
via Vi.m, rrcclieiido impressos até as. 8 , jj;0 -, de agoslo dt- 1916. -- O se.

Variantes
94—62—75-96—5.

mo-2"-8-9tl) S 7938

MAGNÍFICOS COMMODOS
horas da manlia.
a!L* ;*•> o.

Mobila, rara

cartas
Victoria,

para o c-tteno:

S. Juan « Nova
| cretario, prancisco ie Paula Santiago Aiirj.-.tn-se lia

f
••'•"'¦'.|

•fi
¦¦

¦A

1
...

¦ii'): 'si.

¦ 
.m

I 7876 tiga Campo -Megre,
Ibiíuruna 4". oor

\
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LESJUBRALDA
Casa Importadora do jóias, relógios o metaes finos

8-10, TRAVESSA DE S. FRANCISCO, 8-10
A joalheria mala popular do Brasil

Tem sempre variadissimo sortimento de finas jóias, Relógios,
Praianas, etc, a preços de verdadeiro reclame

_i__l __f^___R*T ^m^__\

DENTISTA
DK. SILVINO MATTOS

LAUREADO COM GRANDES PRE-
MIOS E MEDALHAS DE OURO
EM EXPOSIÇÕES UN1VERSAES,
-NTERNACIONAES E NACIONAES.

Extracções dc dentes, sem
dór,  .,$ooü

Dentaduras dc vulcanite, cada
dente  .,$000

Obturações, dc 5$ a . ... io$ooo
Limpeza dc d cm cs a . . . . 5$ooo
Concertos em dentaduras que-

bradas, feitos em quatro lio-
rtj, cada concerto a , . ío.u.o
E assim, nesta proporção de preços

ttioaveis, sao leitos os demais traba-
lhos cirurgico-dentarios, no consulto-
rio electro-dentario da

RUA -ÍUIGUAYANA N. 3,
«quina da rua da Carioca e em frente
•o Ur.u da Carioca; da* 7 horas da ma-
nbt ás 5 da tarde, todos os dias.

TELEPHONE, 1.555 — CENTRAL
7.1.10 J

A IDEAL
004

RIO-2.-8-9.6 S 7935

PROTETOR-
765

Rlo-24-8-91» S 795

Águia de Ouro
C 860

13-12-9-25
«io—24—8—916

IIIIIIIH!ll!lli!lliril|[||i!lllll!ll!!!llil|lil!Íll.g... FIDELIDADE
I 620 1
¦ 24-8-916 S 49781
Ba ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Americana
86B

Rio—24—8—1916 . 7905

A Capital
218

Hoje us 6 horas
Hio 24-8-916. S 7952

A Universal
B27

llio, 24-8-916. s 7977

Caridade
076

S 7935

Fluminense
3794

S7936

Operaria
3062

S7937

BANCO LOTERICO
R. Kositrio 7-i e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — li. OUVIDOR — 130
fiíio un ''usas que offerecem as

maiores ri_ii.it_.en** e enran-
tias ao nubHeo.

•I

AO MONOPÓLIO
OA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA

Í 

Rcm__.01.1-__ bilhetes nara o¦ interior medianto o porte doCo.icio — _*1.ANO_S_0 & C,Rua Saehet u. 14
¦¦•~^~^^*^'I*********I******I****^*',*,*IIIW*

UMA UU Ml
o.lli_i _°6' *-UA D,° OUVIDOR, 106"llial á praça 11 de Junho n. 5. _ R_0

de JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

FERNANDES & C
Tflcphon* 2.051 Norlc

CHÁCARA
Vende-se uma cui S. Gonçalo de Ni-

ctlicroy, rua Dr, Portella n. 91 A, tem
casa com água .cncanada, luz clectrica
<* esgoto, 2 salas, 4 quartos, banheiro,
W. C. , copa, cosinba dispensa, etc.
Irata-se na rua da Quitanda n. 48,
i0*a* (J 7633)

Terrenos em Botafogo
ü leiloeiro Virgílio venderá amanhã,

ás 4'i|_ horas, esplendidos lotes á rua
de Sorocaba junto á do G. Polydoro.

O 78652

caixa im
•Compra-se uma eni segunda mão, po-rém cm perfeito estado, capacidade de

500 a 1000 litros; offertas a F. N.,
nesta folha. (J 7860)

LECLERC _ C.
Agentes do Privilégios e Marcas

de Fabrieas d Commerciò
15C-~-.UA DO ROSÁRIO—156

Encarregain-se de, juntamente com
Davidson, Pullen & Co., estabelecidos
nesta cidade, na rua da Quitandan. 145, contratar e promover o fome-
cimento e a instalação da disposição
de segurança para braço de inflamação
de minas submarinas, privilegiada pelaPatente n. 7.905, dc 8 de outubro de
1913, da qual é proprietária a Wickers,
Limited. (j 7S68)

GOMPÂNHIA
!___________.

' - ... 'if -*¦'.--,¦ ¦«¦P '¦..;''..-'¦ ¦¦.-•__•• * 
__ 

' '
-'.;...¦ '*>¦*. *

SO VAPORES  SS.SOO TOBa-BX.A_I3A.SS
Serviço regular de transporte de cargas entre os portos de todos os

Estados do paiz

MOVIMENTO DE VAPORES |

IDA

MOSSORÓ' a entrar em Macáo liojc
•llARO.A1' a 

'toXeat 
«io R. Crande hoje

PIAUHY a entrar no Recife a 26
GUAUYBA a entrar era Santos a 3?
PARANÁ' cm Cctte

VOLTA

ÇAP.VARY _ sair do Recife hoje
.T,.,./-).. a entrar cm Santos hojeARACATY a sair de Santos a 26TAÍtMARIÜR a entrar nn R.cifc io sct.GliRUPY «m Buenos Aires

TIJUCA em Nova York

RIO DE JANEIRO

TJHAGY esperado de Norfolk hoje
-.•"SU _,, es.ierado do Sul hoje
TÍ1'."_.'.-V" esperado do Norte a 30ARACATY esperado de B. Aires a 30

O PAQUETE

Tapry
Sairá uo dia 27 do cor-

rente, para

SANTOS

O PAQ.ETl-

Assú
Sairá no dia 28 do oor-

ronte para
RIO GRANDE,

PELOTAS E
PORTO ALEGRE

O PAQUETE

PIR4.N6Y
Saliil no clia !_8 «lo cor-

rente para
Bahia,

Pernambuco,
Mossoró

e Macau

O PAQUETB

Corcovado
Sairá nó clia 30 do cor-

rente para
Buenos fêii»es

¦Lí*»

HAVRE

O PAQUETE

TUP
Sairá no dia S do So>

lembro, para
Bahia,

Pernambuco,
Cabedello

e É_ai;.í
Kecobem-se cargas desde já pelo Armazém ii. 14 — CAES DO PORTO

Attenção — Previne-se os srs. éinbdrcudores de que os vapores s irão exaetamerite nas datas aünunciadas- pelo que as cargas so serão recebidas alé ú ves
pera da saida. ... _, . _ , _. __• „Ordens de embarque e mais informações no escriptorio da companhia a

37, AVENIDA RIO BRANCO, 37
_______ ** ______________¦¦_¦____¦_____¦__¦_¦¦¦¦¦__¦____>_______ -i i_,n__, ____— ii «ii iiiMiijMMM'aii'inrti__*TiT~****~ ¦—*—— -^oiooigo»-**—¦

AVISOS MARÍTIMOS

IPflíEIlA
ESTriRTLTOADE.

NEURASTHENIA.
ESPERMATORItlIílA

Onrn nerta, rndicul e ranlda.
Clinica electro-iiicdica csnccial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades d_ Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das _ Is ii t das 2 ás 5,
Largo da Ourioca, 10, «ob.

Palacete r. Francisco Muratori
Vende-se cm leilão sexta-feira, 25 do

corrente, ás 17 lioras o magnifico pala-
cete da rua Francisco Muratori 11. 42.
Podendo scr vendido metade á vista e
metade a prazo. (J 7886)

-**-*****"******'**,*>**i**«*o^'ooo_»oiMawo'»t«o.»-ioiii i.-o

LLDiâ iRá_»II.iIlli

EMPRÉSTIMOS
'Empréstimos sotu-e hypotiiecas, pro*

missorjas, avisos ou contas do governo,
alugueis de prédios, penhor mercantil,
heranças e todos os negócios comnier-
ciaes e de .advocacia. Rua da Alfande-
ga, 42, sala 9. De 1 ás 2 e 4 ás 4 i|_!
lioras, (entrada pelo elevador).

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIU ORE ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE j
O paquete

BAHIA
Sairá quarta-feira, .30 do corren-

te, ás 1-' horas, para Victoria, Ha-
hia, Ma_eió, Recife, Cahedcllo Xa-
tal, Ceará, Maranhão, Pará, Santa-
rém, Ohidos, Itacoatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

Mis Eras
Sairá no dia 29 do corrente, ás

14 horas, para New York, escalan-
do na Bahia, Recife, Tara _ San
Juan.

LINHA DO SUL
O paquete

CREOSGENOL
Moderno tratamento das tosses, bron-

chites e mais moléstias pulmonares.
Agencia £ rua da Quitanda 50, sobr.
Vidro 2$ooo. S 6755

GONORRHÉAS
cura infallivel em _ dias. sem
ardor, usando "Oonorrhol", Oa-
rante-se a cura completa com
um aó fiasco. Vidro, j$ooo, pelo
Correio 5$5oo. Deposito g-..l:
Pharmacia Tavares, praça Ti_-
dentes, 62 — Rio de Janeiro.

ALÃMBIQUE
e aima prensa de laboratório, usados,
vendem-se, á rua do Hospicio 11. 114.

(4.3.)

MACHINAS
Veiuléni-se duas completamente novas,

sendo uma de serra circular, jilaina e
ai*v*air_lho ;.de furar; e uma outra de
serra dc fita combinada, íom tupia c um
motor de 7 cavallos; trata-se na rua
do Senado ti. 62. J 7911

PHARMACIA
Vcmlc-s. uma bastante afreguezada e

niagnificamente situada no centro da
cidade. O motivo da venda será ex-
plicadò ao pretendente. Trata-se com o
sr. João Huber, rua Sete de Setembro,»¦ f'3- -iü8"^

VIAS URINARIAS^
Sypliilis c niolcãtins Ot

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Fnciililiule ile

Sleilicina da Xupolos e luibili-
tiniu por titulos ila ilo Rio dc
Janeiro.

Cura especial e rápida dc es-
lieitanientos urcihraer (sem opera-
ç5o), gonorrhéas chronicas, cysti-
tçs .hydroeeles .tumores, impoten-
cia. Consultas das q r.s u e tias z

ás s. Lnriro da Carioca 10, sob.

CT1V/rl banS&C.
_. 11 IV1 i são os que
V11^ «»M têm pagomais prêmios o que mais vanta-1
gons offerecem a seus fregue-
res Largo de S. Francisco doPaula, 30. A casa mais antiga Ineste, gênero. s 4979 j"^ 

Ie s c r íptTrTõ
i Alnga-íe um, grande, excellente. hy-

gienico. arejado, rom salas de espera
¦c telephone, por módico preço; na rua
UniRiiayaua n. j, sobrado, lado daí
sombra. j ^go;

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos ns
moveis; rua do Riachuelo n. 7. Casa
Progresso.

AVISO IMPORTANTE
Pôde v. s. ler este aviso, collocan-

il<.-o na distancia dc u pollegatlas? Se
não pódc (.'¦ porque seus olhos ..sião fra-
cos e precisam de lentes. Queira diri-
Rir-se á rua da Assemblca n. 56. Casa
Rocha, que examina a vista grátis c
vende óculos barato-, 7.11, J

Escripturação Mercantil

COLUMNAS DE FERRO
Compram-se 6 a. 7 usadas, porém cm

bom estado para agüentar sobratlo;
quem tiver escreva para a padaria Mar
e Terra, á rua_,,Archias Cordeiro .16,
Meyer. _. 6888

SÍRIO
¦Sairá sexta-feira, 1" de .eten

liro, para Sanlos, I'ar.-,ti.',.s.i, S. Fran-
cisco, Itajahy, Florianópolis, Rio

Grande e Montevidéo'.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

AtMIBJi-N^E
JJtlQEeiluY

.Sairá quinta feira, ,ji do cor.
rente, ás 15 horas, para Cabo Frio,

Victoria, Caravellas, í'. Areia,
Ilhéos, Bahia, Arixajú, Penedo,
Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões de ingresso, na Se-
ci;ão do trafego.

QUALQUER DOENTE
será alteiidido. com desinteresse e cari-nho, á rua da Assemblèa, 98, das 2
as 3, nas terças, quintas c sabbados,
pelo dr. ALIPIO MACHADO, med.,
oper. e part. (I. _.3_|4

fl Mofre-Pame deparas
GRANDE V3.NDA com o desconto
de 20 °|0 em tddas as mercadorias

AMA DE LEITE
Precisa-se de uma, com leite dc _

a 4 mezes. Exige-se caderneta do In-
stituto Moncorvo. Ordenado 160.000
por mez. Rua das Palmeiras 77.

(II 7601)

,, CONTRA A GRAVIDEZ
. (PKSSARIOS WIWCERSON)

Kvilam! Cada caixa leva instrucções.
Vende-se, rua 1" de Março n. 10, rua
Gonçalves Mas 11. 39, rua Voluntários
da Pátria 15c Botafogo; S 76.17

RUA DO SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Aluea-sc esto predio no todo ou em pnrto, completamente

reformado, com bons iiccoinmo dações no sobrado •_> erando loja
nos baixos, com installação própria i>ai'ii bar, cale o restai.-
rante. Trata-se nn Companhia. Cervejaria Iirahimi, rua Viscon-
_de_____e__Siipucnhy__ii._.200._j ^^ ^ _____

"PENSÃO PROGRESSO""
1'orn ce-so pensão dc primeira qual',dade a rapazes do commerciò, ao con-

Vldatlivo preço de 6o$o<>o cm deante.
entrosando-se tambam a domicilio; á
rua Acre n. 84, J. 7;(,G.

SELLOS DO BRASIL
Compram-sc por 50 mil réis os tres

de "Olho de Boi", sendo muito per-
feitos, e por ijo$ooo a série dos incla-
nados. Santos Leitão & Comp., rua
Primeiro dc Março n. 39. (51S4 J)

Chegou mais uma
remessa de foga-
rei i os a kerozeue,
rapidoseecouomi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 de SETEMBRO, 161

CASA MOBILIAOA
Aluga-se, ipara f.imilia de tralamenlo,

a esplendida casa u. 461, da rua Vo-
luutanios da Pátria. Pôde ser visia to-
dos os dias, das 10 ás u c das 15 ás
18 lioras. M. 7365.

m is
JU„

V
mais pi
nico q_
colher ;
abricant

.'de roso
com

ipõs ás

GRÂfiOE HOTEL MILAHO
Dirigido por Dario Dri. Pauta. Ele-

gantemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acccitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Frciie,
7. telrph. ,.<"o. Central. S 1^3

adquirida ou hereditária em todas as
manifesta.Ses. . Rheumatismo, Iiczc-
mas, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. Darthros, Funinculos,
Fscrophulas, Dores dc cabeça noctur-
nas, etc., e todas as doenças rcsultan-
tes de impurezas do sangue, curam-sc
infollivejmentc com o
antesyphilitico O mais enerjico depurativo.
.1111 só frasco faz desapparccci- qualquer manifcstaçãol
refeições. lim toda., as pharmacias c drogarias.

Pliarmaccutico Álvaro Var_.es — Av, Gomes Fr

iiIiidIt
li

mes freire, 99.

Casa na rua Uruguayana
Tras^íissa-se uma casa nn rua Unt*

guayana, própria para qualquer neqjicno
negocio: trata-se á mesma rua 154 íca-
péos de sol). 1 K 779X1

FLAMENGO Oü BOTAFOGO
Moço allemão procura um quarlo

mobiliado cm cas.. dc familia brasileira
distineta, Cartas á caixa K. L. nesta
folha. (J7767)

ESCOLA UNDERWOOD
_j©6*'-o,^-____i___aââ_K_^i

mí*_ _^_X'' •!',_____i'5

Wnpiy^ijjjSji.ojir -irr*/ml -

Só ali sc aprende a 10$ e 15$ men-
saes, pelo systema moderno, com cs
dez dedos, sem olhar o teclado. —
AVENIDA RIO BRANCO 11. 10S.

(1001 J)

^^^^^m^^^W

Sophia llo_.\ w, .i_._s
Residência: Buliia—..luraeiís.
^m^a com o Elixir de Noauei-ra|do 1*1,60. Cltco. João da Silva-nlveira, (le terrivel rlicumatisnío

iiuo sulina u õ annos.
Agencia C-.cri.03— RÍa

Grande saldo DISCOS £
GRAMOPHONES

na Nova Figura Risonha. R. Ourives
n. 5S. S 1964

GISELiAU
Nova tintura, que está produzin-

do real suecesso. Única que dá a
còr preta natural e lustrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seus
sáes. Vendem-se em iodas as per-

j fumadas. Deposito geral: Bruzzi
. St C.;. rua do Hospicio 133, Rio de
Janeiro. (R. 853)

MALAS
Artigft solido, elegante e barati*.

limo. só na .*_ Mala Chinesa. Rua La-
vrailio 61.

i:;i_i;;:;_i!!'iwwiií;!U!tBtii!Hi3í!>_ii:iJifi!i_]i!i;:an:iH
A CURA DA I

SYPHILIS §
Ensina-se a todos um meio de gsaber se tem syphilis adquirida ]011 hereditária, interna ou exter- S

na e como podem cural-a fácil- 1
meste em todas as manifestações Hc períodos. Escrever; Caixa Cor- greio. 1686, enviando sello para B
resposta. =

lSi::^:':_;i«i_!!;![_!:i:!_!i!!!„;!!;_i!!:i_:ii:iH!l!!»!!:i_
••I 3494

URO
Prat.i. brilhantes, cautelas do Monte

dc Soccorro, compram-sc; na praça Ti-
radentes 64. Casa Garcia.

Jp^BRONCHITESyiL

A venda nm Iodas «I Fhiiruiucino 11 Drogunus,
E cm Paris, 20, Ruo des Orteaujc.

r-r-tw.or brochura giali., dirigir-se a Ro.irt Perlgols,
Caixa da Correia 1163, Rio-de-Janoiro.

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e aos

melhores preços. Rua da Alfândega,
10S e 110.

^^S3^5Sm^JtS&^S^XbSlUeL'lk£S

GRANDE HOTEL
- LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Acccssor«,
ventiladores e cozinlia de í" ordem.

End, Telrar. "Grandhotel"

O professor Mario Pires, da Escola
dt* Aperfeiçoamento, _briu uni curso par-
ticubr, á rua liarão de Uhá i,;-\ c
ensina Escripturação Mercantil pelo me-
tliodo do seu mestre sr. Tavares da
Costa. 757.'

.1.1

PINTORAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com 11:11 preparado vegetal in-
offensivo. de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives io,
1" audar, entre as ruas S, Jusé e As-
«einhlc.1. S 448

1111.

Com o '.i=ü constante do Unholino, as
unhas adquirem um lindo brilho e ex-
cellente còr Tosada, que lüo desappare-
ce, ainda mesmo fiepois de lavar (_ as
mãos diversas vezes. _f_u vidro. :.;o_o.
Rcmctte-sc pelo Correio pAr sSuoorNa"A' Garrafa Grande**', rua'Uruguayana
n. 66. A 7470

Medicam.lüo radical, unico existente para iiáo externo,
que ovila sem o menor inconveniente. Pedir detalhes
completos á Caixa Postal i7-'-i— Rio. J 7779

í^^*^*^^g_-_____*JE^---t*_-_Bf_5--*Í 1

SITIO
Compra-sc na zona da Central ou Li-

nha Auxiliar ate a serra do mar. ou de
Nictheroy até Alcântara, que tenha água,
corrente c alguma malta. Informações
a I. Telles, rua Primeiro de Março, 35.

R 7575
Vendi sc um pequi 110 e novo predio i

orntr. S:in;a Thereza c Gloria, na rua;
de Santa Christina n. <*-', ver no mes- I
mu e tratar na rua dos Inválidos n. 60
com *i sr. Lopes nté .io meio-dia, N.

¦:_!. todos os bondes de Santa Thereza
ts.._m na esquina da rua. (7534)

ESGRÍPTORIOS
Altisam-se imns e liaiatos, servido.

nor elevador; na rna da Alfândega, 42»
esijuina de Quitanda. S 74o'

Vende-se um automóvel novo. com
todo luxo: para vèr c tratar, na, rua ,'Silveira Martins n. no, Ideal Garage. | guayana n

M. 7S93

OURO A19800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhante., compra-

se qualquer quantidade, na rua Uru-
loja de ourives.

M 7_o_

" 
R ETR AT OS M O D E R N OS

Trabalhos photagrai>h:cos rrtí.íicos, >_;*;"io especial de photograpliía a domi-
cílio: grupos «.le f;tm.'!:a. casamentos, hapt *-aJo--. pic-njes •_ :csUis intimas. Repro*
duc^õe. (-• ampliações t de qualquer retrato, jior*- maís antigo e deteriorado que
seja. Retratos > a cures. Retratos íobrj verdadeiro Hsmaltc, dc «duração
eterno, para anncis, broches, medalhas, etc., e em grandes formatos para Jazigos*
Atelicr aberto aos dominsos até ás 5 horas da tarde. FOTO-BRASIL, rua Sele
de Setembro n. ns. Teleph. a-—-!, Central. I'edir catalogo de Esmaltes.

Caixas para vender doses
Vendem-se quaro, novas, com licença,

e s bahíis: rua Grcgorio Xcvcs n. 4*".
Engenho Novo, próximo á estação.

ÍJ 7814!

ALUGA-SE
o casa da, ma Ribeiro Guimarães rt_i

•.Aldeia Oampist.i), p:";>ria pira um
casal de tratamento, preço ioü.oooo.

1. 75,:'

A sua cura ra-icat pelo HANSEOL

Peçam prospectos e informae__saos clepo-iuirios: — N'o Kin, J. ,M.Pacheco, rua doa Andradas, 47.l-.m S. Paulo, Haruel & C.*, ruaDireita n. 1.
Cada vidro é su/ficiente para trata-mento durante 33 d^as e custa ape.nas. 2o$ooo

Moenda de caldo de canna
Vendo-se uma superior completa por

300.000. Praça da Republica 11. 73.
S OS77

G_S__í___í_hv_Íj/ \x?â&' . *>/^v
^'i____2__** "*&Bàiz^

PIANOS
Compr.iin-íc pianos ie bons autores;

na rua Bella S. João i.*j. _--">iS

Lvlfili M ü 1 1111
Comsaahia de Loterias Nacionaes do Brasü

Esh acções pablicd. sob a fiscalização? do governp federal
ás 2 U2 c ao3 sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCOWOE DE ITABORAHY N. 45
HOJE 330-30- HOJEooo$ooo

Tor IStíOO, em meios

Amanhã Amanhã
_V's 3 liorns da tarde — 309-48*

OOOÉOOO
l'or -_*H*000, em quintos

SABBADO 2 DE SETEMBRO
A*s ti iioras tia tarde—a00—aa*

100:000$ OOO
1*0-.i -.!*.<)O0 em décimos

—WW—taxWmm\*m*U¦o—*——%Sabbad_Í7 cie outubro
A's 3 horas da tarde -NOVO PLANO

rt48 - 1 •
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

200 z 000$ OOO
Em 4 prêmios de 50:000.^000

for 14*s>ÜOO, em vigésimos
Os Dedldog do bilhetes do interior dovein sor acompniihados de

l_"-í__V?J?-rs- Dava ° DOrto a° Correio e dlrisrldo» aos agentes geraesNAZABETH & C„ RUA DO OUVIDOR 94. CAIXA N. 817. Telen.
I.USVB-j, e nn cnsa F. GUIMARÃES, RUA DC ROSÁRIO 71. escrui-
na do beco das Cancellas — Caixa do Correio n, 1.273.

BONEGAS
]__peoinl.sta cm concertos tle lionc-

cas, louça, e oin.no Iqjitalqtier objecto
íivccaniico; nia 'ó-i (Assemblèa n. 87.

R. 7857.

Segundo andar, predio novo
Aluga-se o segundo andar da rua da

QàwtónWa: n. 123, entre Alfândega e
General 'Câmara, ipjroipnfo ipara fainália
ou granlde esoriptorio. J. 7923.

O FIGADO
O fígado e um dos órgão, mais importantes da nop.sa economia.
Um fígado desordenado causa a perda do appetitc, prisão de ventre,

dores ir cabeça, infartação depois de comer, perda dc energia para o tra-oalho, -/hj'5ico e mental, perda de memória, cansaço, palpitação do coraçãcosomno desassocegado, urina carregada, tristeza, clc.
Em seguida acs symptomas acima mencionados, sobrevem _ um citadtnervoso que produz grrves resultado., como sejam hypocondria, perda do

poder sexual, «tc.
As PÍLULAS UN.VERSAES MELHORADAS DE PERESTRELLO.con-

tem em si os agentes medicinaeo para combater os males acima enumerados.
Estas pílulas são compostas de v egetaes e o seu uso não requer resguar.do, nem de boca nem de tempo. — CAIXA, .$500.
Remette-se pelo Correio •nn. caixa por 3.000, 6 caixas por 13Í00.

e iz caixas por 26S000.

Vende-se na A' Garrafa Grande
3a.T_T.-A-. Tjm.TJc*-Tjj±rsrA.T!xTAi ee

Perestrello & Filho. A7473

CAVALLO
Vcndc-sc um, bom 111,'ircliador, boni-

ta estanitoa, oito palmos de altura, á
rua D. Maria 11. 18. Aldoia C.inipfetia.

J- 7705.

DORMITÓRIOS
Vcnde.se um, dc imbuya, com pou-co uso e uma bt-llfesima guarnição de

toilette intc.irameiíle inov.., ii rua C.
dc Bomfim n. 48,1. R. 7820.

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
Aliian-si. este vasto armazém situado na rua Visconde do Marnn-

auiilic n. 5, próprio nara resttiurniit, bnr, botcqiiini, confeitaria,cinoma ou outro negocio limpo. Trata-se na Companhia CervejariaUraluna, rua Visconde de Sapucahy 11, 200.

ALUGA^E
Os tres grandes sobrados dos predios

da rua do Ouvidor ns. 90-92, com ele*
vador, do lado da sombra, por cima dos
armazéns da Casa Salgado Zenha, onde
se trata.

DR. A, VÂLLAOÃO
.Medico lioiiro-paillia _ dentista. Es-

pecialista tm moléstia dc creanças —
Consultas das i_ horas ás 17; nia
da Carioca n. 44. Teldphone 4714,
Central. ].. 7841.

E' CALVO QUEM QUER.
PERDE CABELLOS QUEM QUER.TEM BARDA FALHADA QUEM QUER.TI3M CASPA QUI.M QUER.

.porca"".© o

PILOGENIO
far n-BCír novos cabellos, impede a sua queda c extingue completamente cuspa2 qua_.st*iier parasitas da cabeça, barba e sobr/mcdlias. A' venda nas boas pliar-
__ eis-., drogarias e perfumarias e no deposito: DROCARIA GIFFONI RUAPRIMEIRO DE MARCO n. 17 antigo n. 9. RIO UE IA NEIRO.

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção. desde $400 a

peça e guarnição até 2$ooo a peça. Estes
preços só na conhecida Casa Brandão, á
rua As.-mbléa, 87, próximo á Avenida.

(M 6.174

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,entregaudo-se na i" prestação, sem fia-

dor, por preços baratissimos c na Casa
Sion; na rua do Cattete 7, teleplione
,179° Central. (J 6381)

MAN8LHAS
Cui vas, Juncções, ralos do barro vidrado e superior tijolo dcarear, da "Cerâmica Nacional, Dr. João Pinheiro",

vende-se com os únicos deposilarius
J. _A.. Gíh03Xr*ÇJ_*5_IiV_ElS & COMP

RUA DE S. PEDItO, 49 - Sobrado

AUTOMÓVEIS
V<.nde_s_ .por i :6oo$ mu. N. A. G.,

taxi, perfeito; 4:500$ um 'Minerva, ta- _
xi, .perfeiio; 4:500$ um Pope, perfeito.) trangeiros, assim como moedas e medaVer e .raiar, com Bahiano, rua Mariz | lhas antigas do Brasil. Rua i* de Mar-

Sellos para coflecgões
Compra-se c paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes _ es-

e Barros n. 205. 7715.' ço n. ,,9, casa de cambio. S 667

Banco Mercantil Ia lio de Janeiro
67, Rua Pinteiro de Ei: arco, 67

Presidente — .João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Desconto*.
FAZ TODAS AS ÜPERA«ÇÕES BANCARIAS

ESPIRITISMO
Consultas grátis, todos os dias, das

12 ás 14 horas, á rua S. Fr;inci.*co Xa-
vier 400, por afamado médium
tista. 6S13 J

BANHOS OE MAR
-raspassa-se uma casa mobilada paraos banhos no Flamengo; trata-se poiecei- 

| carta nesta redacção, para R. A. S.
(R 77.<*>

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. !0
.¦tliitru-sp este preillo com todai as <leiiuu.lcii.i-m ,-nm,.i,..,,„,..„.„reformado, 

çm locar do crande n. ovimento."paru ZtSl W

Xarope Peitoral tle Dasessart?
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de II_.

gienc . premiado cnpi medalha de ouro
na Exposiçüo Nacional de 1908. list»
maravilhoso peito-al cura radicalmente-
bronchites, ealarrhos chronicos, coqueo
luclie, asthma, tosse tísica pulmonar,
dores d* peito, uncutnonias, tosse ner»
"osas, constipações, rouquidSo, sufíocA-
ç3es, doenças de garganta _rynge, de^
fluxo asthmatico, etc. Vidro 1.500. -a
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra.
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sele de Setembro Si e go
c á rua da Assembl.a n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr, Aiiu
tides Lobo n. 2^9. Telephone 1.400.
Villa.

CAVALLO
iVdiidé-s_ um, troUulor iegiliiuo, dí

quatro c n»io annos, lordilho a_>:U_ji\i_,
do, de sete palmos de aluíra; para 'ra,
tar e .mais informações A rua da Ca>
rioea 1». 4., i° andar, frente, dn_ a
ás 8 p. nt. J. ;,.io„

AFRICANO GLARIVIDENTE
Trabalha pelo verdadeiro s'ysl<

dos iiidijs-enas, desconhecido 110 Ura
Realiza todo., os trabalhos por :
difficeis c_ue sejam, obtendo tudo
desejam, como: casamentos, paz
lar, difficuldades na vida, atrazos c
mereiaes, e tambcin Irata de nuaes.
moléstias, por mais rebeldes. Tod,.s
trabalhos são feitos rapidamente. C
sttltas por escripto, io$ooo, com dii
a um talisman scientiíico o poder
do geucro africano, para resolver (|
quer assunipto. Consultas uo gabii
com direito ao mesmo talisman 5$Todos os dias, das 8 ás 17 lioras, á
Igüassu', 32.1, Jladuieira, com o sr
Machado. R •
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OURO A 1$800 A GRAMMA;
PLATINA A 6.200

Pr_;ta, 30 a 60 réis a gramai... brii
lliantcls, cautelas do Monte Je Siucor-
ro e de casas dc .püiihoree, c'onvpr..i__k
se á rua^ do Hospicio n, -16, hoj_
Buenois Aires, uniea caía f[uc nu ihúB
V^sa, J. ;.)-*3i.

IMPOTm ?
NEURASTHENIA? ANEMIA? •

Velhos, moços e risonhos, moços fof^
tes e felizes só depois do uso do STIj)
NOLINO, formula descoberta recrutei
mente por um sábio suisso; uão falha'
nas fraquezas genitaes, nciirast!icnias_
cansaço physico. magreza, tuberculose,
convaicscencias, anemias, dyspepsia. Vio
dro, 5$; pelo Correio, 7$soo. Drogaria)
Granado _t Filhos, rua Uruguayana mi-
mero 91. Rio de Janeiro. K ;S5*i

FARINHA ARGENTINÜ
Veiiídc-s. em boas condições, na

Primeiro de 'Março ti, 24, com i
ves. J. ;

COMPRA-SE
denlcfi de dentaduras velhas c lo lo
parelho dc boca em ouro e platina,
quer porção, paga-se bem; Aveni.I
Central 13S, i° andar, com o sr.
tiago. 6Ü
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HVPNO-MAGNETISMO
Se quizerdes adquirir estes pod

rapidamente, procurae vos in?cr
no Curso do Professor "KAÜII'*
rua Mariz e Barros, 87. Pelo scu
lliodo_ de ensino, com 8 lições iá
deis influenciar c dominar os ou
Faz trabalhos do Somnamhulism
outros, sobre diversos assumpl
vida. (R7
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FEBRES INTERMITENTES ?
Sezões, maleitas, palustres, cura rã*

dicnl em 3 dias pelo "Antisezc ntCQ_«
Jesus". Rua Marcchall Fioriano 173!/
esquina dc Tobias Barreto. A, Ge?teir_
Plmcntel, **"

Feridas!
Ulceras, ciladas, cczeiuas, fricifãa.

etc, " Ungiicnto Santo Braziliense".
Rua Marechal Fioriano 173. A. Gcsteir_(
Plmcntel, (S 794,1»

DORMITÓRIO DE PEROBAS
Vende-se uma magnífica imariiiçí.

em peroba clara, feita du encoininea-t
da, com mármores pretos e bons e_y
pelhos. Para ver e tratar á nia .'en_.J
dor Dantas 45, terreo. (,S 6945?

- E. DO 010
Vende-sc um restauram nest;

de, cm ponto bem entrai. O
da venda í o dono ter outro
e não po.ler estar á t.'sta do
Quem pretender dirija-sc ao
Brasil, cm Maxambomba, (S

cid.11
.'otív*.

íocio]
icsmoj
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_____"]' Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO \

RACIONAL
Fornece gr,ituiian:cníc 115 Iii_.c.*ií;5cs parto tratamento de toíla :\ moléstia, \rando

as iiíforntaçÕM necessárias ao -sr, I í alinc*
mann, C. Postal 887, Rio. Sello para res-
posta. (R ., ,j6) .

SALAÍDÊ BSLHARES v
Vendo-se um com (, bilhares, faze_o\

do bom negocio a com bastante fr gue-zia, pagando pouco aluguel, com con-'
tracto por ,. .unos, 110 centro da cida-
de eni rua dc grande movimento : parJ'm.iis informações com o sr. Coelho 4rua Senhor dos Passos n. 33. loja.

(S 7950.

Guarda-livros ou ajudante •
Oífcrcce-se um com a pratica neces*

saria do commerciò por atacado, co.
nhceedor_ da contabilidade cm -erat.
escreve á machina, (possuindo esta)'.
Não faz questão .ie grande ordenado1!
Cartas a Fonseca. 011 pessoalmente &
rua 5. Francisco Xavier 11. 7.1, c,-.>:i Il|

JS 7942)

TRABALHADORES
Acceitam-se 20, .0 e mais, car.'.i-i.o*_.

e l.nlia.ores; informa-se na rua *"!ac.
n. 154, estação do Riachirelo. J íoiA
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IMS EM LEILi

RUAJ. LAGES
'BtrRtPTORIO E ARMAZEM,BSCRI 

BUENOS AIRES N. 8j
Telephone n. 1901, Nor,e„m„„„

( leilões a se effeetuarem na semana
Ue ei a 26 de agosto de 1916:

HOJE, SEXTA-FEIRA, 25 do cor-
rente, ás n horas: _ ,-

Leilão de mercadorias na «staçao Ma-
htlÍ0ÍE, 

SEXTA-FEIRA, 25 do cor-
tente, ás 4 horas: .-.¦.«.

Leilão de predio á rua Honorio il>4,
Todos os Sajitos. , ,

AMANHA, SABBADO, «6, a 1 hora;
¦ Leilão de moveis á rua do Hospício
o. 85, nrmazem. , ,

AMANHA, SABBADO, 26 a 1 hora:' 
Leilão de predio á Estrada Real de

Santa Cruz n. 1878, pertencente a mas-
«a fallida de Martins & Ramalho; será
vendido á rua do Hospício n. 85, ar-
mazem.

ALUGAM-SE '
NA

SEOÇAO DB PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rna do Ouvidor 80
Oi «eguintei predio) :
As cliaves nos mesmos on contorme in-

dicação nos respectivos cartazes.
Para tratar das 8 ia 6 da tartfe.. .
LARANJEIRAS — Rua d»i Laranjeira»

n. 433, com magniticai eccommooaçoes
para familia de tratamento, quintal, etc.,
as chaves na munia ma o. 410. Aluguel
"*00$000.

GLORIA — Rua Senador Cândido Meu-
des 18, easa 5. com a quartos, 2 salas, lus
electrica etc,. Aluguel laojooo.

BOTAFOGO — Travessa Honorina as,
casa 5, com a quartos, 2 sala», luz ele-
ctrica, etc. Aluguel 100*1000.

A 
ILUGA-SE uma casa por 85*, na -ua
de Santa Luiza n. íi->A, avenida de

tres canas com nove commodos dc preço
ds 122$, antigo. O grande abatimento ç
para o bom inquilino; çtoyo H» mesma
rua n. 61, Maracanã, (7607 E) J

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, mo-

bilada ou «ião, «om pensão, a um ca-
sal ou rapazes; na rua Silva Manoel s».

(7933 .E) R

ALUGAM-SE 
quartos de frente, a rapa-

zes,( com pensão; na rua Silva Manoel
n. 52. (793' E) R

sul(louv „„ tua Paula
30, próximo á rua Frei Ca-

ligar preterido para estrangeiros, com
íí comliioidiides e uma linda vUU.

A 
ILUGA-SE o sobrado da
.MoMattos n.

aieca,
todas

ALUGA-SE 
unia

b
.casa Por 200$, çom

.bons commodos para grande íamilia,
bondes i porto; na rua Imperial y. 

-34,
Meyer; trata-se na padaria, 1'lor da W»
ria ou no armazém Baikmnco, ali pro-
JftW. (?8'"t l' -J-

ALUGA-SE 
um quartinho por 30$. sem

luz, a um senhor de edade. que traba-
lhe íóra; na rua da Relação n. 55. casa V.

(7969 t) R

PENHORES
Leilão de penhores

¦EM 5 DE SETEMBRO DE 1915

GUIMARÃES &SANSEVERINO
TRAVESSA DO THEATRO N. 5 E

LUIZ DE CAMÕES N. J A
das cautelas vencidas, podendo ser reforma-
das ou resgatadas ate á hora do lelao.

IMPLORANDO A CARIDADE
" l'or intermédio desta redacção, nppelkim
imra o caridade publica, as seguintes se-
"viUVA 

ANNA DO AMARAL, cega, e
nlém disso docnie e sem ninguém para sua
companhia* recolhida o um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, 
' com

83 annos dc edade completamente cega c
naralytica;

VIUVA AMANCIA, com 68 annos de
cdadr, quasi céiai .

ANNA EMILIA ROSA, poibre veilu-
nlia, viuvo, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cisa
< sem amparo de familia-

FRANCÍSCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambos os olhos c aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, eu-
Irevndo, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito fillios me-

PRECISA-SE 
de um rapaz portuguez

de 15 a 18 annos, ipara casa de lami-
lia; rua S. Luiz Gonzaga n. 80.

(7869 D) J

PRECISA-SE 
de uma senhora portugue-

za. para todo o serviço; á rua Sena-
dor Pompeu n. 1G8. (7953 D) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO
AiLUGA-SE a casinha da rua da Ame-

e quinial. preço 01?; a chave na mesma.'—59 b) R(77

ALUGA-SE 
um quarto

pensão, a um senbor (
11a rua do Riachuelo 158. (7934 E) M

ALUGA-SE 
o i° andar do predio da rua

do Lavradio n. 184; as cliaves ao Jado.
110 183, baixos. (7935 >'¦) •"

AS(LUGA-SE o 3* andar do predio n. 72

noresí
VIUVA MARIA EUGENIA, puVe ve-

lha sem o menor recurso para o sua 6ub-
«istencia;

SENHORA ENTREVADA, da rim Sç-
nhor de Mattosinhos, 34, doenle, nnpossi-
litlilmh de trabalhar, tendo «tyias filhas
«fiido «ma tuberculosa;

VIUVA SOARES, velho, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 68 «nno? de
edaJe, gravemente doente de moléstia in-
curavel;

THEREZA. pobre ceguinha sem attxi-
lin de ningueh;

VIUVA BERNARDINA, com 78 on-
110S,

rua de S* José, tendo duas salas,
e sete quartos espaçosos, claros . e bem
ventilados c as dependências precisas. As
chaves -estão na loja e trata-se na avenida
Rio llranco 11. 103, 1" andar, das 2 as
4 boras, com Jacobina. (773° '•) "¦

ALUGA-SE 
no predio novo, apataceladc.

da rua do Rezende n. 193, nm* cs-
plcnditla sala, a casal de tratnincnlo ou
senhor nas mesmas condições. (77.13 lv) j

¦iiiiiiiiiiiiuiiinMiiiniBliaiH
PARA O ESTÔMAGO E IN- §

TESTINOS E' UU REMÉDIO §
SEM EGUAL |

Guaranesia 1
¦«¦¦¦¦ni IHllIlfílillH

ALUGA-SE 
por

dio sito
10$ o i° andar do -pre-

rua da Prainha n. 14.
(7874 E) >

ALUGA-SEdro n
sobrado da rua de S. Pc-

, 25; informa-sc mo ¦mesmo e tra,
rua Primeiro de Março n. 22.

(7889 E) J

andar terreo com dois
nuartos, duas salas, bom quintal, logar

saudável; ladeira de Santa '1 hereza 1.10,
truta-se 110 mesmo.  w9n7 *> J_
ALUGA-SE 

um
q

A LUGA-SE uma bonita sala \ do frente,
Acom tres sacadas; rua Ben 1,1111111 <-on-
stant 152. Gloriai (771* E) 3

ALUGA-SE 
em Santa Thercza, com Hn-

da vista, uma espaçosa sala de frei t»,
com duas janellas c um gabinete, ambos
com entradas independentes, a um ou a
dois senhores dc respeito ou a moços elo
commercio, bom banheiro, M»""™»*,' ,*'f
ctricidade, tcleplione c duas linhas do bon.
des. Casa de pequena família; intorma.

.. _... .*„ i>nenr\n m. n-( arm
('7770 F)' B

Joaquim Silva
a rapazes do

(7852 E) J
A LUGA-SE. na rua Dr.

Asi. sç.. sobrado, quartos
commercio, por 35$.

ALUGA-SE 
uma casinha com dois quar-

tos, unia sala e cozinha a rua Fetropo.

25Í. 35$.
ALUGAM-SE 

bons quartos
e 40$, o casal sem fillios ou a moço- sobrado;sjolteiro; na rua da Prainha 11, 7.

traiar na loja. (7967 E)

lis n. 112 (avenida)
Santa Thereza.

Aiuguel, 51$. ¦em
E) J

A LUGA-SE o predio da rua de Santa
.tiCliristina (Santa Thereza) 100; as clia-

96 c tratase 1111 rua doves estuo no
Rezende, 99.

CAMISARIA FEU.NCEZA
133-AVENIDA RIO BRANCO-133

.-¦* aj-

Roupas brancas parasenhoras e homens»
Roupas de cama,mesa,
camisas Bertholet e
outras*
Especialidades em
meias francemos*
Linho, cretone, atoa-Í-EXX.*Ç}1È1V<'ÍL*TI AL)

Todos os artigo* desta casa são vantajosamente co- {£•**»• M„aKgMltnmnhecidos não somente pela sua superioridade como Punhos o collarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc, ete»

ALUGA-SE, 
cm casa de familia, proxi-

mo aos banhos de mar, esplendida sala,
óiobüada; na rua Silveira Martins u. 149.

. (7693 G) J

ALUGA-SEFernandes
quartos. <
u.SoÇooo.

boa casa da rua Paulino
66, Botafogo, com sen

maia commodidades. Aluguei,
(6355 G) J

ot 1
ètc.

(7C72 F) *

íim quarto mobilado, por
dc cama, café de manhã.

Rodrigo Silva n. .10, a" ondar. Enire As-
scmhléa c 8. José. (7807 ''¦) j

ALUGA-SE5*;$, roupa

A LUGA-SE, por 10$. a casa da ladc.ra
^"Vdo Castro 187; chaves 110 vizinho; tratar
Sele de Setembro 190. (7873 E) J

ALUGAM-SE, 
Por preço módico, os ar-

mazens ns. 31 c 36 da praça V icira
Souto, na esplanada do morro do aonailo;
trata-se 113 rua da Alfândega 101.  ,

(19=6 E) M

LUGA-SE um bom quarto, em casa dc
ilia. com pensão, Dará dois rapazes;
; de Novembro 11. 30. (79~ E) M

Aí;
praça

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA. BRAZIL
Rua 7 cie Setembro 3XT. 135

TELEPHONE 5438-Central

\ LUGA-SE por 102SJ a cnsa rta
Ãftiá liou Vista, junto uo n. 6,
comiiletaineiito liidcpontlciitiJ do
iiniuizoni. Chaves á rua Arcliius
Cordeiro 482. Trata-sc na Aveni-
da Central 128, sob. (It 7828)14

ALUGAM-SE 
uma sala c li inqiiartp. mo-

bilndos. cm casa dc familia; rua Assem-
bléa 66, ü" andar. (498ü E) S

ALUCA-SE 
por 70$ o primeiro

,to do prcJio da rua Jose d.
30. Paula Mattos.

pavi tu cn*
Alencar

(78.15 E) J

cJiavci
rua).

cxcellciile predio cnm po-
da rua dn Rezende 97;

o iiiíoruiaçOcs uo 11. 99 (mesma
(7915 E) «

ALUGA-SE 
o

rão habitavel

A1

AMAS SE-1CAS E OE LEITE

LUGA-SE por 50$, -um bom commodo,
com torio necessário para 11111 casal sem

creanças ou moços do comnicrcio; na rua
Co-ta Uastos n. 10, próximo 11 do. Km-
chuelo. :- (7685 1',) -M

ALUGAM-SE 
gabinetes próprias liara .of-

fichvas, ateliers, manicurc o escriptorios,
com sacadas para a rua Sete, esquina da
avenida Rio llranco. (7916 E)M

* LUGA-SE um bom coniinodo com todas
jtias commodidades, a um casal, na rua
dos Cajueiros n. 79, Perto da )'.. 1'. <-. '1

(7303 E) S

TOTvECIjSA-SE dc uma ama secw 1
.1 dé boas referencias; na rua da
lielh n. 43 — Estação da Piedade.

(7783 Al

PRKCfSA-SE 
de uma menina branca, de

bons costumes, para ama sceea: na
rua Uruguayana 33, a° andar. (7900 A) M

HUECISAJS.E
ciiczci

dc «ma mocinha portu*
italiana pnra ama secca e

pequenos serviços domésticos; exigem-se
nefcreiicia9 dc 1iom compontamento. l*aga*
se 15$ mensaes! nia Soti^a liarros n 5?.
CStíiÇãO de Sampaio. (.7^77 A) J

PRECISA-SE 
dc uma pequena rara ama

sceea; á rua Marechal Hermes n. =8,
Botafogo, (70;:*: A) J

PUECISASE 
dc uma nina fcccu até m

annos. de bons costumes e nssetada.
Cara traiar á rua S. Luli GoiuaEa i.i;.
S. Cbrlstovão, ("S.in A) J
m-m. HI3IÜI! iniinniPB>""!<'

A LUGA-SK por 350$ o 1" andar do prc-
ÜLdio do largo de S. Francisco de Tan-
Ia n. ::, por cima dn 1'erfuniaria Nunes,
liroprio Vara íamilia de tratamento.

ALUGA.SE 
o 2°

ros. da rua Tll.
ar.dar; trata-se na

andar do preilio novo
Ottoni; a cliave 110 1°
mesma rua 11. i-IJ.

(7931 I'<) o

ALUGA-SE 
uma esplendida ca?a. na ave.

nida Gomes Freire n. i-|o-A; choves
ao lado u trala-se 1111 mesma rua 11.27.

(7936 W b

ALUGA-SE 
por ío$, quarto mobilado, de

frente, tem todo 11 conforto ''"
¦líio llranco 11. i-i, 2" andar.

ALUGA-SE 
tuu quarto

com ou sem mobília, .1

na avenida
(7934 E)S

lini|io c arejado,
1 senhor decente,

cm caas de familia de tratamento, onde
nãn lia outros inquilinos; na rua General
Caniara in. 17-. sob. (674b •'<) S

ÜATTETE, LARANJEIRAS,
B0TAF06J) E GÁVEA

ALUGAM-SE 
barato, bons commodos e

casinhas; na rua General Severiano, 74.
Tratar com o encarregado sr. Elizeu.
•- (329 O J

ALUGAM-SE: 
â tua G. Polydoro 93 e

95, de 2 pavimentos, 5 quarlos, banhei-
ra esmaltada* chuveiro, lavatorio, bidet, luc
campainha, ventiladores tlectricos, quintal,
ele, por 110$, só a f-milias distinetas, a

com 5 coiiipartimeiitos, banheiro, quintal,
n. 35 apropriado a qualquer oltr

ciiia, garage, etc.; o da rua Goulart, a
«raça Suzano, 101, no Leme, por 150Ç,
com 2 saas, 3 quartos grandes, jardim.
quintal, fogão ft igaz, lenha, etc; i>or
75$ o da rua Eurquim Werneck n. 50, em
scguimenlo á Ponte de Paquetá. Trata-se
na avenida Kio .Branco n. 103, escriptorio
11. 1. das 15 ás 16 horas. (C093 G)j

»A 'LUGA-SE a casa da rua Silva Gtiima-
Arãcs n. 14; as chaves para ver e mal»
informações no armazém da esquina. 100$.

(7597 G) R

ALUGAM-SE 
casinhas pintada*, de novo,

com muita agua « quiutal, á rua ms-
conde de Sapucahy n. 310. (66o» I) J

ALUGA-SE 
o grande armazem da nia

Visconde d" Itauna ns. 32 • 34! tra-
ta-se no "Fluminense Hotel". W

ALI
XXveraos commodos;
dro Alves n. 51.

Coronel Pe-
(656J I) R

'.UGA-SK unia boa casa .por 90$, com
.tres quartos, duas salas, cozinha, ba-

nheiro. Ianque, quintal, luz eleclrica; n»
rua Vidal de Ncgreiros 63. (7541 D

AU
xXtn
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ALUGA-SEtavel
 _ senhora «dosa e -respcl.

um bom quarto com serventia cm
toda a easa, por módico preço, podendo
tambem sc lhe fornecer pensão; trata-se na
rua Emilia Guimarães n. 46. (Latuml»'j

ALUGA-SE 
o predio da rua Uruguay 147,

próprio para familia dc tratamento; tra-
ta-se á rua Dr. 1'clix da Cunha loa; ai
chaves na padaria da esquina. (77".',I-.)B

ALUGA-SE 
por 80$ ta

leqtietinhonha n. 3"!
rua 

"da 
Estrclla «1. <S? ¦.

casa IX da_ rua
a cliave está n»

(7863 J) 1

ALUGA-SE 
o *>rcdio nasobradado^ com

electricidade do rua Estacio dc ba 13.
(7894 il J

LUGA-SE o íredio
idac'_

O preilio acha-se aberto

HADDOCK-LOBO E TIJUCA

ALUGA-SE 
uma boa casa. com quatro

ouartos. duas salas, cozinha, banheiro,
tanque c terreno, sita árua Tavares llastos
11, 256; as chaves á mesma rua n. 260;
trata-se á rua i° de Marco n. 86, sobrado;
aluguel mensal 80$; Cattete. (7455 G) S

A 
LUGAM-SE
ir

dois predios de um pavi-
.mento sú. ns. 13 e 15. na travessa

Moniz Barreto, com terreno e , barracão,
com entrada para automóveis. Só se alu-
dam juntos, com contrato de um anno:
ver nos mesmos a toda a hora. (7019G) J

\ lAnLUGA-SE um sobrado, a familia de
.tratamento, uma sala, quatro quartos,

grande cozinha, bom banheiro, todos inde-
pindeiiles e com janellas, para aluguel; ver
e tratar na rua Pedro Américo 11. 135.
sobrado. Caltete. (7837 O R

¦uns
ALUGA-SE. 

por oreco barato, boa casa
com dois quarlos. duas salas c bom

quintal;
nho

quartos,
informa-se á

7, escriptorio,

duas -.
rua Cardoso Mari-
Praia formosa.

(7S54 d j
A LUGA-SE. Jior «reco barato, boa casa

-il.com trrs quartos, duas salas e bom
quintal; informa-se á rua Cardoso Mari-
nho n. 7, escriptorio, Praia Formosa.

(7855 D J

Indicações e as

130$ mensaes
Ia M 

chaves no

casa 26
ALUGA-SE 

-por ,
da rua de Sanla Maria, Cidade Nova

14, junto -4
(787' D V

A LUGAM-SE. a 35$. 40$ e 45$. tres
xl.exccllentes commodos. a casaes ou ca-
valheiros; na rua Visconde Itauna 53. SQk-

(7777 I) J

ALUGA-SE 
uma elegante casa, em «•

tylo moderno, tendo as accommodações
urecisas, a .pequena família dc tratamentoi
ua rua 'lladdock Lobo n. 333- As chave»
«sião na padaria á mesma nia n. .w.
TÍau-se «om Jacobina, na avenida. .Rio
llranco n. 103, 1° andar, das 2 Í3.4 lj°ra^

\ LUGA-SE unia csplondiila ca-
XVsu pnra pequena familia do tra-
tamento, com duas salas, S quar-
tos o bom quintal; rua Industrial
42, as chaves estão á rua Condo
.i„ i<»..,fi,.. ;e. 17865 K) .Tdo líomfim U.

ALUGA-SIC 
um bom predio por 104$, ni

rua Gonzaga Bastos n ísu;
estão no igi, Aldeia Campista.

as chaves
(7772 L)R

ALUGA-SE 
o prodio ila rua Santa Chris-

tina n. tsi; tem s quartos. 2 salas, luz
electrica, banheiro, bom auintal, esplendida
vista para a barra, etc; as chaves na mos-
ma rua n. 127; tratar, travessa S. Frait -
cisco n. 32. Confeitaria do Anjo. (rS.-sD.l

"'''¦iiisiçsiiiniainiBiiiHiiaiiiiiiifiiiiiiiiuÇ
1 OS QUE SOFFREM DO ESTO-
| MAGO DEVEM USAR

| Guaranesia
¦iilllllilliaillllBllilllliilliBtaillillKilll

A l.UGA-SE. por 150$. o predio 52 da rua
XXBelln do S. Luiz Andarahv chaves no
54; Irala-sc á rua do Ouvidor 17.1. da» s
ás 5 horas. (7202 L) .1

ALUGA-SE, por
Ai.quartos,
Possolo 66

salas.
80$. uma casa. com 2
etc; ver e tratar. & rua

(7358 L) R

ALUGA-SE 
o predio íi rua Pinto Gue-

des 11. 73. Muda (lá Tijuca; 3 .grande*
quartos, duas salas, despensa. banheiro, etc.,
aluguel 140Í; chaves, quitanda 

^ 
«(l}l'naj

A LUGA-SE o predio da Estrada Nova da
A'1'iiuea 157, com duas salas, dois quartos,
íínde porão, installação electrica ¦"-"'-
tannue, banheiro,
167, com a

cozinha.
etc; as chaves na casa

d. Albina; aluguel loospoo.
(7801 K) K

ALUGA-SE 
uma casa

1
ruapor 132?,

avenida Isobre,
quinial

do Caltete 11,^21.1,
trei quartos, dlüs salas, grande
c outra na rua üenlo Lisboa 11. 89. por
122$, com dois quartos, duas salas, grau-
dc área, c' oulra |ior 87?, tem graudc( quin-
ta! c muita agua. (7g°j *¦•> "'.

ALUGAM-SE" 
ningnifici>5 commodos, ,a

cavalheiros e n moços do coninicreio,
im confortável avenida Comnicrcio; na rua
Christovão Colombo 11. ,38, próximo ao lar-
go-do Machado; Irata-se com o encarregado,
a qualquer hora. (úS,|4 10 J

A LUGA-SE mu magnifico quarto mobi-
-fldado, sem pensão, a moco do conimer-
cio ou cavalheiro de tratamento.; rua An-
drade Pertence n. 18. (7454 >-¦) a

ALUGA.SE 
uma

salas
nn -de

casa, com 3 quartos, 2
salas etc, na Villa S. Clemente, a

S. Clemente 08; Irata-sé 110 114;
aluguel 110$.  (7860 O) J

ALUGA-SEiou$; na ru ados
porta com

Arcos 11
fundos, por

• 6-i. . „(6879 E) S

A LUGA-SE unia boa sala de. frente
A.inobilad.1.

bem
avenida Mem de Sá n. 20.

(6843 E) S

ALUGA-SH 
um escriptorio de frente; na

rua do Knsario n. 120, 1» aiular; tra-
Café Miniriscn. (727: E)

-rua
ta-se

A I.UGAM-SE, liara escriptorios. boas sa-
irVIas. cotn sacadas para o iardim da praça
15 de Novembro; rua Claim 1. (366 E) i>

A LUGA-SE um quarto, mobilado, indo-
Auendcnle; rua Silva Manoel Ml-,,, T(Co 15 E) .1

S "'OCS CAUCHS DESTE PODE-
I ROSO AN.TI-ACIDO EVITAM
¦ AS MAIS GRAVES DOENÇAS

ALUGA-SEloja, preço
Republica, 195.

uma
50$

porta ou
a 100$;

metade da
ia praça da
(773» B) J

1 Guaranesia |
» —¦¦¦-.-i 1'aiiaiiiiiiBiiiwiainiiiiBiuuiiiBiviiíiiiiBiiB

A LUGAM-SD optimos aposentos
X\,o snlii ile fronte 11 pessoas dc
reconhecida idoneidade; nn rua 1"
ile Março «O, lí" jimliir (,17027 li

Extractos Opolhepapicos
cm gottus, comprimidos c para in.jecçõcs liypodermiens

1ÍNI)0HIÍ1'AX1NA — Extracto Hoputico, Supra Ketial,
Extrncto Renal, Corpo Amarello do O vario', Extracto Espie-
nico, Thyiuus, Extrncto Pulmonar, Tonsillar, Pnncrentico,
Glândula Mamaria, Ovarlimo, Oorobral, Xliyroidiano, Hypo-
pliise, Orcliitico, do
* * Laboratório Paulista de Biologia * *

KUA QUINTINO BOCAIÚVA 34 — S. PAULO
Rua da Assembléa 7, sobrado — RIO »R JANEIRO

Encontram-se nus principaes jiluirniiiciiis, drogarias o casas
de artigos de cirurgia.

IEPBMHBS

AILUG.VM-SE 
inaguificas casas, na ave-

.niila Hella Vista, com accommqilaçõc"
hygieiiicas; na rua Euphrasia Corrca 4»,
uroximo ao largo do .Machado. Aluguel,
115$; Irata-sc com o encarregado.

(68.15 w) J

Xl.r<
LUGA-SR ti casa n. 14 da rua Tava-

res Bastos, para pequena família, ou
casal de tratamento, tem fogão a gaz. gran-
de porão para armações c duas entradas-,
ns .chaves estão no armazém da esquina,
onde se Irata. «>994 G) B

ALUGA-SEi(Í4$, com
grande quintal

uma casa assobradada, por
cinco quartos, tres salas,
Cattete 214. (7S97 G).M

A LUG.
XXSitva

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
A'ILUGA-SE boa cozinheira,

avenida Salvador dc Sá
Recado, fi

1. 8}, sob.
(7953 B) li

ÍJUBCISA-SE 
dc uma perfeita coziiibei-

ivi do trivial, para casa dc familia,
que durma no alimucl; Irata-se á Ttm do
Hospicio 11. 73, loja. (7821 11) J

ALUGA-SE unia cspíiçosa
xXcm caía do íamilia: u
Setembro 11. ior.. 1" andai.

êalfr dctircnie,
1 rua Sete de

(7722 E) .1

LUGAM-SE as casas da rua Joaquim
92 c 94. Lapa. coiiiplelaiiicn-

ta reformadas c modernamente .preparadas,
contendo cinco magníficos quartos, luz cie-
ctrica o gaz, para luz e cozinha; trata-se
na uicsiiia rua, eantn do beceo do Império,
venda, com o sr. Valentim. WãSI',) S

ALUGAM-SEmilia:
as seguintes casas para

dra 159. para n

diver-
iCuReníc!'

TJliKCISA-SK uma empregada para co*
X zinhar c mais serviços, menos lavar;
uasa de ipctiucna famHui; rua Santa So-
HÍiia 11. .19. (7954 

'!¦) 
**

A 1,1'ílAM-Slí boas cozinheiras _ c mocl-
XÍLtihas da roça honestas e fieis. Pedi*
dos a 'Agenor Portugal, na estação de Vas*
eourns. (Knviem ecllos). (4S39 B) J

XJRECISuV-Slü de uma hoa creada Íim-
.1. pa, para todo o_ serviço, c (pie saiba
cozinhar bem o trivial; na ümja í.arK.i n.
1S1, i° andar, (.7974 lí) S
¦pRKCTSA^SE dc uma cozinheira;
JL General líoca n. ?oo. (757;

na rua
lll H

•OUECtSA-SE de
JL avenida Mem de

¦tuna
Sá 11

corMi.xira: v
ss. (II)

CREADOS E CREMAS
piucciX men

'ISA-SE. para um casal de (rala-
tiento, de uma creada branco, limpa

<* muito esperta, para ajudar na cozinha
c tratar da rouj)A* Ordenado 6o$ooo, rua
Conde de Ilomfim 1270. (7MZ C) J

T)RECISA*SE de uma croada para todo
X o serviço de um casai com dois ÍÍ-
HUItthos, dormindo no ahijíiiel c dando rc*
tfereiicias de sua conducla. Tratar á nn
Haddock Lobo n. 3.1. (79od C) J

Uua General I
cio c familia

Kua Mariz e liarros n. 261
Rua Mariz c Barros ti.

sas casas, na "\ ilia
desde

Rua losé Clemente n. .17
Kua Santo Cliristo 11. 102

h i» " a loja do n. 1
Rua do Cunlia. a loja do 11. 64. •
Kua Carolina Meyer 11. -'.!.. . .
Kua S. Pedro, o 1" andar do 11. 2
Ladeira João Homem 11. 71. . . .
Kua da Gamboa 11. 55. . ¦ ¦ • •
Kua da Alfândega, o sobrado 11. -.
Kua General Camara. para iie«oc.

a loia do pre.li.i 11. tai. • • •
Rua Viuva Cláudio 11

para negocio c faimlia. . ¦ •
'1 ralam-se á rua S. 1 eilro ti

Cosia lliaca S C

lío$
223$

101$
122S

111$
liuS
101$
122$
1.Í2S
143$
8l$

152$

210$

140$
com

(719Í1 li) M

A LUGAM-SE por 150$ a loja c sobra-
jCldo da rua dc SatiCAiiua 11. 216; Ira-
ln-sn na rua da Alíaiideiia 11. 12, Peixoto
& C. (7704 •'•) 1

Saccaria e aniagem usada
Comprn-so qiialquri' quaiitUlndo

€'•'. tio Imlustrlus-Textis — Kua
Tliropliilo Ottoni 36

Caixa 1009 — Tel. Norte 4306

A LUGA-SE
XVnumcroKi fa
trata* se

uma esplendida casa para
familia, á rua Guanabara 69;

ua mesma rua n. 6,1. (7794 *-•) .'

ALUGAM-SEda rtia Kcal
¦por 160$ os predios novos

Grandeza ns. 326 o 328,
pttra familia de tratamento* tendo sete
quartos, duns salas, fogão a gaz, clectri-
cidade, clc.'; nu chave-; por favor no 330
c trata-se na rua General Polydoro 27?,
conl Campos Silva S: C. (7843G) )

A LUGAM-SE sala
-ÍXcom ou sem mobllí:
na rua do Caltõte 28.

nuarlo de frente,
em casa de familia:

(rSíS G) J

3*m. própria

A I.UGA-SE o vasto armazém da rua
J"VSeiilior dos Passos n. 165, lemln l:v
slallução electrica para motor; as cliave-
110 n. 167 c tralase na rua General Roca
11. aog. (757» 

iv) k

ALUGA-SE 
uma

do Motta
boa casinlia. no beceo

10. com dois quartos, uma
ala e pciiueno quintal, illuminação rleclri-

ca. etc. Inforniacõcs no armazém ila; «v
quina. í?6'' E) J

A LUGAM-SE
rios: Iíofiario

duas salas
i;o.

nara CRcrtpto*
(7120 E) S

A I.UG \-SE a sala da frente do i° nn-
iA.dar da rua Theophilo Ottoni. 11. 83.
com divisões .próprias para cscrinMno. Ira-
ta-se 110 armazém. _y°'9 ''¦/ J

A LUGA-SE por 100$ mensaes, uma ma-
Üciiifica sala |iara escriptorio ou officiun,
no 1" f.iular do preilio uevo do largo, ue
S. Prancisco de Paula n. 4-1- W843IOJ

AI.UGAM.SE. 
a cavalheiros do commcr-

cio bons commodos, dc doS a 75$. cuj1'
«acudas para o iardim da praça Quinze ile
Novembro; lem luz eleclrica e creado para
fazer limpeza; na rua Clano n, I. (79i»e.)J

A 
LUGA-SK, nor 120$. hoa casa com 3
quartos, 2 saias e mais dependências,

illuminada a electricidade1; á travessa Oii-
veira 27. Hotafogo; trala-sc rua Voluntu-
rios da Pátria 234; os chaves estão á rua
Kcal Grandeza 200. (;8Ó1 G) J

A ILUGA-SE excellente prodio,
tôftcòhstrncgüo moderna; com to-
das as commodidades para grande
família do tratamento; centro de
terreno, entrada para automóvel!
na rua Voluntários da Pátria 143

. (S 7150) G

tIÃPOÍb RETALHOS
do OFFICINAS c ALFAIATES

Compram-se qualquer quantidade
11 qualquer qualidade AOS

MAIS ALTOS PREÇOS a dinheiro.

IL Ml1 BRASIL
(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e purga-
ções dos olhos

Hsxxi todas a>s pharmacias
e ârosarlas

ALUGA-SE 
a boa casa. sita á rua João

Caetano n. i4Q. com bons commodos,
luz clcctrica cm Ioda a casa c liom quinial.

(7/10 D J

A 
LUGA-SK uma casa,
S. Leopoldo n. 19; trata-se na ru»

Visconde <]e Inhaúma n. 39

na rua Nova de

(68.11 d*

ALUGA-SECa
por 95$ a casa <la rua <la

iamboã n. 2(15; trata-sc na rua da AI-
fandega 11. 12, Peixoto & C, (7702I) J

iMTUlmdY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

ALUGA-SE 
por 53$,

tamente indenemmitc
264.

um chalet complc-
; na rua Itapirú"

(7839 J) 1

ALUGA-SE 
n casa da rua Valcnça it,

dois quartos, duas salas, cozinlia e quin.
tal* trata-sc no acousuc da esquina.

(7791 ) B

ALUGA-SE, 
.

sa Carvalho Alvim 31, Uruguay; tem
3 quartos e

por 101S,
*> Al '

clcctricidade;

casa da travtis-

as chaves no 41.
(7620 K) J

ALUGA-SE 
o casa da rua Aristides Lobo

i8si as chaves estão, oor favor, no n.
1S1; prc;» 140$; trata-se i rua Ilapaxi-
cc 290. (7499 J) J

A IiUGAM-SK as casas dn run
•fl-D. Maria 71 (Aldeia Campista).
transversal ú rua Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, duas
salas, cozinha, banheiro o tanque
do lavagem, todos os coiiuiiodoa
iUiiininadus a luz electrica. Al
chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dius 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon-
des de Aldeia Campista, cuia pas-
sanem em duas seecocs 6 de 1S00
réiss. Aluguel» 1.00$ c OOtOOO. L

A LUGA-SE a casa n. 19 da rua General
iXCanabarro, nova, com optimas accom-
iiindasòcj e bom quinial; as chaves 110 n.
ja da mesma, rua; preço aoo$. (,6<)6(iI-iiK

AL
XÍLi

LUGA-SE uma casa" opes Souza 14. S.
pequena,
Christovão.

(7201 L)

na rua

ALUGA-SE 
uma casa. 4 quarlos

Ias, na rua Barcellos n. 1, b. Uiristu-
vão; as chave»
aluguel 81$.

rua Lopes Souza 14;
(7201 M) K

ALUGA-SE 
por 260$ a casa da rua Dr.

José Ilygino 11
rua Antônio doa
Irata. Tele-nlionc

205; as chaves estao na
Santos, n. 50, onde 8»
1131 Villa. (73"5L) )

ALUGA-SE 
o predio novo. estylo pala-

cete, da rua Leopoldo 55: tem cinco
quartos, tres salas, banheiro com todos os
requisitos dc bom Rosto, luz electrica, de 1
ordem, agua quente c iria. jardim a írpn-
tt c espaçoso auintal; aluguel *so$;, acha-
sc aberto, e tratar á rua do Hospício 230
(bonde dc Uruguay .passa na porta, e pro_
ximo Anilarahy). (758i M K

ALUGA-SE 
o nredio novo.

ci
._. de sobrado,

eum quatro quartos iardim e entrada ao
lado. banheiro c luz clcctrica. próprio para
família de tratamento! prolongamento da
rua Maíiz o liarros 517; trata-sc no 514.
onde estão as chaves. íim da rua Barão
de Amazonas. (7415 K) fa

ALUGA-SE, 
jor 230$, a casa da rua

General Roca 115. Fabrica das Chitas;
tem 6 quartos, porão habitavel, luz electrica
e grande chácara. (7815 K) J

Cil dp Tndustrias-Tcxtis — Rua
Theophilo Ottoni 36

Caixa Postal 1009—Tel. N. 4306

ALUGA-S.". por 130$ a boa casa da rua
liarão dc Pctropolis n. 105. As chaves

estãa no n. 121; tratn-se na rua do Ou-
^vido" n. 79, sobrado, fundos. (7762 J) li

casa n. II da rua Dr.
Rodrigues n. 19, tem dois quar-tos, duas salas e oulros commodos; não c

avenida. (7397 J) J

AI.UIfrVSKMattos '"

i LUGAM-SE, a casal sem filhos o# a
Üdiiilà senhoras, sala e nuarlo dc frente,
com iiuasão; rua Ypiranga n. .17, Laran-
jeiras. <¦"" G) }

A LUGAM-SE excellentes commodos. a
XVcasaes distinetos c n mocos do coiiimer-
cin. sem mobilia, cm casa dc família, pro-
\inio aos banhos de mar; iiiforma.se na
rua Dr. Corrca Dutra "52. loia. (702UG) J

ALUGAM-SK 
mapnificas c amplas

.na avenida 1>. l.uizn, cnm boas
ca?n5,

1 eco tn*
modações e ínstalloçQo electrica; r. luiphra-
sii Corrêa n. 41, próximo ao largo do Ma-
chado; trata-sc com o encarrcRado. Ain-
gucl 130S000. (6Í4C1 G) J

A LUGA-Sl? um lindo porão com luz ele-
Xlctrica» frente de rua e jardim; na rua
Buarque de Macedo n. ,12. (79.11 C)B

fonso .Jí^é.tóaiffl

A LVGA-SB uni niiosento rien-
i^-jiicute mobilado com pensão íi
aavnllieiro ou cnsnl sem filhos;
1111 run r.enjamiii Constiint 11. «19,
Gloria. <Í_?!?L9±-

* LUCA-SE por Su$ a caia da rua Vci-.
J-Viianilcs Guiiiiaiãcs II. 91-IHi fg»»** na

da Alfândega n. 12, Peixoto í; C.
(770J (O >

Aí;IiUGA-SE a casa da rua Barão de Ubá
4, avenida D. jVnna I\': trata-sc
do Mattoso tt. 96, onde estão

¦chaves. (758o J) K

ALUGA-SEdois quartos,
uma casa com duas salas,

cozinha c muita larjjueza;
na rua Nova de S, Leopoldo 11. 68; as
chaves na casa 3. (7603 I) -3

ALUGA-SE 
a casa da rua dos Araujos

64, nroximo á Conde de Bomfim. com
varanda ao lado e grandes nccomniodaçõcs
para familia de tratamento; trata-se á rua
Uruguayana 47. (7S01 Kl J

A LUGAM-SE em casa de familia, Had-
^Jolock Lobo 422, boa sala dc frente, bon»
aposentos, com ou sein pensão. Pensão a
domicilio. (6202 K)M

ALUGA.SE 
a casa da rua Conde de Bom-

fim 791, com 5 quartos c bom porão;
chaves no açougue; trata-se na rua Moura
llrilo 19. (737.1 K) J

ALUGAM-SE. 
por

da "Vil" "

22,

64$. as boas casas
ilia Esperança" com 2 quartos. 2

salas, clKtricidade, etc; na rua Leopoldo
Andarahy, e trata-se na casa 1.

(7501 U «

, .. boa casa da rua
lockcy-Club; as clia-

villa. (7C16 D .1ALUGA-SE. 
por 80$," '• '

Dr. Garnier n,
ves na casa

ALUGA-SE 
o predio da rua Felippe Ca-

marão 69; as chaves estão 110 armazetu
da esquina Boulevard 28 de Setembro. Villa
Isabel. (7840 L) J

A 
LUGAM-SE. por 90$.
104, Villa Marina, casas novas.

ALUGA.SE 
o elegante e confortável pa-

lacete da rua Valparaiso. 66; Irala-sc
110 Banco Nacional Ultramarino. (7bS7ls.)J

quartos, com e sem
casa familiar; Estrada Nova

du Tijuca ti. 37, bonde á poria. (773oK)JALUGAM-SE 
alguns

mobilia.

A l.UGA-SE uma casa pequena, por 102$;
(Atravessa S. Salvador 42-A. (7883K) J

rua

AiLUGVSE o preilio da rua Andrade
iÀPcrtencc n. .12,, Cattete, para família,
está aberto daa 8 as 4 horas da tarde,
trata-sc com o senhorio, das • 9 ao meio-

informações, a Tel. Villa g°5-t7''.t 3l,J Jí-d:a;

bonita sala dc frente,
com ou sem pensão; na rua Buenos Ai.

andar. i/oos U) 3
A LUG A-SI! tuna

res 11. 41.

EMPRPfiOS DIVERSOS
"OOltUADEIHAS ò
\y precisam-se á ma
Paga-se bem.

mão ou machina
da Alfândega ur.

(77<>0 S) J

01'EEUECE'SE 
uma senhora portugue-

za, para ajudar serviços domésticos,
tm casa de pessoa só ou pouca familia;
sabe engommar com prefeiçÜo roupa de
liomcm e dc scnbora; rua da Quitanda
n. 62, 2° andar. (7596 Si K

PRECISA-SEofiicinn.
de costureiras para «mo

ExÍrc-sc que sejam praticas.
Kua do Cattete n. 2;a. (7440 Dl S

PRECISA-SEcopeira
de uma rapa ri gui nha para

outros serviços dome.-ticos;
ma rua 7 de Setembro n. 195. *° andar.

(77=1 io j

PRECISA-SE 
de tons corpinliçiras c dç

ajudantes; na officina Paristemie; á
rua Gonçalves Dias n. 31. (76-I U) J

A LUGA-SE uma
J"Jlic. iiiilcpcndenle.
rua dos Andradas [

iplcndlda sala <lc fren-
cm casa dc um casar

, Io andar. (7641 EIS

* LUGAM-SE nuarlos, com ou
jf\i!ia. imr arap.i7.es solteiras
sendo n 35$ os dcsmolnlados e
mobilados, no hotel Progresso,
II. S4-

cin mobi-
j casaes,
i 5*1? °i

,\ rua Acre
(7905 E) J

com
. ba-A LUGA-SE um superior sobrado,

./A.trí3 quarto?, duas sa'as, cozinlia
nheiro e com excellente terraço, preço,
i8o$; 11a rua Senador Euzebio n. 127-

(76S4 h) J

A 1.1'GA-SE unia sala de frcnlc, mobila-
jfld.i a dois moços, cora pensiío, luz c
caie rela manhã, cm casa de 11111 casal;
na rua Uruguayana n. 97, sobradf

(700(1 E) .1

A I.UGA-SE
Xi-Danlas n.

, sobrado
0; trata-?f

da

T>RECISA-SE dc uma rapaz, bem com-
portado, para íazer pequenos c.irrc-

tos, era officina; rua General Canabarro
n. at, (7604 Dl II

PRECISA-SE 
dc um pratico para mor*

tar pliarmacia. porque um pbarmaren-
tico diplomado aluga o seu diploma por
preço razoável; Av. Central u, 2° an*
dar; trata-se com o sr. Oliveira,

(7758 D) R

PRECISA-SE 
de uma mocinha-, na

S. I.uiz 11. 53, . (7777 (
rua

C) R

PlvE( 
1SA-M'. dc um rapaz que enten-d.i de plantação dc roça c saiba guiarcarro, dando fiança dc sua conducla; rua

Visconde dc Itaíuna n. 13, barbeiro
(776.1 V» R

PRECISA-SE 
de um rapaz padp quintal e casn dç fami!

despa diante, rua do Hospicio

ra se:
a. Ti

•'ços
atar.

rua Senador
loja.
(7686 E) J

A T UGA-SE um grande sotáo, com tres
XiVsalns, luz electrica, latrina e pia, Por
100S, bom fiador oti .lois_ mezes em de-
¦posito; na rua .Marechal tFloriano n. 1S1.
Só sc traia do meio-dia ás 2 lioras.

(;66.i E) J

Para transpor difficuldadcs, ganhar muito dinheiro, scr amado,
gnsar saude e bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas c ver-
(ladeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Tta-
lia. ú rua Senhor dos Passos, í)S, sobrado—Caixa i'os-
tal 604, Rio. Envie $300 cm sellos novos do Correio, para
receber curiosas e interessantes informações detalhadas. ORA-
TIS, em carta fechada. Envia-se pnra todos e para Ioda
a parte.

A Ll'GAJI-SK nposontos com pon-•^"tsão, confortáveis", desdo 4,$
por dia e 100$ mensaes, luz ele.
ctrica, tclopliono e uma bella sala
tle frente. Pensão Familiar. Vra-
ca José de Alencar 14 (Cnttete) .

(S 67-14) G

V LUGAM-SE tres bons
.*CXdos, com porta e ianclli

trotar na rua llciitoco-5;

salões, cimcTit.»*
s, .urcQoS modi*
Lisboa n. o,^.

(;9;i G) Ü

A L,UGAJI-SE duas solas
-Apor 0;S c outra nor 55$
lia; rua Riachuelo io,

frenie. uma
casa de fami-

(7820 li) J

ÍOS ESOEEITES
OURA radical da gonorrliôn ch.ro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
eni poucos dias, por processos moder-
iiiis.seiiulôriKiiriinle-se o tratamen*
to, Impotência, cancro syphllltioo,
darthros, cezomas, feridas,ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccina dc
Wright—estreilamento de urethra; appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, ele. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 fis 13: a ás
10 du. noite—Av. Mem de Sá 115.

ALUGAM-SE 
as ca

ricordia ai. 101 t

uio.

casas da rua da Misc-
travessa do Senado

na rna da Alfândega !34t
(7851 V.) R

A l*UOA-SE o sobrado da rua Larga
x\.4i, com dependências confortáveis; alu-
guel módico. (7031 E) J

A
XVI

.SI; duas bellas salas; na rua
63. (7970. G) RI,U(jà\M-Rlv du

Bento Lisboa; n;

IMEÍ COPACABANA,
IPANEMA E LEBin**

A LUGA-SR a boa o liygienica
^Icasa assobradada da rua N. S.
dc Copacabana 1089, para fami-
lia do tratamento. Trata-so á rua
do Ouvidor 163, com o sr. Duarte
Felix. II

u0 B^M^rV^C^rrff'?'^Pf*Wf* ^FVT**F^Tf^y^JWy^WF^TTTSnR^R^fcV^»»

A LUGAM-SE boas casas, era Catumby, a
-O-precos coniniodos; trata-se á rua Maga-
lhães 22. (720.1 J) J

ALUGA-SE 
uma casa, por 50$; sala,

dois quartos, uma cozinha, quintal, com
bastante ap.ua para lavar para fura; rua
Padre JÜRiicliiio 55 Catumby. (7JC.I J)S

ALUGA-SE 
a casa da rua S. Cláudio 15;

as cbaves estão no n. 17; com dois
quartos, duas salas e mais accominodaçõcs;
preço So$. (74C4 J) S

ALUGAM-SE 
duas casinhas com optimas

acconunodaciics, luz _ clcctrica. _quintal
por 100SÍ ua' rua Campos da Paz 128

trata-sc no "Eestauranlc Paris ,
(7.171 J) S

ele,
e Lio
Uruguayana 41.

ALUGA-SE cm casa de familia franceza,-íxiini maRiilfico aposento mobilado, comtodo o conforto moderno, iiicHiiiuto pen-são dc primeira ordem, a casal ou cava-Uieiro dc distineção; na rua D. Luiza 61
(;,-97 G> r

ALUCAM.SE, na rua General SeverianoXxi86. casa de familia. uma sala dc frentecom ptnsãu e mobilia, por 110$; 2 quariosdc frenie. idem. nor 110S; oulro. 100$;um outro, por 00$, idomj só a pessoa dis-linda; pagamento ndeantado, (raon G) J

ALUGA-SE 
a

Lisboa n. 79;
tres quarlos,

\ I/UGA-SU crande armazém, para qual-
xÜxiuor industria ou deposito; trafa-se ti^a
rua Jo Ouvidor 10. sr. Matlieus. (7915!^

ALUGA-SEcasa II, ti

casa n. 6 da rua Peiuo
úí cliaves na n. Si, temduas salas, cozinha c quinial.

(70iS G) S
casa a

i-cnsa II, tres quartos,
com todus os requisitos
está aberta.

rua Dcjptilni 104,
duas salas, nova,
da hygicne; ijo.

(,'940 G) B

A LUGA-SE uma linda casa cm Ipanema,
IXá rua Vinte e Oilo dc Agosto 127,
dois quartos, duas salas quintal, etc; in-
íonnaçüei no "Armazém Moderno . 11011-
to dos bondes do dito local, onde sç acbani
as chaves; trata-so na rua do Hospício 30.
"Café Nobre". (r<'»7 IO "

A I,UGA-SM a boa o hyglcnica
iíi«asa assobradada da rua N. S.
do Copacabana 10S9, jiara fami-
lia de tratamento. Trata-sc á rua
do Ouvidor 163, com o sr. Duarte
Felix.  n

A LUGA-SE uma casa com quatro qual
Atos duas salas, cozinha, quintal, etc.;
na rua dc Santa Ciara 11. 122; n< chaves
."Ião na padaria Santa Clara, com o sr.
.Teixeira, (75S5 U) R

ALUGAclectrfcidadc; na rua
-SR o predio

na r
'Acha-se cilicrlo.

assobradado, com
Kstacio de Sã

(763? J) J

ALUGA-SE, 
por 80$, unia casa, na "Vil-

Ia Pior", rua Salgado Zcnha n. 85; ns
cliaves no n. III, da mesma villa. UoSaKJS

A LUGA-SE. cm casa do familia. um cora-
-cjumodo independente, a pessoas sem crean-
ças; rua Haddock l^obo n. 142. ("7'6K).I

ALUGA-SEquartos
uma casa, com sala. tres

e cozinha, oor 72$; na rua
Dclpliina n. 59, fundos; as chaves estão na
rua Conde de Bomfim n. C62; trata-sc na
rua do UriiRiiay n. 30G. (79G3 K) R

a rua Uruguay
^,„.,, Jas novas, com
duas salas, dois grandes quartos, electrici.
dade e quintal; as cliaves na mesma villa.
casa VII. 1(7560.1,) Ij

ALUGA-SE uma boa casa, á rua São
XlChristovão 55» (entre rua ÇoronelTi-
cucira dc Mello e liarro Vermelho) tende
iardim, quintal c boas accominodaçocs par-
familia de tratamento: as chaves estao err
frente, 110 armazém b. Cyriano. (7787L)«

ALUGA-SED
casa n. 4 da rua particulai

Dulce, com duas saals. tres quartos. <
mais dopendencios; trata-se na rua Pçreir;
dc Siqueira 11. 59. padaria, onde estao n
chaves. G-0'8 "> i

ALUGA-SE 
bom predio. com .1 quartoí

e bom terreno, á rua Barão de Mesquita
11. 845; trala-se á rua da Alfandena 132
aluguel 120$. (?<" 'M '¦:•.!

140$, a casa da ru:
ALUGA-SE, 

.
liarão de Mesquita 11. 474, com .1 quar.por

tos, 2
no n
120, casa

salas e mais dependências: as chavei
478; trata-se na rua Arauio Lima
4, (7588 **? J

ALUGA-SE 
o magnífico sobrado tio prc-

dio praça Marechal
S. Christovão; trala-sc 110
ccllas, 0. ;

Deodoro n. 8j,
beceo das Can-

(7.l3o D .1

ALUGA-SECon
predio da rua Parão de

tesipe n. 90. de construcção moder-
tendo duas salas, dois quarlos. despen-
dozinha, lkiz clcctrica, jardim, logar

alio e saudável, pelo aluguel dc 90?; para
tratar na mesma, a qualquer hora.

(7651 U) J

na,

ALUGA-SE por 140$, «ma casa com dua
xVsalas, tres quartos, sala
zinha, lianlieiro
dc Caxias 11. 119.
no 110 ». 123*

de jantar, eo.
quinial ;na rua Duque
Villa Isabel; para tratar

(7845 L) 11

ALUGA.SE 
a casa da rua Major Fonseca

n 25, S. Christovão. com 1 quartos,
duas saals. luz. eleclrica e mais dependeu-
cias para familia dc tratamento; esla aberta
ale íis 10 lmras e as chaves estao na rua
da Quitanda n. 193, ondo sc trlita.

(6740 it) !")

ALUGAM-SE 
as casas, assobradadas

rua llr. Campos
da

Ia Taz ns. 117.
pintadas c forradas de novo. com instada-
cão clcctrica, nor 1203 mensaes cada uma;
as chaves 110 armazém da esquina; trata-se
na rua General Camara n. 11«. sobrado.

(7-is.l .1) S

A I.UGA-SE
Xl-Ilarros 11.
ao meio-dia. >
60. armazém.

a casa da rua Ur. Pessoa de
41; pódc ser vista das 10
trata-se na rua S. Pedro n.

(7481 J) J

4 I.UGA-SE em Ipanema.
Xi-íaiuilia do tratamento,
Gomes Carneiro n. 138;
rua do Rosário n. 159, 21
módico.

uma casa para
á rua General
informações â

andar. Preço
(7719 H) J

A LUGA-SE o predio da rua Tlarao do
Xl-Ainazonas 19. junlo ou separado; tem,
no sobrado. .1 grandes quartos, varanda.
luz electrica. piniado e forrado a capricho.

(7850) J

ALUGA-SE 
bom porão, cm casa de ta-

milia, com grande quintal; na rua da
Luz n. 116. Rio Comprido. (734Q J)

UR DE CÃRNEIHO
Compra-se qualquer quantidade AOS

MELHORES PREÇOS.. Comp.» de
Industrias Textis.

RUA TH. OTTONI, 36
Caixa 1009. Tel. 4306, Norte

S, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABF'

A IUGVSE o predio da rua Visconde
Ado lequitinhonha n. =¦»: "^íTiVn
tão no n. 26 (Rio Comprido). (7774 » B

A 'LUC \-SE uma loia. com ui.ira.lia, na
J^.rua General Caniara n. 178. r/ecc-
1s0S.no. <r63- E) J

A LUGAM-SE'salas de frente, mobiladas
J-Jie com pensão, a casal sem filhos 011 a
cavalheiros, pessoas dc tratamento: aveni.
da Gomes i''roirc 11. 122, sobrado. (*"°3E)J

ALUGA.SE 
um bom quarto com janel-

Ias, com ou sem pensão, casa de fami-
lia dc todo respeito; na rua do Carmo 65.
o» andar. .<"3" '•' K_

(7824 C) T

.L sen*ieo3 leves
Manoel Victorino
Dentro,

mocos e moças
r.a fabrica Urasil

i- 14.1 — Enucnli
(7818

de
1 en

trua S. Ijuíz Gonrag-a n.
PRECISA-SE 

de uma pequena
viços leve?, cm cn?a de uni paro <(

casal; i
e-i-a ci.

(7S11 lii

1>RECISA-SE de unia perieiia l.-.v.-ulcira
JL c cníommadeira para casa dt* f.imi-
lia, r?.*re durma no aluguel; trata-sc á rua
do Hospicio 11. 73. loia. (7S22 D) J

PRECPSA-9E 
de nm olüclal montador

e um ncirtad-TT. paro obras de homem
* senhoras, dando referenda?; de sua con-
jticti; ru» Etjtís-o dl, Veiga n. 81.

Ít8tt D) I

A I/UGA-SE «1» escriptorio no 1°
^3Lniliir (lo liyeipniro prodio fla
run Sete ile Setembro 20». Tele-
pliono ÍG5, O. (J 5973)E

TTíXJGA-SB nm quarto assoindo
-.^o liem nioliiliido a íim ou ilois
moços do eoimncrcio; nn riin Silva
Manoel 82. (S 7-1S7) E

BiEBianaCfSWíSI^SISíEflIlMin

I
¦
I
fi

linililKliElHI^
O DEPURAT1VO E ANTI-RHEUMATíCO

naria! ¦IiHlHfflHIifflBISBiaB

SYniiiiis.
ULCERAS.
FERIDAS,
DORES.
EMPICilIXS,

1 RHEUMATISMO
ARTICULAR.
MUSCULAR
e CEREBRA/i.
ARTHRITISMO.

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
ERUPÇÕES.
DARTHROS.
ECZEMAS.

¦
1
11

DE S. JOÃO DA BARRA ) | empigmks. I
M vem qualquer moléstia de fundo cseroplmloso, herpcHco, e syphilitico o uno flo "TAYUYA' de R. Jotio da Barra" é sempve <JiLa- g

tiijoso. Sua aceão favorece o regular fiiiircionaniento do ESTÔMAGO, FICADO BAÇO e INTESTINOS. ,r,„,n %
A' VENDA EM QDALQDER PHARMACIA E DROGARIA — ARAUJO FREITAS & COJIP. — HIO DE JANEIRO. g

T"^'U ,a'!!H-!E','!5'W',:a,'.;!a'S:.:ffl';-!i3:iETiB-.;a'':a
#

A T.UGAM-SE. em casa dc familia, uma
jfl.cxcellente sala de frente, Independente,
com tres janellas e um quarto, á rua Dr.
Carmo Netto 11. 306, perto da avenida
Salvador de Sá. (7875 J) J

A LUGAM-SE ns casas ns: V o VI
-tida Villa Murialiô, sita á rua
General Silva Telles n. CO (liarão
do Mesquita), com 2 salas, 3
quartos, 2 W. C, cozinlia, banhei-
ra esmaltada luz electrica o quin-
tal; as cliaves estão na casa n. II,
onde se informa. Preço 10-1$ cada
uma. 6843 L) J

A I.TJOA-SIC a casa n. r.1 ila rua Araújo
.ClXima (bonde de Andarahy). com tres
nuartos. duas salas, cozinlia. dcspetisr» ba-
nlieiro, copa, itiorão habitavel. ipmtal _nni-
rado, illuminação clcctrica; a. chave esta 110
mesma; trata-se na rua Municipal n. 28.
cscriplorio. com o sr. I.con. (074 ¦ U *^

A LOGA-SE, por 260$. a casa da rua
miari- c Barros .135 com 5 bons quartos
c mais dependências rara família: as cliave-.
na venda; trata-se UrURuayana M-.. ,

ALUCA-SE. 
por 140$. um bom sobrado,

na rua Figueira de Mello 222; trata.se
110 220, loia. (7902 1<) . J

ALUGA-SE 
um bom armazém, próprio

para qualquer necocio; rua Fleueira oe
Mello 222; irata-sc no 220. lciia (SuSooo).

(7001 L) J

A I UGA-SE. por 140$ uma boa casa, para
Amoradia de familia, na rua lonseca
Telles 07; trata-sc a rua Figueira de Mello
220, loia. <7Q-°7 L) .1

i LUGA-SE a casa assobradada, entrada
i"lao lado, tendo tres quartos, duas sa-
Ias quarto de banho, cozinlia c quinlaii
na rua do Consultório n. 45. protinio a
avenida Pedro Ivo; trala-se com Guimarães,
à rua 'Luiz de Camões n. 16. (7064 I.) ?>

A iLUGA-SE uma lioa casa !W 100?, com
ixiions cominodos, porão habitavel, [rari

A LUGA-SE o novo predio assobradado,
xílla rua General Arqollo n. 22^ em fren-
te ao Pio Americano, com tres quartos,
duas salas, boa cozinlia. oleclricidade. quin-
lal, clc; as cliaves 110 portão larfto. ao lado;
aluguel 120$; tratar, praça da Republica
n. 221* (75°a D J

A LUGA-SE, por ii£$, uma casa na ex-
ilLcellente avenida da travessa Dcrliy-Club
31, com duas salas. Iros quartos, cozinha,
banheiro, clcctricidade e fogão a gaz: trata-
sc na casa n. II da mesma uvcniua.

(7806 L) K

A LUGAM-SE. com ou sem contrato, os
¦tlprcdios ns. 407 e 400 do Boulevard 28
de Setembro, e tamhcnti a casa 1 da avenida
n, 407-A; os chaves eslão no n. 417. Pa-
daria. (784.1 D J

familia d-
111. 31,
praia de

un
tratamento; na rua D. Candul.

Ihrro Vermelho. Trala-se na
S. Christovão n. 351- (7!i-t"',i T!

ALUGA-SE, 
nor 250$. a casa da rua

Barcellos 34, com bons occomniodaçoes
para familia dc tratamento; trata-se na rua
da Alíanilcja 12, Peixoto & C. (7699U J

ALUCA-SE, 
por 130$. n casa da ru

Eniercnciana 42; Irata-se na rua fl
Alfândega 12, Peixoto ft C. I77QQ '-.'

A LUCA-SE
i\S. Francisco Filho
quartos, sala c

casinha da rua Barão do
, 3.10, com dois

cozinlia, Villa Isabel.
(7864 10 7

A TiUGAM-SE o 1* e 2o andares
iÍVi rua do Ouvidor S9. (.16220 E

4 I/UCA-SE nor 140$ a «ftsa da rua No»
ilLva de S. Lcoptfldo u. So: trata-se ua
rua da Alfandejia n. i^, Pt-ixoto Si C.

(7701 E) J

A IvUGA.SE uni quarlo
X3i*rua n moços solteiros,
avenida Passos n. 11?.

lc frente n;
com •pensão;

17823 E)

rn a

.4 LUGA-SK em casa dc família, bom•Xi-coramodo da frente, cnm servidíío ra
casinha e mais dependências, nn 10 nn-
(',r da rna Acre ü« 112, em frente á rua
Uruíuayan*.. (7831 H) R

A I/UGA-SE o armazem da rua do,
^VL-avriulio n. 105, próprio para
negocio O residência. Está aberto.
Trata-se na Coiupiuiliia Fornece- i
dora dc Materiaes, rua Frei Cane-;
ca n.s 35 a 39. (S 67-11) E
Md-Pi  -MUI llltl lll ¦IIIWI«MW*.JM-*«*-fcM-W*TW*>*4

LAPA E SANTA THEREZA

ALUGA-
J\àe Sa
auartos,
Chaves

SE por .120$
rito Amaro n

duas salas, cíec
no 61,

casa nova da rua
61-A, com dois

ricidade e quintal.
(7S.16 ü) R

A LUGA-SE a casa n. 1001
AS. Copacabana; trata-se 11
min Constant n. 4°.

da rua N.
a rua Beja-
(T720 II) ,T

A I,UCAM-SK as casa-: da rua do Trium-
Apho ns. 18 e 20 (Santa Thercza), pro-
frias para familia de tratamento; m cliaves
c-üo 110 11. 16, c trala-sc na rua Io de
Março n. 87. (7431 

I') J

A I.UGAM-SE dois bons quarios de fren-
Ate de rua, serve para um casal decente
oti pessoas dc tratamento, dá-se pensão, era
casa de familia; na avenida Mem dç ivl
n. 111. sobrado. (7*47 '') R

4 LUGA-SE por 100$ boa casa nova, com
Adols quartos, duas sa'as, cozinha, ba;
nheiro. illuminação electrica e bondes a
porta; 113 rua General Polydoro n. 300;
trata-se ua rua Voluntários n. 248. Ho*
tafoKO. . (7325 G) K

predio n. IX da rua Gc
ai Polydoro n. 55, Botafogo, tciii

......laile. (7qCo G) R

i AILUGAM-SE boas casas íom todo o
xxconforto, ps-ra pequenas famílias; na
rua D. Polyxena n. 70, Botafogo.

(7QÍÍ0 ro R

A LUGA-SE
XJLncr:

A LÜGA-SE a boa o liygienica
-fucnsa assobraoda da rua N. 6. do
de Copacabana lOSi), para fami-
lia de tratamento. Trata-se na rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

predío terreo cnm electri-
Machado Coelho n. 102.

O predio acha-se aberto. (789.1 J) J

AiLUCA.SE
XjLcidade da rua

SÃÜQE, PRAIA FOf
E

AI.UGAM-SE 
a? casai da rua D. Car-

los I n. 128 P, com toda9 as cainmo-
ilidades! ai chaves 110 n. 103, arm.izcn-.. |'fTlII (il I

, ILUGA-SE a casa da rua Aliiia n. 16,
,lrcs quarlos, duas salas,
truta-se no n.^ 

R

A ILUGA-SE
üãor Sj$,

lia c quintal]

* LUGA-SE á rua Conselheiro Sampaio
JXVianna n. 60, casa 2, com cinco pecas,
quintal, entre travessa da Luz Scrtono.

(7028 Jj ft

A I.UGA-SE'os predios da rua Francisco
iMLEugcn.o Í14 e 118 S. Christovãoj tra-
tar. á rtí# da %iiianda 8j, sob., das u
ás 5. com o sr. Kotiue (777S D R

ALUGAM-SE 
as casas da rua Bo a de

S. loão ns. 90 c 02, com excellentc-
accommodaç3os para família; aliiRuol 180!;
ns chaves eslão, por favor. 110 n. 88, c Irata-
se na rua General Camara 4ã. 177»" jw

A LUGA-SE. por 107$, o predio da Ia.
Xidcira S. Taimario n. 15. local saudável,
trala-se na Companhia Edificador», rua i.c-
neral Gurjão n. 4; a chave esla n- ¦ '

A LUGA-SK. com ou sem contrato, o novo
.CXoredio, com 1 ouartos. 2 salas, luz, gaz,
bom terreno, optimo locar, l>ara*.o;_ rua D.
Romana 06, depois do J. Zoológico.

(;8lo L) B

umA LUGA-SE
A.dois quarlo;,
electrica, na rua
Catumby,

sobrado, com duas
lianlieiro. quintal
Padre Miguelino

(7021

silas.
1 luz
. 28.
J) J

A LUGA-SE ix
il.condcs.sa dc
luz electrica; a

5 a casa da ma Vis-
çiminga n. 23, tem

chave Cita ao n
<684=J) J

A LUGA-SE. cm casa de ncquena familia,
A» cavalheiro, uma sala com entrada in-
dependente, chuveiro, etc.; á rna Mariz c
Barros n. 259. casa n. 3; aluciiel_ 40Í000.

A LUGAM-SE ns cnsa:
Arua lloipfiiu,
Brandes quartos
luz electrica; 1
esquina.

ns. lii

L) J
6j da

tendo cada uma sala. dois
e mais dependências, com

chaves no acousuc . da
(7824 IA J

A LUGA-SE a erande casa da rua Majoi
J7jLl;onsoca n. 30. ponto dos honilcs 'lc Nio
Januário, com 5 quartin. 4 salas o mais rle-
pendências, locar muito saudável: Dí. v ¦
acham-se as chaves na rua
n. 10S; ureco 142$.

S. Luiz Gonzaga
(77S8 L) K

(. LUGAM-SE quartos, a
i"^c 35$; Ka r>n Borafim n.
anua e muito terreno.

20$, 2;$. .10$
nS; tem muita

(775.1 L) K

LUGA-SE um nredio novo. com todo
Aconforto. a familia de tratamento; rua
ila Alegria 167: as chaves estão no 160. S.
Cliriitovão; informa-se na rua dr, Rosa-
rio íos. "(7816 L) J

A MJGxl-SE por 91.S<><>(> mensaes
trt-liima cnsa nova, illuminado «
luz electrica, com banheiro do
ngua morna e fria; na run Condo
de Leopoldiua 1-18. Tratn-se na
casa n. 1. (S 6712) 1*

ÁLUGA-SE 
tuna boa casa. cam .2 salas, 2

quartos, cozinha, quintal e jardim no
laio, fi rua Souza Franco us. (rSiSWS
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A IiUGA-SB. por !¦*.$. o predio. compre-
X-Uiendcndo loja o sobrado, da rua Conse-
lliciro Pereira tranco n, .,a. com 4 ^quartos,salas c dependências; a chave está 110 n.•56; trala-se na rua Alfândega 68, sobrado.

(•>8ii6 r,) j

I* T.UCA-ST5. por 18-$, o espaçoso preilio,
l__p.ira Rrandc íamilia. cm locar aprazivol
e próximo aos hanlios de mar, á rua Tava-
res (luerra n. 8;: trata-se na Companhia
liilificadora. rua General Gurjão 4, Ponta
_o Caju. . (789. L,) J

I \ l.l. GA-SJ. n casa da rua Ávila n.. 129»
ZXcn. S, Christovão, com duas salas, .dois
quartos, copa, cozinha, jardim na frente,
tanque de lavar c bom quintal; as chaves
..tão no n. 128. (7853 L) K

Ar,UCAM-SR 
dois armazéns, á rua Ha-

rilo de Mcsiiuita, o priniciro n. 6.2,
-sauina, junto ao cinema Amlaraliv, com 16
portas, serve para botequim e cafe caneca,
e ainda pude sulilocar 8 nortas, qucrcnilo;
c o segundo, 11. 738. 4 portas, moradia lioa,
serve para easa loterias,, tintüraria ou vi-
dracciro; pois o ponto é magnífico, junto
esquina, c não tem esses ramos; está aberto.

(7S58 I.) K

AI.UGA-Sl, 
uni novo sobrado, a quartos,

a salas,' mande terraço, boa banheira es-
multada, luz clectrica e Raz, foirão a uaz;
emfim. o sobrado (•¦ novo c tem lodo con-
furto para íamilia dc tratamento; por 140.;
run liarão Mesquita 738; cs::i aberto .1 dia
inteiro, (7S00 1.) lt
' * 1,-GA-SR uma rasa nova. com 2 (\11ar.
i-Llos. 2 salas c uni Rrauilc nuintal. próprio
narn criação por 80$; rua Vianna Drumoiiil
11. 30. (7816 I.) R

SUBÚRBIOS
AI.UCA-SH 

Unia
qtiartgs.

boa casa com tres
duas salas, etc.; na rua Car-

iIpjfpi 11. iOo, Meyer; a chave nu 16-*.
Trala-sc na rua da Quitanda 11. -|S. 2°
uuplar. (7S83 M) M

! * I.UCA-5I* uma boa casa com armazém
_C_.ou separada, tendo tres quartos, duas
salas, cozinha, \V. C, luz clectrica; tr.v
«a-sc na rua Ur. Cândido Henicio 5J0.
JECiripaRiiá. (77<*>i M) .fi

; A MJ.CA-SH a esplendida chácara da rua
•__.Ai'cliias Cordeiro 508, T- os Santos;
pode ser vista durante lodo ilia.

I A Í.UCÁ-I-Si;, a 10$ e . 20$. conimoilos
xXindependontcs, á í
43, K. dc Dentro.

ua Vcnancio Ribeiro
(7872 M) J

¦ A Í,U('A-S1'" a casa á rua Joaquim Meyer
X.-11. 67, na estação do Meyer, com 2 salas,
.1 quartos, etc.; o lo_ar é rccoiuiiiendailo por
tua salubriilade; trala-sc ú rua Dias da
Cruz 11. 10G. (7703 M) R

AM1GA-S15 
uma bonita casa, coni dois

quartos, duas salas, cozinhi. privada ç
inais dois quartos 110 terreno, por Co$; a
rua Caetano da Silva 77 (lote 225); ara
ver c tratar, dns 12 ásftú horas. (76oiM)J

ALUGA-SE 
barato o chalet da rua .{a-

.cinilio 70, Meyer-, 10:11 bons commodos
e lirandc lerrenn. (6841 M)J

A1,UCAM-SE 
casas r,a Villa Edmundo ;

3 quarios. 2 salas, luz eleclrica; aluguel
..(,$; rua .losé Donilngues 113, uma ilita,
iio 11. 129, por 71$; na estação do Piedade.

(73O0 M) lt

AI,UGA-SI< 
a casa da rua Anna Nery

650; tem bons commodos o porão liabi-
tavcl; as chaves estão na mesma rua n. 57»»
venda; aluguel razoável. (7784 M) 11

A]1,UGA-SE a casa ila rua Zefcrino n,
49, Meyer, com ticcommodnçõcs para la-

inllla dc tratamento; trata-se na venda, dc-
fronte, n, 4**, com o sr. liento, (;So_iM)J

AI;UCÀ-S1* 
a casa n, 50 da rua Affonso

ferreira, liiiRcnho dc Dentro, çom 3
salas, .1 quartos, cozinha, uramlc quintal e
«lectricldadc: as chaves estão no 11. 50.A,
o lrata-se a rua S. Christovão 557.

(7843 M" J
' 4 I,UGAM-SÍ5 casas, á rua Padre Roma
J-\.*l c 26, autitto: as chaves estão 110 41.
Cabtiçú; preço nu?. (7822 M) J

AI,UGA-SE 
uma casinha, sala. quarto c

cozinha, peln aluguel de 30$; na rua
Clarimundo de -Mello 234.. casa 3; a chave

110 232: trata-sc rua Ingucíra 207, Kocha.
(72.1.- jn 3

SOMNAMBULISMO AFORTUNANTE
Pelo Sttisivomero Electroidico, apparelho manual de marca registrada na Junla

Commercial, obtem-se a clarividencla somnambollca, o magnetismo e o bypnotismo.
O sohmambulismo Incido é o meio mais seguro dc descobrir aa moléstias e os
remédios a empregar, curar por suj-gestão e fazer o organismo ter uma ínflucn-
cia psychica para attrabir a felicidade c os recursos financeiro-. Pelo soninamliii*
lismo obtido com o Settsivomero c_ran.se mais facilmente que por qualquer c_tro
meio as obsessões dc loucura, o hysterismo, o rlieuinatismu, a ncurasthcnia c os
vicios do fumo, olcool, sensualismo, roubo e jogo. Tambem íaz descobrir os r.e-
gooios que darão fortuna, 03 números dc sorte de tirar ua loteria ou jogo; as
pessoas com as quaes se será (eliz em transacções; os autores dc roubos o-a cri-
mes; os logares onde se acham os objectos perdidos; as tralii.õcs dc mandos,
muilicr, sócio ou empregado; as jiessoas que sob opparcncia de amizade procuram
enganar; os conunerciantes aos qitncs não se deve fiar, visto tenderem a fallcn-
cia; as empresas ou firmas que necessitarão breve ile empregados; as pessoas dt*
gnas para casamento. O Sensivomero é uni apparelho de bolso, c. compõe-se il«
oito placas difícrentes dc metaes, para producção do eifluvio electroidico, uma cs*
pecic de Raio X, que penetra tudo, Xão queima; não dá choque; não se esgo-
ta; pôde ser «sado tombem por velhos doentes, senhoras c meninas; cnão açor-
reta inconveniente, mesmo não usado com acerto, conforme as iiislruceõcs que o
acompanham num folheto cm portuguez. Não i necessário scr instruído cm hy*
.notismo raia se uiar este opparclho. Rcmcttc.c-o registrado pelo correto, para
qualquer parte do llrasil, logo que sc receber a respectiva importância — Trinta
mil reis — em vnlc postal 011 valor declarado 110 certificado ilo correio — (.Nao
confundir com registro simples, pois este não garante dinheiro), endereçado a
MII.TON & Cln. — Oitixa Postal, _.7_-_ — Capital Frtlc.nl. As
pessoas residentes nesta Capital deverão eollipfiti* na Casa Diniz,
rua do ltosario, 1-7, (7555 A)

A I.UCA-SE uma cas-i nor 70$. na rua
X-AVcruier Magalhães 11, 41 K. .Vovó,
tendo 2 quartos, 2 salas cozinha, quintal,
W.-C illuminação electrica. próximo dos
bondes lv. Vasconcellos e V. Jsabei h'.
Novo, c da estação lí. Novo; trata-se na
iíraça da Republica 223. café portas com o
sr. Xavier. (7-1- M) lt

A I.UGA-Slí. na rua Dr. Miguel Ferreira
_r_.11. 03, por ,i(i$, uma casa. 110 melhor
ponto da" estação de Ramos; trat.-.r. á ladeira
dn Senado ll. 59. (/fcil M) 5

I RHEUMATISMO I
CURA A* KHEÜMATINA

A DOLl-iO VASCOXCELI.OS
27—Itua da Quitanda—27

AI.UCA-:cozinba.
SK tina casa. 2 salas. 2 quartos,

foRão econômico, electricidadc.
ouintal, etc; no saluberrinio bairro ruas
Dias da Silva. 2 ininutos da estação do
Meyer; 75$; informa-se na esquina, qui-
tanda, 3;, cum o sr. David, (70.10 M I ^

AI.UGA-SH, 
por 81$. uma casa, com 2

quartos. 2 salas, luz electrica. ele.; na
rua Angélica So; trata-se 110 armarinho Azc-
vedo. K. do Meyer. (7544 M) J

AI.Ut',A-SK 
o confortável preilio da rua

D. Anua Nery n. 2S7. cm S. Francisco
Xavier, com grande chácara e boas acconinio-
.ilações para familia do tratauieiiio; as cha.
ves estão 110 11, 21)9. (754* M) J

AliUGA-Slí, 
por 172$. a casa n rua

Francisco Manoel 11. 1*: tem 2 salas,
saleta. 4 quartos o mais dependências*, as
cliaves á rua 24 dc Maio 11, 272. Sampaio,
onde sc traia. (720.1 M)J

uma casa nova, construída
com gradil c. jardim

frente, logar alto c bonita vista
\ri':.\'D!'-Slía capricho. construi-

VEXDEM-91v 
tres lotes de terrenos, cer-

cados e promptos para edificações, na
rua Minas; trata-sc á rua do l.ngenl.0,
iNovo n. 10S. (J 7743) 1*,

VIv.\'D!''*SE 
um predio novo, na melhor

rua <la estação do Riachuelo; trata-se
á rua Sete dc Setembro n. 31, sob., da 1
ás s da tarde. (J 783 O N

T7F,N'DE-SE, em S. Christovão, num dos
V mclliorcs pontos, com bondes de $100

perto, os predios assobradados, quasi . no,
vos, da rua Francisco Júigenio ns. 114 t
11S; trata-se á rua da Quitanda, 83, sobra-
do, das 11 às 3 Horas da tarde, com; o
sr. Roque. (S -49) _

T7"KN1)H-SIC um magnífico predio para
V familia ile tratamento, em terreno de

13X265; a 20 minutos do centro; tra.
Ia-se á rua Visconde Nictheroy, 46, esta-
ção dc Mangueira. (1245 N) R

^TTíND-I.-SK um liom terreno arborizado
t Y_ e prompto a edificar, rua calça ila c
illuminada a electricidade; para ver e tra-
tar, rua Diamantina n. 90. (J ÍÍ9S4) X

da de pedra c cal nt_ o i" pavimento, ma-
dclrunientd.'. todo de lei, ésquadrias .a_.te- tols,-;dÓ l? ÕMlchl, para clláçaritS C
Iro, assoalho de píroha; o a" pavimento

tem duas silas, 3 quartos, despensa c ço-
2'nliá; \V. C, installação eleclrica c to.los
os mais requisitos de hygiene) o terreno
mele de fundos Sn ms., mar, ou nirnos;
para ver á rua Figueira 11. 30 (S. Fran.
circo Xavier); para tratar com o proprieta*
rio, sr. Alentejano, á rua ila Relação ns. jS
e 40. Não sa admite intermediário.

\í__JfDEM'SE na arando vendav que ura sc inicia, esplendidos
lotes de terrenos, distantes da es-
ta.ão dé An.liieta 10 minutos,
a pé, a 100$, cm pequenas pres-
tacões mensaes, tomando o com-
prador posse na Ia prestação;
construcção á vontade o livre dc
Impostos o licença. Terrenos fer-

TTlv-iDA, eompna e bypollieca de prédios
V c terrenos bem localizados, para todos;

só negócios sérios. & rua líuenos Aires
n. 198, antiga r. do Hospicio. <J 25) -N

ViENDE-SE, 
á nia Barão do Eom Retiro,

um terreílo para duas casas de negocio;
inforaies e tratos rua do Hospicio n. 15S.

(J 75('4) N

VK'.N'DlvS'E, 
á rua Maria Flora, em írea-

tc ao Asylo, no -Encantado, um terreno
de sr por 66; r, do Hospício n. 198.

a 76-.) n

VEiMDE-SE, 
á rua Leal, em Todos os

Santos, tim terreno dc 11 por 55; tra-
ta-sc á r. da Hospício 198. (J 7666) X

\fiU.\'r>E-SU, 
com urgência e por preçomódico c razoável; para familia de tra-

tamento, o confortável e solido predio da
ma do Mattoso n. 97; para ver e tratar
no mesmo, com o proprietário, todos os
dias, das gi|_ à 1 i|a. (J 3840) ¦_

TTjEXÇA, compra c hypotheeas dc prediosV c terrenos bom localizados, com IVÜr-
grino, rua Uruguayana n. 8, teleph., C„
3-336. (.1 ;..;<,) N

\rENDI;-3E 
um born predio. em Tacarc-' paguá, á rua Dr. Cândido íl.-nicio

n. 3.Í0, com 6 quartos, salas, banheiro,
\V. C, luz electrica e porão habitavel, no
centro ds grande chácara arborizada; [jaraver e tratar no mesmo. X

TrEM-iHiM-rii; lotes dé terrenos detiX.so,
>' eom a .ua c luz, á rua I.ui». \ argas,

cm prestações c a dinheiro; de 500? a
700S1 informações á rua 'Coya;*.. n. 4.1°.
Piedade; trata-se á rua Anna Qnmlao. :,.p,
distante do bonde de Cascadura 8 iiilnll*
tos, (» 7St>3) •*•
¦\7l-:\UlvSi; unia boa casa, eom ilua3 sa-

V las quatro quarlos c demais dependeu-
c:a=, ua rsiação do ..Meyer, á rua T.opes
da Criizi I'reço pjpooo?; para ver e tralar
rom o sr. Mattos, á rua Uruguayana n. is.
loja, ás 4 horas da tarje. (J /"rlp) -N

PO' DE ARROZ
Medicinal, a-liei-ento o pêrfnmado

Lata -5000. rolo correio 2S;'^
Perfumaria Orlando Rangei

\r.PVDI£*<*J3. 
urgente, preço dc oceasião,

\. dinheiro á fista .ou a pre^aço", uni
, . " ....11.. -.-...-np.-cfn, solida, logar ma-

preço dc oceaspi
a prestações, uni

ii'.ni" pTedio, coiistrticção . spliila. logar »

tettd?S;a'SX^$A||
i.rreas, __i

DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA

3

ESPECIALISTA . ,. , . . ¦
Pronuncia clara, o perfeita das palavras. Mastigação egual u üos

dentes naturaes. Segurança a toda a prova.
Còmmodidádò absoluta

CANTO DA KUA OUVIDORRUA DO CARMO 71

AlVUGA-Sfi 
a casa n. 43 da ma V)r.

•Silva Kabcllo, Meyer; as chaves, estao~m Primeiro dc
(7-9- M) J110 11. .

Março n.

ITpIJXUE-SE lim liom silio, com boa casa
V para negocio c moradia, nos suburbios,

tia do Senado
T

pa
trala-sc
Cunha.

A IÁJGAM-S1* casas para familia, a 45$e
__Liio$; na rua José dus Itcis; trata-se-na
mesma rua ni 50. (7807 -«) J

'. A 1.1'C.A.SK unia esplendida vivenda, pro.
__pria para familia de tratamento, cnm po-
r;;o habitavel, jardim na Írente. amplo ter-
reno murado, bondes á poria, illuminada a
rlectrieiiladc, situada ;'i rua Dr. I.ins de
Vasconcellos li. 481; as chaves nelmin-sc no
predio nu frente; trala-se á rua tietc de
Setembro n. i.to, loja. (6H-I3 JI) J

. A I,OGAM-SI** os predios á rua Anua
___íery 4,lo c 4,1-', cm fronte á lí. do
Hocha; lrata-se Uencral (.'amara So: aluguel
snoSooo. (7-.5G JI) M

t A I.UGA-SK a casa .la rua Braulio Cor-
__t_l_._U.iro n. Oi;, acahatla «lc construir, pnr
preço barato; estação llcrcüia dc S;'i ou
Itiaeluielo; trala-sc 110 7'. Í6-36 M) lt

Al.l.'1'.AM-SI-i 
confortáveis casas, de 41$ a

61$: tratam-se 00:11 Alberto Kocha, :'i run
C. Benieio so_, jacarépaguá. «i.i 17 M) R

4 I.UGAJI-SU com carta de fiança, na
_'_csl.içr.i) ile Ramos, casas para moradia,
a 50 Ke 60S. tem anua. luz, W. (.'., quin-
tal. Trata-so á "Villa Andorinha'', onde
estáo a. cliaves. Carta de fiança.

t-250 II) J
¦ A l.UCA-SH por 5?$ a casn
_-_"\n. 10", com deis quhrto:

da rua Sá
duas salas,

coziniia, v quinlal; rliaves no n. ilo e tra-
ta-sc na rua Ur. Clarimundo tle Mello .Sr.
líucaiitado. (7720 M) 1

\ M'(i.V-SI'l o preilio ú rim ruim
•^iPiimploiiii -IU; tis cliaves estão
110 mosiiio iiroilio; está pintailo o
rofoniinili) ili* novo; pura- tratai' á
nin do Ouvltlof 91. (J 7IS7) M

A l.UGA-SK uma ncriucna casa, á rua
-iiMu:ir;t ,.S, perto da estação, da Piedade,
com uma sala, um tjuarto c cozinha; aluRiiel
i6$; só para um casal. (77'/ M) J

, á rua Dr. Dias da
do JJcntro; aluguel

GRAVIDEZ Kvila--c
usando as
velas an-

tisepticas. São inolfensivas, commodas
e de effeito secura. Caixa com =5
velas s$ooo. 1'eio Correio mais çtion.
Depositário:, praça Tiradentes li, Oa,
pliarmacia Tavares.

(15'M

AI.UOA.SH 
uma boa casa grande, pre-

ço barato, liòm.e c trema porta. Ar-
cliias Cordeiro 41; Irataso no 11, 4*- lín-
genlio Novo. v____ __j

AI.UC.A-S1C 
uni grande terrrno. com lias-

tanto capim sempre, entre as estações
Dr. frontin c (.'as ca pi ura. nronrin para um
ou mais estabulos; uara inforiuaçües. na
ma S. Peilro 11. Cp, armn.cm, (7-lii.l3I).l

AI.UGA-S15 
a boa casa da Kstrada pie

Hanta Crua n. 298.1; as cliaves estao
com o sr. Braga, no 11. ai)77. próximo', .
trata-se na rila ri. Tcdro n. 60. armazém.

AI.tV.A-SIÍ 
uma boa casa, com cinco

quarlos c duas salas, grande co.iulia,
com todas as cxif(éncias desejadas; esta luit-
pa tem Rrande chácara arborizada, jardim;
nn rua ilo Anniiliiban 11. 1C8. Meyer, bonde
lia Doca do Malto á porta; cliaves na venilii
cai frente, onde se trata, (r*>=> 1 M)J

A I.UGA-SIO uma boa casa, com In., bom
X_LtcrrO-.o plantado eom arvores
travessa Araújo
ver das 8 á

i.í. estação de
horta;

Üamos; nara
(745.1 31) S

1S3. com
i.1 7S04 N

¦VriíNW-SK a casa ila rua Conimendador
V Teixeira dc Azevedo n. 5. por 3-5V"

)'.. dc Dentro; lrata-se
11. .17. Vicdadç.

rua l.eopolilina
(J 78-S? í*

_ri*N*UK3I.SU 'luas casas, que ainda nao
, foram habitadas, çom duas salas, dois

nuartos; coziniia, banheiro, privada dentro
,lc casa. bom quintal lodo murado, instai;
lação eleclrica, varanda ao lado e portão
ile ferro, podendo servir para renda, por
estar muito pirtn da estação c Iiondcs a
poria; trata-se com e proprietário. 11 rua
Iuspj Bonifácio 11. Si, estação de .Iodos1.0»
•santos. (R '3"D "N

bellos lornes. muito saudáveis pn*
pai íuofiidii. 1'nssironi <lu 1", $500.
Tem nsun eiicniiadii c luz eloéti-icii
em Ancliletu, cm frente nos tet-re-
nos. Os lotes ineileni 12X50. In-
fofinnoões nn Plitiriuneln Itoinnriò
em .mito ú estacüo. (J 87)_í
"V7"K.\'l)i;-SK 

por 20 contos a casa da tra-
véssa Cerqueira I,ima . n, 2g, 110 __Ía-

cluiclo, acabada dc construir lia quatro nie-
zes, com 2 salas, '5 

quartos, cozinha, <les-
pensa, Íií*stálIaç3o sanitária eom 1/det, illu-
ininaçuò clectrica cm todos os comparti-
mentos quarto para ercado e grande ter-
reno; ver c tratar na mesma, a qualquer
hora. (.1 70S9) N
TTiliNDK-SU uma boa casa, coni erande

terreno para duas ruas, p)/.le:ido faz.T
f-tis predios, cm Icarahy, provmo aos ba-
nho..; inforiuaçües á rua tios Ourives n. 5.*,

1H*0*VENDEM-SE,- âsjg
CIDADE __ lida Viscomlc Ilauna, .1

prédios; rua do Senado, i predio; rua
do Senado, r terreno com 6,50 por 35;
ladeira de Santa Thereza, 1 terreno eom

MAXAJÍBOMIÍA, . subúrbios ila Cen-
trai — 18 casas cd.íicadas cm terrenos
eom 15.000 mva; tcrienos em lotes, a ,60$,
120$ c i,_,o$V os compradores de 5 a 15
lote**, têm desconto de 5 üj° c os dc líi
lotes pata mais. descontos dc 10 "j", os
terreno.) _!_.; 150$ c i_:o$ têm agua cncan«
nada, A cidade dc Maxambomlia ó illu.
minada a electricidadc c cm breve tc:e-
mo., bondes.

1I0.N0K1O GURGEL, .iiburbios tia
Auxiliar — Terrenos a .-.00$ o lote. :

ANDRADE Al(AUJl), subúrbios da
Auxiliar — Terrenos de 50$ a 100$, o
lolc.

Kizeiítks, sítios c chácaras cm varia;
localdá-lcs o pur preços ao alcance dc to*
dos.

Para mais informações com Corrêa
Dia», á rua 7 dc Setembro 20, sob., das
2 ás 5 -a tarde. (Ú887 J) S

barracão coberto ;lc zin
dl
da

TTiliSDÜ-Sl" uni  - . -
V co riuc serviu dc bar na cxpo.i.ao dc

aves, no terreno do antigo {convento
Ainda (tudo novo): para. ver, 110 logar
Iratar 110 largo dc S. 1'ranciscf ti. .13, con-
fcltnria. IJ rSoi> *

TOSSE
Tome PEIXORAT. MARIXIIQ
nua Seto de Setembro 186

T/ilíNDR-SK por .10:000$ ura predio cm
¦liotáfugo; tratar i rua da Carioca, Oii.

sobrado. tM Jsj^}Ji
XniXDEM-Slv duai casas e 11111 terreno

com barracão de zinco; informações á
rna Ur. Cindido ltenicio 11. 5-*o, Janaré-
paguá. -. li ,-76°) M

i LUCA-SH inia 1-11=3
XXCriiü Sji, ICngcuho
55$oòo.

boa cnm dois
AI,U(',A-SI*:, 

por 7?$
quartos, duus t .alas. .o^ãn econômico;

tem clectricidade; á rua Dias da Silva 11, 9;
as chave*! na mesma rua 11, 33, qnitnnda,
Mcier. i.M)

.0$. boa casa, coni dois
bom quintal, tíc,'j

tis minutos da estação do Meyer; as clia-
rua J>i_-s Ia Silva 11. 35 (inilanda.

(7-p't. .M) .T

Fortalece a raiz do ca-j
bel.o e elimina a caspaI POMADA

C._â_S3_A_ CIRIO
OUVIDOR, 1S3

f_________»*li_Ml_IIM>__M__________

TTilÇXDIi-Sl?. em Parahyba dn Sul, a pou-
ca distancia das Águas Salutares, unia

boa casai com dois quartos, duas salas..co*
zinha, illuminada a lu?. clectrica; com cinco
alqueires de temi, mais ou menos; quem
pretender dirija-sc a Auto:i:o Pereira J.j-
pes, Kutre Kíos, Kstado do Kio.1

(S 7p6) N

\TKXI>K-S1*. a casa da travessa do Na-
varro n;; 20, Catumby, com tres quar-

tos, bom quintal, gaz c electrictdade, e fo-
r3o a gaz; para ver 11a mesma c tratar
directamente com o proprietário, sr. I.cí-
tão, no cdiíicio do "jornal <\a Commercio",
2" andar, salas 1 a 3. (S 7633) 

**

Vlí.VüK-Sp;, 
pelo melhor preço que for

of tercei-lo, o predio n. 177 e avenida
n. ir.í da rua l)r. Clarimundo dc Mello,
J-.r.c.mtado, bondes á porta, rendendo 3:600$;
trata-se tio mesmo, eom o proprietário, sr.
1'aclicco, (K757O) >*'

\7iIfND15;S*K barato, ou aluga-se por 71$
mensaes (vae vagar uo f.m do corrente

mez), uma caía no Meyer, â rua Imperial
n. _;i, com dois quartos, - duas salas, bom
quintal, muita agua, chuveiro, clcctricjdadc,
avenida, casa KI; tráta-sc com o dono, quemora na mesma c nuula-_c para S. Paulo;
acceila qualquer proposta razoável para n
venda. (R 7537) N

\^I?í,.DK-Sl? 
uni predio á rua Gomes 'Ser-

pa 11. liai informa-se á rua Klías di
Sil.a 11. 1, '1 _-._a_.. !____!__'_!

TTíE^JDlíM-SlS mattas vírgerisj estação Tc-
V ronymp Alesquita: trata*se á rua <lo Ko-

sarloj 115 (Cartório), (.1 7890) M

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchite, coqueluche, lu

Serculoso o asthma. Tonial-o é ter^ce^
za de estar cnraclo. K-^^-^SOüiuu»
BONS XAROPBS.mtm
^TkEÇO DO VIDRO 3$500-

Exija o de s. braz
Drogaria Barccllos— Nictheroy

Dopositos: Uruguayana, 01. i t*ta
Marechal Floriano, o_. j- S\X\J

As.emblia 31.

XTlBXDE-SG um -uperior cavallo de mon-
V taria, é branco, ticm feito, alto c esta

regularmente traindo, i marchado- c nianso.
Vende-se baralo; para ver e tratar a tra-
vessa Leal n. u, Kn_ ile Dentro, prpjiinio
ao ponto do liomic. _-_______Í__-l
TTKXDF-SK, pnr niu.lauça, novo fogão a
Vga., com 5 Í"S05, com p meíCS «te

uso; r. 1). Ko:r,a:ia ll. 60, depois do J.
Zoológico. __j ?-____________ 2

VENDE-SE, 
em 5. Chri

ao larpjo da Canccllh, i
i'oX.jp meiros, por
prcitavõe_; trata-sc
mga n. .íoi.

stovao; próximo
um terreno dc

ooo?;, metade cm
rua S. Imiz Oon*

(J <Í9I I) N

\7-KNHK-SK 
barato um bom lote tle ler-

reno, na rua i\o ¦-¦.spin]ieiro; lra:a-âc á
mesma raa il. Oo. Kstu
tações do Ivnfantado <
«limitos de distancia),

".ia é entre as es-
Piedade, (bondes ã

tu :»i3> e.
ÜM-iXDK-SIC um terreno no

.' Vinte e Oilo Je Setembro;
ma Duque de Caxias. Preço oceasião; ira-
ta-sc á rua do Ouvidor, joS, sala 3.

(R 7830) X

boiileva.il
squina da

^7'¦l'..\I)i•;lI-S]; 
lindo* prédios e chácaras,

1105 bairros de Ilotafogo, Tijuca c ruas
transversàes a Conde de liomfim, Villa ha-liei, Aldeia Campista c Ilaea do Matto.
Preços dc oceasião; trata-se á r. do Ouvi-
dor, iuS, saia 3, com o sr. Cândido.

(lt "-*•„-*) •>*•'
T7>.M)'.,.S|.; uma casa na rua Visconde

> dc Itamaraty, próxima ao Collegio Mi-luar, com .. quartos c 3 saias, varanda co
lado. e bom quinlal. '1'rc-ci< 14 contos; trata-sc a r. do Ouvidor, juS, sala 3, eom o
sr. Cândido. (K 73.,,) ..\-

\rh.NDIi-.il', 
tuna chácara de laranjeiras c

. frutas de Conde c mais arvores fruti-feras, coni casa c agua encanada, b-rn lo-
cali.ailn, lendo o terreno no de frente
por 4110 metros dc extensão; informaçõescc.ni David da Cosia, rua \'ac c Vem. M.i-xainboniba. (I-78..S) N
Tr'H.N'l>!'!-_K '.11 

terreno nivelado, HiXaS,» na rua Santa Alexandrina, bondes á'
poria; trata.se á r. Itapiru' 11. 36...

(R 7826) pM
Trii-NOli-SIJ 11111 predio novo, na rua Mi-V uas 11. 11... Sampaio. (R ^72) X

\rKXDi;-SK 
um cxceüenle e solido pre-

i dio, em centro de terreno, tendo tressa.as, tres ___ grandes quartos, coziniia espa-
cosa c mais dependências, electrictdade c
çaz cm toda casa; ver e tratar na rua Ze-ferino n. 31, Todos os Santos, bon-les de
Jose lionifacio á porta. (K ;çif,-0.\
TTF.XDIJ-SpI; (pccliincliaj; a prcstaçõrs
.1 ^í10' nrei'io solido, 110 Riacliuelo, pia-Itl.ipipida,. cantaria, bondes si poria, ruaI*lack n. 10; trata-sc á rua do Rosario I ,11. 11C, labcllião 'Roquete, com Castello.Branco. l're;o 5:000$; tem 5 comniodos.

(R 784Í.) '.V

TOSSE?
UROXCrílGIA DK

ADOIi-IIO VASCONqBlJTiOS
27—Kua tia Quitanda—-7

TrMXDKM-ilJ lindos cachorrinhos felpu:
V lios, de raia Tencriife, nicnor tani.a-

nho; na r. General Polydorò n- 23.
(It 779.0 O

TTilSXDE-SE um excellente piano francez,
V quasi novo; n.i rua da Alfândega 11. 2(•¦
(sobra,lo). (|{ *"bu> P

•VTl-XIMC-Sr-' uma quitanda bem J°'™*>
fazendo negocio regular, w^gjAK:

.I.ea! 11, 184; tem comniodos para W"»W.
J, dono vae .«ra fora; Engenho de Dciitro.
X. li.—Vaz qualquer -negocio. . (K/.tW"

KriENMvSlv barato um automóvel cm
bom eslado e licenciado, podendo ser

visto 11a garagé "Alliança, rua Senador l-.u-
zebio 11. 330. • (J 78IW U

Mulheres Grávidas
1 >i 

">¦_____-¦ 
^* pp____-,___ _....

Toda inullior grávida deve usar, an'e<
do parto, O PROTECTOR.

Terá um parto rápido e feliz. '„:**..
Iccc e tonifica 9 feto, evila as hemòi ¦
rhagias, as incitações, a salivarão abim ¦
dante, O- vômitos, a prisão de venlre e
o aborto. Usado ainda depois do -[.ai*,->"'
augmeiit- consideravelmente o leite ma-
terno. EXIJA-M o nome de KRVKDQ-
SA <_* DAN.-ÜBR.

A' venda em todas boaj .liarmaciás
r. drogarias. Depositários: üRANADtl
& COMPANHIA — Rua, Primeiro .in
Março 11. 14, Rio de J_iieiro. J 6045

AGENTES 
nos Estados, acecilam-se n,t

fabrica pie carimbos c gravuras, á 1 m
Sochet n. 18—Uio. Peçam condições .i"
losé Xavier. Optima commissão.

(OSSi S) )

-IWXDKM-SIÍ um temo de gallinhas c
*» .luas frangas dc raça Orplngtpn; a nia

pMagilalcna n. no. Rçmos. (R 70<'Q) _.
»/-KXI)lCM-SK armações c compram-se to-
V da a espécie dc moveis, utensílios para

casas
move'

dcpcc:. ... ..._.—, 
coipnierciaes e to*la a qualidad.

domésticos; rua do Hospício n. .to".
(J ..oi) t>

TRASPASSA-SE
rpUASPASSA-SE uma bella casa nova,
X mobilada, com 4 dormitórios, jardim

e todo conforto moderno. Cartas para A.
_!.-; ncílc jornal. (7741 'W J

riAUASPASSA-SU o contrato do predio,
altos c uai-
(7S8S D J

TRA
xús. Trata- ic 110 mesmo.

OS INVISÍVEIS
VIEM PE-0 COiiui-IO, e.n ¦*a*i'a'tóoha_„-rii^ ou
mSntre.tanôa.. da mnestia. -ü sello para arosposta, qua reo8Q8rao_ na
volta d.Cbrt-.-i... C ..tas aoi I.NVISIVI.IS-Cilxa ü.mto 11 1j.

A todos ós que sof-"¦•om do qualquer mo-
lestia' esta sociodada
enviará, livro do qual-
quer retribuiíão, os
meios de curar-so. EN-

"iri.XDü-SK, arreiad .
V bellissimo cavallo pequua, muito man-

so, marchador c próprio para creança; tra.
ta-se á rua Jockc.-Uub, -*-i. 1. 77*') >J

VpIvNDE-SI? 
«ma licença de frutas,', fixa,

para porta ou casa; no largo do Rosa*
rio n. 3. <-*1 ''S2' °

•DE-

Mios ile li e atei.
PAGA SEMPRE OS MAIS ELEVA-
DOS PREÇOS E A DINHEIRO a

Comp." de Induslrias-Tcxtis,
RUA TH. OTTONI, 36

Caixa postal 1009. Tel. Norte 4306.

TrEXDK-S'.'; uni forle piano, dc autor
francez. eslá cm garantidas condições;

na praça Tira_cjites 11. ap. (J 781C) t)
¦fTijXDK*..!*; um par de faiuí._; ver e

tratar á rua -Marechal Hermes 11. .1-1,
das 10 ás 5. (.1 7757) d

XTibNDlv .I-Sl*, ípialro predios novos, na
» rua Rcitl Grandeza, por i;;ooof, cadauni, e outro na rna Uns de Vasconcellos,

por (1:000$; com K. l.opes & C, rua da
Quitanda 11. 27. (ili ;_,!_,) X

Villa
quar-

"ÍTKNIIK-Si;, no aprazível bairro d.T Isabel, 11:11 solido nredio, com etos, a prandes saias, despensa, tanque," W
C, cozinha, situado á rua Torres Homem
11. _i6, Villa Isabel, nnde pôde ser visto,
a qualquer liora. Preço 6:0011$; r. da Al*
fandega 11. 130, i" andar, das a ás 6. Xe-
gocio lirgetile. (S 79.50) X

^TlvXÍMv.Sl'. o predio motlernrn 1*0:11 tres
y ejuários, bom terreno c j-irditu, á rm

Gaiiilcu 11. 80, Cactiamby; trata-se no mes-
mo. 6:õuo$uoo. (ií. 7561) X

\JIÍXIMvSK uma linda Villa; com J2 ca-
y sas, na rua Uarão dc 'Mesquita; um pru-

po riíi Tijuca; trata-se A r. liarão de Mes-
<___,ita li. í'49. ¦ (I? 7566) X

\I,UC.A-Sh", 
por 50.

iiuartos, unia .ala.

A l.l'C..\-Slv por .i?S nicnsncs, uma rara,
_C_k.com duas salas, dois q.iarto.-1, coziniia
com pia, hom quintal c jardim, iiliniiilan-
cia de aj;tia e esgoto; no liecci Ataliba
ti. 30, próximo ápp Tres Vendai, lúigcuho
de l-cntro. llonde da Piedade.

i I,U0A-_1{ uma lioa casa. n
_"V.Uiv.i::iilir.i 11 15O. casa IX
mesma rua 11. 148,

rua OUo <lc
trata-se na

(7057 M) J

lAr.UOA-SM pnt* 1G'_$000 mna]
•^'«Rcollgiit- ousa com 6 t.ua.tos,!
ti'i*s sulns, filpn, cozlnliii, ilivs-,
poilSii, roni|ilrtn iiistnllarão dr-1
.(i'ii'a o biiiilu*ii'i> com agiiu quente
ii fria, biiiill.lnis rsinultailus o'
clnivcii'0, iioiiiui* i< .iavilini na fren-1

.te, tinia murada; nu estação (lc
Olaria, subúrbios da Ticopolflinn. I
com SO trens diários, logar alto c
muito saudável; trata-so ua rua
J.conoldina Hego 102, onde estão
us chaves, na mesma estação.

(it case) m

ESTOPAS USADAS E SUJAS
Compra-re qualquer quantidade, a

BOM PREÇO retirando do qualquer
logar

A Comp.--'1 dc Industrias- lc\'a. —Rua
Th. Ottoni, 36, Caixa postal hh»_..

Tel. Norte .joG.

"TTtK-XDIvM-SK tres Imns prédios, na rua
y Jiias da Cruz, com quatro quartos, duas

salas c mais dependências, cons'nicção «no-
eterna, entrada ao lado, etc. Preço de oc-
caãião; trata-se cum 1'reitas, r, dos Ourives
n. s_\ da 1 ás '4 lioras, '..] r-1'Jl) ^ !

XrKNDíC-Sl. uma casa. construcção -.le pe-dra e cal, reformada <lc novo, a pies-
façiâs mensaes-de íoo? ou iua:s. c condi*
çõeV vantajosas, fi-lo como se coiíibüiar, pa-
ra negocio c faínilia; com muitas t-o;:ítiiQ-
didades, agua, latrina, tanque, chuveífÕJ
etc., ao lado da estação de 1'raz -le Piíi*
na, c na esquina da rua Casnar. Tem ar-
inação c bom terreno plantado; iu forma-se
na mesma. (R 75-IS) N

\TKNDK.\1--Si; duas c.-u=as novas, c:u .la-
caréjiaguá, logar alto c saudável, com

dois quarlos e duas salas, uma tc:u vaiami:-
nha, muro ua frente; tem agua encanada
e luz, mede 22 de frente por 75 tJev fim-
dos, algum pomar. Preço o contos. Não se
acceitam intermediários; para tratar na rua
Cândido Benieio n. ójfj, (J ;6i8) X

TíTÜNDlv-SK uma caâa com dois quarios,1 duas salas, cozinha e terreno medindo
11 pnr Go, rua Dr. _.ul.iõcs n. i-*;, Kngc*
nho de Dentro: trata-se ua mesma.

tR 736S) iM

\rMNDK-SK o predio n. 112 da rua S-
\ Januário, com gran;1 es aeeommodaçües.

1:1 Ba/, elecírcüdíule, Iwnheiia esmaltada,•anda, jardim, vÍve-"ro, cascata, etc; tra-
-se com o proprietário, na mesma rua, i,.S.

(.1 ripúS) x

Tr.liXDliM-Si; unia boa casa nor i :oon$V c oulra por 1:400$; tem acua encanadac nm iioai terreno, tem _• nuartos, _ sa\is
c coziniia, coiistriiceão de tij<i'os c systeriiàinoilerno. na rua Maria llenjamiin 11. 39,Terra Nova, I.iuiia Auxiliar; trata-se oò:n
o -r. Oscar. (.1 ;,-k,) X

¦\7"l':XDi:.\l-Si!v unia có;ia pequena o ai-
V Runs 

'vasos de marniorc ile Carrara, tu-
do junto 11.1 separado, rara desoecupar lo-
«ar; rua Ignacio Goulart 11. u-^ ..(eas.i de
familia), lí. do Sampaio. CS 797-) ^

TRASPASSÀ-SE com contrato em opti-
ma* condições, «ma esccllcjitc loja,iluuer nc-

mesina, á rua da
<ó'8. V) J

cstiiiiiia dc rua, própria !»™..aVralflucr nc
gocio; niforrua-se
Assembléa n, 22.

na

miiÀSPÀSSA-SE . uma iicr.-âo çom 16
...obilailos c occupailo.5, em
O motivo t: a dona preci

aposente
ponto central. .
.*ar rcilabelccer-se. lníoriua-so com o sr.
Foiibcca, na casa "Raunier . (.7933 '.*«

ACHADOS E PERDIDOS
I>UHROS 

— Appareeercin a burros nn-
í vos uo dia aa do correnic, no eitio

do sr, Josó l.'arlo9 dc Campos, rua do
K. NOVO, Ancliiela. Serão onticgiics a
pessoa ipie apresentar os docuiuciitos pro*
vando ser o dono c pagando <is despesas.

(7959 Q) S

("1AMPKI.1.0 
& C.*i tua Luiz ile Ca-

J miics n. .1(>. rerdeu-sc a cautela n.
58.051 desta casa. (7776 Q) II

AMTKI.T.O & C."j rua I.uiz de Ca
íiiõiss 11. .16. Pcrdcu-se a cautela n.

50.0-9, desta casa. <7'.lS ü) J
c-A

1>0KDAD0S 
a niacliina Sinj,-tr — l'ro.

J fessora com ia annos de pratica i:a
liuropa, lecciona com toda a perfeição1,
bordados em branco, rendas, nirutir, ouro,
trabalhos artísticos e neccita ciicomnic::-
das, inclusive, para egrejas; rua Etdvi.a
11. 23 — ICstação Olaria. C6S7S .<| S

BICVCÚCrriíS 
usadas — Vendem-se

por preços admiráveis. Qualquer co:;-
certo, reformas .pinturas; ver os prcpjos
da Casa Urasil; rua do Cattcle 11. 10,;
tel. I7.M, Central. (6-'.i_ S) It

C-iAKTO.MAXTIC 
d. Maria Emilia, a ce-

J lebre e 1* do tlírasil e Portugal, con-
sagrada pelo povo como a mais perita nas
suas prediçõev confiança cm seus traiu-
lhos qttc dciaí.a os que «e dizem me-
ililli-9 ciarivideutes, oliiromaule-', cs;,iriir.i
e professores de scieneias oceultas i ái.
Kxmas. familias do interior c fora da ci-
dade, consulta por carta sem a presença
das .pessoas, tinica noste genc.ro; á rii.i
dc Santa Lu_ia 248, sobrado, junto 3
avenida líio Branco, casa dc íamilia do
toda a seriedade. t7f'7S S) .1

Calfista
Miguel Brata, especialista em extraccüo de

callos e unhas encravadas, sem ilór, etc, r.
Ouvidor 1C5, sob. T.N. 1505- Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte J650

C<0_I1'KA-SE 
uma machina ile iupio, para

J fazer cigarros; rua Padre Tclemaer_
n 4O, estação de Casoadura. (7H34S) .f

COMMODO 
de frente, em casa de

milia, alii(ra-se. decente,
ranguope 13, sob., I.apa,

Ma-
C;.6.íE) .r

(10MPRA-SE 
ouro e paga-se bem; na

. joalheria (Caía de Confiança); á rua
Gonçalves Dia» 11. 39. Tel. 4i-v, Cent.

(úiS.S) .1

(1ASA 
— A'.iiga-sc puma própria para ne-

i gocio e pequena familiiáj ú rua l_.it-
cidio I-íigo 11. 72, proxi.no do quartel de
ipoüdia, esfagão do Meyer; trala-sc r.>
açouguc próximo. (7598 S) It

(^OMrU.VSE 
grande quantidade pie ta-

.) bons para andaime; trata-se á rua
Lui- Cama 11. 11, sobrado, das 10 i|* ís
11 ila da manhã.- com Domingos.

(7615 SI T

(10MER 
IIEM ? só iu, pensão de lume.

J Solange, á rua Buenos Aires n. 158,
loja; tratamento especial a i$aoopor re-
feição; assignantes á mesa Oo$( fora 70Ç,

("IHAPÍOS 
para senhoras e creanças —

J J. 1. Madeira Junior, snecessor dn
Mme, llcnriqueta _ C.*, largo da Cario-
ca 11. 6, 1" andar, próximo á iiipi ile São
José. (ipiIpi -S) J

JOSE' 
CAdllCX;

,i- ri '
desta easa.

rua Silva Jardim
a cautela ll. U7-5-|i

Í79SI Ü) J

J
19,

LIBERA- & C»; rua Luiz de Ca-
mões li. tio. Pcrdcu-se a cautela n.

desta casa. (7570 ü) R

T^bNUU-Sli 11:11 icrreuo rom io-m«. d:
> frente í .17 de fundas. Indo <itli.iri.ado:11a rua Gaiiilcu 11, 33, Meyer, bondes dc
Ciiclianiby, (J ;;;S) X

T^KXIJ'ÍvH'í'. uma casa nova, ten.Io cincjt icoinmoJoà grandes, 'por 4:500$, -em
prrstaeões; grande abatimento a dinheiro,eni irentc á estação ;1pp Terra Xova; rua1>. Clara n. 7, J-jiira.la prestação -.oòojocra!

l.l 7780) X

\n*,.\DEM-S.E predios e lerrenos. Leiam a'Época", que publico lá uma lisla dc
Rrande numero dos que lenho para vender:Ismael .\lo:la, becco das Cancellas li. m.

(.1 79-'7) X

VENDAS DIVERSAS

:\\'. nm predio â raa Comes Sir-
uí; informa-se á rua l'.l:as <I;>

, 1'icilade. (R 7590) X

\^|-XnE-Sl-:, na r. llclla
\ Christovão). uma boa c

de S. João (São
grande casa, com

S( íc quartci.. e quatro salas c mais depen-
dencias, prcstando.se para duas morad.'as iu-
depen-lentes. Preço módico; tratos c infor-
mações ã rua dos Ourives u. 5-', com Frei-
tas, da i ás 4 horas. O .495) -N

\r:E.XDU-SE .uiii terreno de Se.ioX^íi, na
V rua do Chicliorro n. 34; traia-se á rua

dos Ourives n, $2, com Freitas, da 1 ás4.
ü 7-toO x

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

\TlvXDlv_ii5 uma boa casa, com tres quar-
V tos c tres salas, na rua l.opcs da Cruz;

í ifotiiui-SC a r;ia dos Ourives ti, $2, com
(•'reitas. (.1 7422) N

A LUGA.SE unia easa, 3 salas. .1 ouartos,
XSLctc; rua IJ. lMij;.nia n. .t.v fi. de
J-teutro; chaves r.a venda da cstiuina da rua
Augusta. (7870 M) J

V1..V.AM-SK 
casas, num dos melhores

pontos de jacarépaííuá, cnm 2 salas. 2
quartos, rozinha, retreto, banheiro, c gran-
ne quintal; trata-sc na rua Marniuã n. 212,
Kcnda inodiea. (7S.10 M) .1

("^O.MlMíA-SK 
um terreno ou casa velho»

J nas sesututes ruas: Salvador dc S't.
Mattoso. Visconde Itauna, Senador Eu.c*
liío c Itiaeluielo ,011 transversaüs a estaa.
Vropü.-iai. c mais iníormaçGcs, a Corrêa
Dias; rua 7 dc Setembro 20, sob., daa 2
ás 5 da tarde, i-;u X) .1

(1ASA 
— Vende-se lima com .(.quartos

J 2 salas, luz clectrica; i minuto do

VI.UCA-SK 
o predio cia rua Ilçrmcngar-

da n. 48.A, .Meyer. a dois minutos da
estação; tem porão liabiiavel. (TgjSM)
'-- lACAM-Si; do 5S$ it 79$ cn-
lalsns motlurnn.s, com '2 quarlos,
il sala**, coziniia <* banheiro, muita
anua, esgoto <* luz clectrica, 1111 es- j.ação ile Olaria, subúrbios (lu lco-
piililinu, com 80 trens diários, ú j35 minutos ilo centro (la cidade; !
logiu' alto C umito saudável; tra-j
ta-sc na rua l.eopoldiiia Hego -IO-
1111 nicsiiiii estação, onde estão as I
chaves. (lí W-SÕ) M

ASA

Jiondc la estacai
dura; preço ;

; rua dí> Amparo 5
contos. (7-tía X)

(tOMCRA-SE 
um predio ate 0:10 cpiiims.

,1 :¦„. Anduraliy ou Viila Isabel; *.r::*.a-
íc com rcllegrino, na rua l_nngiiavaiia
it. s. (ris' X) S

Co _'rimentos
ciirám-sc cm •"> dias com

Injecção Marinho
l.ua 7 do Setembro, ISO

>Tl-.\l*i*
y pa 11,

Silva 11, !
A7HN'I>lí-.SK uma casa com -duas salas e

dois quartos, com grande terreno, me-
d'n.to ííí ij_í ms. <!e largura por 17.. dc cx-
tenSí-O, çom muitas arvores fruUfcras, e
nma easiiiíin, vctldc*se barato (o preco *c
dirá a r|iteni se apresentar); na run Prin-
ceza Imperial 11. i4t, Realengo, conftlta-
noel. I''crn:iudes. ilt 7.175) X

TTtIvXIMi-SK ^ excellente predio da rua
I. Aur.a Nery n. S5, eom duas salas,

quatro quarto.., banheiro, saleta, etc.; iío
centro dc terreno d.* 10X5;; ver. das 4horas em deante, Kondes á 

'orla, 
.1. Cltili e

Cflêcadurn. Q ;.(i2") X
*\]Tl;N'I>I{.M-3lí 

(duas casas, uma dc nc^o-
y cto, que está alugada a um botequim,

c outra para familia, e grande terreno, cou-
strucção nova c moderna, em frente ú es*
tação Quintino líocaytíva; trata-sc na mes-
ma, rua Republica n, \6, Preço r:ooo$ooo.

1.1 7I07) x

T/ilCNDIJ-Slí por (i;ooo$ iim predio illvi*
y dido em tres habilacGes, em terreno dc

a.|X.lp'i iii3., pi. rua liarão 'Nogueira da Ca*
ma ii, 27 (S. Christovão); traí ar i_ r\ia

J i.uiz Carneiro n. ij6, J.ncantado.
(R 7J4ol X

\ ri-: num
> frente.

;) terreno com 22 metros dc
ua 1'jiin Pamplona, pcgíidu

ao predio 4p; fica cai esquina de rua;
para tratar á rua do Ouvidor 11, 94.

1.1 7-lS-i) X
"\^*KXl>Ti-SH uni bom terreno, prompto

y a edificar, com 11X74; pude scr a
prestações, tia rua Paire í.apa, junto do
n. 75; I>ara tratar á rua Ur. Padilha, 13o.

t.l 7.6oa) X

TOSSE — BRONCHÍTES — ASTHMA
O PEIT0BAT. 1>E J-T.D.V. de Alfredo dc Carvallto, exclusiva-
mente vciictnl, é o nue maior numero reúne tle curas. Innumeros
attestados médicos e ile pessoas curadas o al'1'iriuani.—.V ven-
da nas iiliarmacias c drouarias do Hio e dos listados — Denosl-
tario : Alfredo de Carvalho & O, — Itua IMmciro de Marco 10.

""ÇT.i;Xl)K-SK 
grande terreno e cocbeíra, á

y rua Conde de llíiiufini; iiifonna-.e á
rua Alegre n. 57, Aldeia L*amp'sta,

(U T..fú X

\7fiXDEM-SE bons lotes do ter-» renos de 12X50, limar alto osaudável. .1 100$, em prestaçõesde 10$: 6 liom empreso ilo rapi-
tal; o locar é de erande futuro,
passaaein do ida o volta, Ia, 500
réis: Linlia Auxiliar, estação dcS. Matlieus, escriptorio 1*111 frente
á estação. (R 902S) N
T7"*KXDK-SK o predio novo para familia

]í dc tratamento, da rua Duque de Ca-
xias 11. SS; trata-Se com o proprietário.

(Rfii-t.) X

4 I.UOA-Rlv aRrailaliilissiiiia casa, com lions
X-ip arejailos auosentos, todos com janollas;
está collocada no melhor lopar da rua U.
Anna Nery u. _i_6; porão habitavcl c nova,
bom quintal com aljrúmas arvore.; ver e tra-
lar lia incauta, üumi»i;o; estação do Kocha,

(_.l-y it) J

i f.UGA-SI'* unia casa nar 70?. iicri-i do
XÍ.lrem c liou de; tem luz clectrica e bom
quintali rua Uella 106. Todos os Saiitop.

(:i>73 M) 1*
'l\ 

LÜGA-SE lioa rasa, 2 salas, -1
tfVnuartos, porão habitavcl, _;ran-
do terreno, luz electrica, etc, por
150$; ua rua Flack 134, Jüa-
ciiudo. (S 7-M»)_M

i I.UOA-SE. por r:S. a casa it da rua
__VI:r.:ir:i_l 11. -Ti (Meyer). tendo <luas
4.1..*-. tloís quartos, luz clectrica e «rando
quintal; as chaves estão na csa 1. c irala-
tt a nu de S. -"cJro u. au7. nas dias^Jitcis,

(7S7I X' ' ''

Vende-se c:n Viila | TTKXDlvSU
V II. 5-*, n.lCASA 

por .v-rviS — Vende-se
Isabel, 2 ipiartos, -' sulap--, cpíinlia,

w, 1'., e taniinc (não tem quintal), ter.i
entrada inde;iendentc, com pequena área;
não pr^eisa dc olin.-p.. Trala-sc direta-
incnie á rua Souza Franco ti. i*.i7- • .(rit>_ M .1

O propr lano.

o predio da rna d
It, d.'. Kocha; Ira'..:
nu ditcsmo. 1 K

1 Rocha
Pe coii-7Í4) x

¦\TMXHH-Si; iipu predio coai jardim r.a
V frente, duas «alas c dois quartos, pro-

ximo á rua tio Uruguay, por seis contos;
tratar na rua L';'-ig;uya:ia u. S, com Mi-

pequenas I clialski. ij 7-V.7> X

salas, banheiro, cozinha, quintal, etc, j TTlCXDIt-SIC o predio da ra.i de S. Va-
lc ser noá subúrbios próximo ás esta- > lentim n. ;,;; trata-sc na mesma rua

logar de íacil ,_'nd.:_çã.. de bor.-J n. 5; (Mattoso). (1! 7r?S) X

ptASA — I
V7 prestacõe

Compra :e uma

TTiKNDE-Slv a casa d.i rua 1). I.ai.a nu-
y nwro C7, ('.inria, <i terreno tem yXs^,ás chaves estão uo ar-mazeai u, 2; tr:ui*:c

na rua Bento í,ishoa n. 134. (.íoS-, X) J

i\
p-Oes, ou logar de lacil >e*nu.:eça.-) uc uoi
dc*. Quem liver nas condiçücs, dirija i::»,
formações para II. S-, uc*'.» jornal. „

X) »;-i,.i' ,\,i *

M) 1*

A I.I__A-Slt*. por MuS. a casa ila rua
ilVldij da _ilva n. ..5, estação .no Sam-
naio. com . quartos, 3 salas e mais depen.
delicias; cliavc. no .1.1. (;')<« -ND 1{

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com n

1NJBCÇA0 1)1*1 S1AR1NH0
Kua Sete de Setembro 186

"IftíXDK.Sr* uni liom prcd'n, acabado Ae
V construir, construcção moderna, ie pia-

tibamh, com um liom terreno, muita abuu*
daiicía d'agua c distante da estação de Ka- jmos 2 ininutos; trata-sc á r. André Pinto j
11. C-5. Preço 3:6oo?ooo. (K 776(1) N*

1 TrKXDItM-SR lerrenos _ em Copacabana,
j V nas ruas X. íí. de Copacabana e Pr.
] Domingos Ferreira. Preços módicos; rua'cie de Setembro 133, sob. tj 7748) X

¦VKxni.M-S-; 
lotes do terrenos

V de 12X50 a prestações de
2-ji-pOO mensaes, preço de cada 16-
te 25.ÍO00. Os terrenos são altos
e enxutos ent meias colinas, pro-
prios para silios, chácaras, poma-res, floricultura, avilcultiira. Os
compradores de 50 lotes paru ci-
11111 pagarão a prestações de 1 .!*__0
por cada lote, de 13X50, con-
strucção livre, e não paira impôs-
to. Os lerrenossão livres c deseni-
liaraçados. Os terrenos são servi-
dos por ~ listradas de Ferro, su-
burbio (le 2" classe, passagem de

T^I*,i\ptM*Slv barato unia armação e 2
í vilr.nesj na rua Archias Cordeiro, Kit.

(J 770.1) O
XMiXDiKM-Sl-:: uni bcllo porta-bibéiot de> canclla, eom poria dc espelho de cryslalbiseado, .15$; uma iiiesinlia inira quarto,com • gavetas c cliave, 5$; um ciiie berçodc canclla, balaustrado c porla-cortinadocom balanço, .¦;$; uni solido e Iiu lo Irin-
cliante de canella, eom galeria para coposua Írente do espelho, .15$; 11111 guerdon
para centro de sala, 10$; 11:11 porla-loalbas,ile Pc, para quarto, ..$joo. 15' para des-oecupar logar, só ate anianliã, á rua Cliiie
n- 9, 1" andar. f.| 091,0) O
T^Ii.VDK-Slí de tudo que tiver s:rv_vtlia,' quer comniercial 0:1 particular: lindas
oruiaçõc.i para botequins c barbeiros, lio.leis, pliarmacias, armazens, c:c., espelhos
dc todos os tamanhos, machinas dc cos-
tura,. de escrevei-, registradoras c para car-«inteiros, Irans111iss.es, cofres de ferro, lol-dos, divisões com vidro.* c tem ellcs, pren..sas dc copiar, s.crctárias, copas de mar*more, balcões, mesas pé dc tronco, bicyclc-tas, louças nova-; c usadas; rua Frei Ca-neca pis. 7, o e ir, Casa líncyclopcdica.
leiepnouc n. ü.oo-'. o
~X'"•liXlllíM-SI. 

á rua Haddock I.obo nu-? nurp .117, canários de raça, fratireza,
promptos para reproducção e cães Vos Ter-ricr puro sangue. 1,4987 X) R
'WTK.VDEM-SIÍ, nas griuiiles demolições das? Obras do Porto, á rua do Senado ns. -*.*-¦
c 23? c rua Ha-1-.ock F.obo n. iu, viga-mento de pinho 'de lei, caibros, ripas, us-soniln, forro, caixas d'agua, >:inco, triibos.telhas, caiba c coiuluctor, e outros váriosmateriaes. (J _3,u) o

bonsTfilvNDICM-Si; canários
> reproduetores. na rua

mero 11.: íCattete).
"f7"l*.\'l*I*_I"

V dn. a -írtu
l;uzclno, 14.;,

canárias,
ianto Amaro

lf'70-' ü)

A. CURA.
RÁPIDA E CERTA

Aos Defluxos, Dores de Garganta
Rouquidão, Constipações
Bronchite aguda ou chronica

Catharros •!
Crlppe, Influenza, Asthma

Eniphysema, etc.
i assegurada pelo emprego das*

PASTILHAS YALDA
ANTISEPT.CA6

VENDEM-SE
sm toüas as Pharmacias e Drogarias

/gentes geraes •
FERREIflA NEWKAMP & C'

rua da Quitanda 164 ' •-'"

Caixa, N. 35
RIO DE JANEIRO

"\TKNDK-Si". 
uma machina dc •costura Sin.

T ger, o;n perfeito estado, com 7 gavetas,
do valor dc 340$, por ifirj$;
Nunes, 50, Aldeia Campista.

rua '1'crcira
U' 79-'9) O

TTtJCXÜlv-âlí unia niaclirna pholographica
V Cior.r;:, ancliutf* 13X18, completa, «¦

uma dija dc campanha, com ,; chasis c Im-
to de Zais; na rua do .Senado n. 11, co-.n
o st. Manoel. Cü d,--IJ) l^

M

macarrão hranco, por ata.'a-
por liilo; ú rua Senador

(SC840)Olt'

TtTlEXDK.\I*Slí uma superior inocnda ile
> canna i- uni moinho electrico para c.if-;

motores dç i|-, i, .-, 5 c ia III'; praça>la Republica 11. 195. (J ,-750 O
iild;1T1ÍXDE-SE uma

y para escriptorio, li
rato, para desoecupar
nhor de Mattosinhos

i divisão dc peroba
Irada; vemle-se ha-
logar: na rua Sc*

p. l.l, loia.
U ;loú) O

ATK.NDiiM-SK varias anüãcõcs, lialcilcs,* copas, estantes, vitrines fixas, dç ceu-
tro o dc lados, toldos, varias machinas ê
vanoa moveis; r. Ü. Câmara n. 232,

(3 7460) O
"ITKNDK-SK 

um superior piano allemão,
grande formato, cepo de melai c cordas

cruzadas; por favor, a rua pia Alfândegan. ioj, solira.0. iS 7.1CO) O
"ÇTÜ-XDRjr-Slí um hom piano 'Spounagel,

moderno c perfeito; um dito Kitter,
ainda novo; um dito Xeutnana, Hamburgo,
muito bom c- perfeito;t lrocám*sc, compram-
se, conccrtam-sc e afiuam-sc pianos. Ao
Piano dc (Varo, ha 40 annos. do Guimarães,
rua du Riachuelo, 4_j, sobrado;

_.. >.l 771;) o
A rivXiHC-K.-. uma victoria com uma guar-y niçSo dc arreios para dois animaes, por
7uo?-; na rua pJo Riachuelo n. .iCii.

t_ 7531) O
"\7"l..\l)K-SilC 

uma cadeira para dentisía-
> por preço dc oceasião; á rua Uruguaya-

na n. _}>., i° andar, cum o _r. Paiva.
(.1 7--'.) o

\TiKXDKM-Slí um torno dc pú c uni :no-
V tor electrico úc suspensão, ambos paradentista; ate âs 9 hs. c das iS ás ro hs.,

illu O VOltn uo trem tle operários run Dr. Garnifr n. =1. (R 751,7) u

c-*tOMl'KA-SE ura terreno ate quatro cpn-
ou hstacioi

tliugpiayana
1745-' N) Strüi.ir cora 1'ellcgrinoi

n. s.

1 A I UGAM.S1* uma lioa sala e um Rrimpc
__.«uarto: tem uma bonita .varanda entra-
A; separada! na rua .rancisco Manoel 81
ISawpalo). f_9'3 M) J

rtOMPRA-SE
\J p;ue leiilia
dições.
dacção, a A. F,

_-a em Ilotafogo,
quartos e em boas con-
irgcutc. Cartas nestri re-
R. (7747 N) J

uma
3 U'-'

Ti^^iiTi^r^r^r^i:.. «¦» c°"A''-vf». d. Sà_ai_: TZ

TrE-XBH-SIÍi próximo á c$t. do I-in_ No-
y vo e dc 4 linhas dc bondes, uma cs-

plendida chácara com CoX;o ms., toda ar-
borizada com muitas arvores frutíferas e
muitas variedades dr flores, logar Eoccgftdo
c muito saudável; grande casa dc morada,
solida construcção, com todas as commodi-
dades para família de tratamento; para ver
c tratar á rua General üellcgarúe n. 68.

Cí8oa) X
¦y,lvXni*M-SI'' dois predip

Y norio ns. 34.1 e 34 >¦ l
Cachamby. Meyer; para tra
conde de Sapucahy n. 17J.

a r-.p.a Ho-
ina da rua
á rua Vis- ,U 7S01) -S I -Norte,

1.500 o ili* 1" líjiOOO, togai' ile
futuro, porque a avenida tio Hio
n Petropolis cujo contrato foi as-
sifjiimlu com o governo ilo Kstado
do Kio e o empresário cm 21 ile
agosto, 191(>, como noticiou toda
,*i Imprensa do Hio c Fluminense.
Pois esta avenida passa nos terre-
nos que acttialiuente estamos ven-
dendo por _13..iOOO cada lote, de
12X50 a prestações do 2!?500
mensaes; t
da Prainha, 7, leleplion

"\7'JÍNDI?M-S15 uma boa caixa com ferra-
T mento e uai banco para carpinteiro: rua

Silveira Martins 11. 56, sobrado, Cattete.
(R 7.-5') O

TTi-NpK-SK um motocyclo Douglas, em
V "perfeito estado, com 'quatro 

cavallos e
mc:o. 1'rcco 506$; na travessa Aguiar, :i.
Cidade Nova. (K 751.-3) O

Gonorrhea
iWir-H-MHIWiH'

ouram-sc om 3 dia. coai

Injecção Marinho j
líua 1 do Setembro, 18.»

IJERBEU-SH 
n cadernela n. 71-04.1

, ,i» serie da Caixa ICo
dc Janeiro.

jn-oinica dn Kio
(7.-8 Q) U

1>_UpiCU-SIv 
a caderneta n. a7...spú da

. 3* terie da Caixa líconotnica.
(7.-46 Q) J

-^TKNDKM-SK noas cabras c cabritos Oi-
V versos c uni bonito IppppIc pie raça;- na

rua 1). Maria if, ii, Aldeia CampUjta.

IJ!•.R^)]•_^^SJ•* 
a apólice cera], antipa, dc

. 51*10$, cmittiila 110 anuo dc 18O9 c con-
vertida cm ouro cm iSyo, dc n. 2,361,
avcrluuia em nome dc (ícnovcva liaria dc
Almeida, solteira, maior, braslcira—Uio de
Fanciro, 27 dc julho dc igiü. 1*. p, Kmi-
li,i lídgaril lliAcl. (71172 Q) J

IJ!'.l.I)I_l:-SI-- 
a caderneta 11, 139/107 da

-i* serie da Caixa Econômica.
(77-10 O) J

] dTvêTsãs

CIOMFKA-SIS 
qualquer quantidade de.

J jóias velhas, còin 011 sem pedras (ie
«lualquer valur e cautelas do Monte de
Soecorro; paga-se bem; n.i rua Gonco.l-
ves Dias n. .17, Joalheria Valentim.. Te-
lephone 994, Central. 16^91 S) li

CcORTIXAS, tapetes, . pinturas a oito,
moveis e de escriptorio, compra r.

lainlieiii cuciií-ota para mudança, J, ).|
Martins; rua da Alfândega n. i.*i.

(51.-o S) S

riOI-LETES UIC SENHORA SOU 'lli-
V.' DIDA a 12$ — Mme, Marie I.cmof,
colletcira diplomada pela . Academia dn
Paris e com casa em Paris, montou seu
áieücr á rua da Assembléa 35, 1" andar.

C137 S) S

CARTÕES 
DE VISITAS

Ourives 11. 6o — Papel
— Cento .?:

laria, (_aSoS) S

CARTOMANTE 
Mme. Nicoletli — l*.e-

diz o presente ea futuro com clareza;
consultas todos os dias dc 1 ás ti. _*ó
para senhoras; Buarque de Macedo n. 31.

(3'7S S) K

(".ONSTRUCÇOES, 
reformas de predios

J pequenos reparos c pinturas, pagamen-
to cm prestações; tratar com o constru*
ctur iMiclialíki, rua Uruguayana n. S; te*
lephone 3336, Central. (57.- S) B1

CCARTOMANTE 
e faz qualquer tralxi-

) Ilio para o liem, não usar ile cevim.1-
riias em falar no que desejares e trata tíe
feridas ciironicas outras. doenças; rua
Oliveira 11. 38, fundos da capella do Am-
paro — Cascadura. (3a6o S) I

pOXSTANTES novidades da E'poça -.
v> Novos gramopliones e novos di-scos;
rua da ConUiíuição n. 3G — Casa Vau-
ihalier & C.",. (7CU S) M

pURSO PROPEDÊUTICO — Ensino se-
\> cundario para preparatórios no Pedro
II, exames vestibulares c conctirsos. Am*|
lios 03 sexos. Taxa fixa 30$; rua da Ca-'
rioca 11, 77. Telcphoncs: official •? Í5.?,
Central, lía aulas particulares. (5018 S) J\
/CARTOMANTE
\J Rua Erci C.
1'rcço sÇoot

Mine Concepcion.'aneca n« 196, sobrado..
(79-17 S)S

PIARTAS

tra .parle; rua
brado.

fiança
os
do
...\J dc casamentos mais barato que nou

para casas, papci-i
Ourives n. 11 ., so*

(771.1 S) J
riAiu.1
\J ja-sc falar com este senhor; negocio
dc seu interesse; Chicliorro 11. 29, com a
proprietária. (7S22 S) T<

COMPRAM-SE 
saldos do papel, cartões

e -çartigos para typographia: rua Se-
nhor dos Passos, y8. (601.1 S) J,

Qualquer quanlia, a ju*
., para liypothccas, anti-

cliresis, cauções, etc, com J, Pinto; rua
do Kosario, 134, tabclüão. t<»3o+S)R

DINHEIROros módico?, para

I""1.V1IE1U0 
foli liypocliccas cie predios.f empresta-se directamente mialque

os;
rectameníc qualquer,

quantia, dc ,. .000$ para cima em boas
condições, na cidade e subúrbio?, com
promptidão e toda confança; rua do Ro--sario n. 17J, sala n. 6, ultima, no fim do
corredor, com o sr. Julio. (7jú_ S) R

D1XIII.1..0 
sob hypothccas, juros c

caução de apólices, etc, „. Moura;
Rosario u. 170, (71-1 S) S

Dá-e
DIXUEIROmovei*!, notas promissórias

ob hj-potíiccr**,
e a offi-

pes do Exercito; irala-sc com Seixas &
Fernandes, Rosário 172. (7G..6 S) »S

DINHEIRO 
— Empresta-se sob liypo-

Checas de predios, 110 centro c nos
subúrbios; rua dos Ourives n. 5.*, leiloei,
ro, de 1 ás 4 horas, com Freitas.

(74'.7 S) J

*_T-ENDU-9U um ar.niazem dc seccos e
\ molhados; para inforinai;ões á rua Ur.

Maciel 11. 111, casa do íamilia, Manoel (>.

1 A SVT-0 de familia — Um predio novo,
-TV pouco acima de Cascadura, bonde á

i porta, perto de estação, valor de 7 con*
j tos, vcndc*se por metade, podendo entrar

_ómento com 2 contos, li:formes com
Carlos; rua dos Andradas, 5S, ou por cs-

to, dizendo onde pude Ber procurado.
(7C09 N) J

cr ;
Dias, S. Christovão. (J ojSi) Oi

B: (.uo lem por fim
a todos os neoessi-

tados. Quem solfrot* do qual-
quer moléstia esta S: _: 13; en-

via gratuitamente os recursos pira a cura completa .
Dlrijam-so em carta fachada aos VISIONÁRIOS. Caixa do

Correio 1917, declarando os symptomas, as manifestações da mo-
lestia, o lume, a residência o o sello para a rpísposta.

TBXDí-SIÍ um botequim etn oplimopon-
V to, no centro da cidade, tendo hoa írc-

gue/a e garantindo uma feria diária dc
iuüSooo. As licenças estão todas pagas; in-
formações com o ir, Américo, á rua da
Saude n. :S9. (J 7 .3) O

T7ÍE-XDEM-S.H duas superiores licslas nn-
V vas, de carroça, e um bom cavallo do

mou taria; ver e tratar á rua Cândido Be*
nicio n. _i9'í, preça Secca — Cascadura.
(Açouguc). (J 7S..1) O

TT-EXllEM-SE duas machinas Singcr, uma
> ê para calça lo e outra para costura;

na rua Tavares n. 126, estação do flíacau-
: tado. l.l ;S.-o) O

itui* com Querino. II. I'——..., ,. •: ^—
1 neg ' \/'i'.M>E._I*( unia copa para tcndtnna; pa-** ' L ' V ra ver c tratar á rua do Senado, uo,

-ra.e. O.7S6O O(7<i98 X) 31 portão lar_o, amiga

CONSTIPAÇÃO
Tome PEITOIíAT; MARINHO
Rua Sete du Setemliro 1SG

T^HXOK >K um lin-Io cavallo, com -t a:i-
nos, negocio dc oceasião; na rua Ita-

rão do Bom Retiro n, -'37. (R7815) O

T7"K^DK*SE unia íicenfa de votante de
bala., Urgente; na rua Arl=ti_ic5 I.obo

n. oS, casa 10. Preço conforme se com*
binar. (It 7S.9) O

A PROVEITEM so Singcr ile mão e
-íi. de, dc uma c 7 gavetas, a io*$, 20$,
40$ até .300$, liiiuádani-sc bancadas de 10
machinas, a 31*40 c 44*20, com motor
elétrico, Ofíicina para q..alq,ucr concerto,
praça da Republica 103. (77.14 S) J

AM.ME. 
ROSA que murou na rua do

Lavradio i\3, mora agora na rua du
obrado, espera asKiaclmclo n.

clientes das S

IpMPiíKGO 
— Com pouca despesa ob-

-i tcm-rtc boa collocação, conhecendo a?»
lições praticai do livro do auxiliar de. cs-.
cripta — "O meu canlicnlio", 4$ooo;'na-livraria Alves, Ouvidor, i6C, (;SijS)l!

fT-iU-iiha <le raça plymouth*Kock carijó, vendem-se maralo; ruw
Francisco Xavier il, 491, entrada pelotão. (77:- S) J,

r-tiiAMoriioxES chapas, trocam-se
de $500 a _$; vendem-se dc $500 n

_ ?; coiqprtam-sa usatEas, Concertam-? c
gramopliones c vendem sc a 20$ c 25$.,
Compram-se, rua Uruguayana n. 13-.

(5'4'J S) S

HVrOTIlli.AS 
na cidade c suliuibio-,

grandes ou pequenas quantias; trapi-ua c juro módico. Informa o sr. Pimeit-
ta, rua do Kosario n. 1.7, .obrado, fun-
lios. (7755 S) R

Hvl_VPOTHECAS no centro c suburliios,
fazem-se com módicas commisíõcí*»

na rua Arebias Cordeiro n. 163, loja pie
ferragens, com Freitas, das S ás u ho-
ras,  (7.iPif, S) .1)
rryPOTIIECAS de ,prcdios, qualquer.AX quanr.a a juros módicos; trala-se com
Seixas & Fernandes, Kosario 11. 17..

<7''.,5 S) S|

TTYrOTIIECAS desde 8 **|», conforme
XJL localidade e garantia; J. G. Uart.rua da Quitanda __, leiteria. f5093 $) J,

-.
A ARTIGOS PA1.A ( UAPf.OS DE SE-_!. NIIOHA I! NOVIDADES _ J. L,,.bo _ C*. importadores, rua do Ilo-plcion. 139, A03 srs. negociante; c modistasdo interpor, remeiterenioj qualquer encoin-menda. (67C6 Sj R

HVPOtlIECAS 
de predios e terreno?-,

tjuros 10 e i2°|°. Empréstimos so-
bre inventários a herdeiros, Cauções de
títulos, juros dc apólices, acções de han-

(7iiGa S) jr_ cos; descontos de alugueis, mesmo dr* me-
uores 011 usotrtito. Tratar com Ferreira:
rua do Hospicio a;, sala 6. (7Ú43 S) í?

A FIN*
A. bei

A DOR de

os tiver; C.
trai.

pianos — llnnnouisa
Piano e mata os bichos seíe Guarany. Tel. 4191, Ceu*

O.--- S) lt
A ' RUA tia Carioca, .,.,. 2", 05 amigos-íí. uo socego c do respeito .encontram,0.1.^ 6 ás -a hs., de porluguez, francez,aritlun., e;c, professora e professor e.lu-cados com çsmcro na Europa. Convémmesmo a cdoío?, principiantes 1 csiran-

geiros ile ambos o* ííxo--, p.oíí não é cur-so: o alumipo está tú, dc.de jo$ooo.
(7J06 S. J

TMPpTEXCIA - Cura-ne com n< gar-X raias dc ¦catuába remédio vegetal, viu-
do do sertão do Ceará* Encontra-se na rui
dc Santo Christo 11. 99. (7S1-.) !t

IIÇOES 
de magnetismo hypnotssmo e

à poesia. Instrucção -primaria o eecun-
daria, aulas diurnas e nocturna?, paracrca:;p;n3 e adulto, a 10$ mensaes. Car-,
Uís com sello para a resposta, á "l.yco*,
logia Experimental", caixa po.l il 11. 1S-7.;

(r-.s S) b*

MOVEISliarios
de

usados — Compram.e mobi-
completos, avulsos- objectotí

«ríe, antigüidades, ornamentações, pia-
nos de bons autores etc; na ma Sen«-
dor Daiitíi, a. 4:, terreo, com E. Ri*
beiro. . ¦-• (9111 S) S
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UM SENHOR
Que *t«v« «wcado nor um» forU

tuberculose « de extrema grtrldide, of-
ferece-*e para indicar gratultamtnte a
Iodos que soffrem de enfermidades «•-
Diratorias, assim como tones, .ronc,.

e convulsa, «sthma. tuberculose,
etc., um remédio que otes, tosse

pneumonia, . .
curou completamente. Esta indicá-lo
para o bem da hum.mdíde, é conse-
quencia de um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio *-"" r""" *'

Correio I.6S2.
/vellar, Caix» do

MAKIA 
Luiza do Espirito Santo, nue

de Marcolina Luiza do Espirito San-
to, lendo sim lillia empregada na casa do
.Ir José Estacio de Lima Brandão, _ rua
dos Araujos, tendo ido vel-a e nao _a en-
contrado, por se terem mudado c nao sa-
bendo porá onde pede noticias 00 mes-
mo senhor, dando informações por es-
criiito para a rua Nossa Seshoi_.de Co-
pacaban. n. 817, no que dcs< e ja agra-
deee. ^^ g) g

MODISTA 
perita de vestidos e laiüeur,

cnsliia a cortar e armar no manequim,
Boi. ine.li(L-i e por figurino. Vae a «Inini-
_*¦-_. „«._^_ t..r.fí,i-<_.t--(03; rua da Assem-

(7c 711 •*»'¦ *í
bléa 7, sobrado.

MOVEIS 
— Compra-se quak.ucr quau-

tidade, bem como objectos ontigos;
moveis «le esoriptorio, cofres, etc; rua
«lo Uosario 11. 145- ____j_\ ' í

MOVEIS 
— Compram-se mobilias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi-
11I111, roupas de cama, etc., ru» S. Luiz Gon-
zni,". n. -o. (859Q S) R

Tl/TME
UL pontos d;
tas grátis;
dura.

ZIZINHA, esclarece toilos os
vida e concerta. Cônsul-

rua I-ücio n. 58 — Casca-
(4.81 S) J

MOVEIS 
usados em perfeito estado

vendem.se muito em conta; rua Se-
nlior dos Passos ns. 14—16. (430 S) S

Compram-se avulsos, casas
nubitmlasi pianos, metacs. crystacs,

etc clc.; rua General Câmara 11. 100.
(79.18 S) S

wvm
-ftT.ÓVEIS <'e sn,a ll(* jantar c quarto,,
XÍi. modernos c novos, vendem-sc para
sc ilcsoccupar logar; para ver e tratar,
á rim Castro Alves 123 - Todos os San-
tos. (ú"-l8 S) S

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
tiospitaes da Europ-, évila a gravidez por
indicação scientifica, sem prejudicar o or-
iranUino. Hemorrhagias, suspensão, etc.
Residência e cons.:
liro n. 186, sobrado,
üs 4. Telephone 1.591
rgatis.

rua Sete de Setem
das 9 ás 11 e de 1

Central. ConfOta*
(K 7?"!>) S

MÉDICOS
Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis -jj__ Bit
tencourt, parteiro, cura os tumore, dos
seios e Ao ventre, at mole-tia» das vias
urinarias, genitaes, ai metritei, oi corri-
mento. uterinos e v-jinae» e regul.-ris.
a menstruaç.o por proces» teu. Applica
o <o6 e 914, com ou sem injecção e eita
«em dor, trata a tuberculose e h-rni»
(quebradura) sem operaçio. Con-ultc.no
perfeitamente apparelhado; ni» Rodrigo
Silva a6, esquina da rua da Assembléa,
das 10 is 2 da tarde. Telephone n. a.tlj
residência: r. Senador Euzebio n. -4..
Consultas grátis. (4189 S) J

para o diagnostico' e
tratamento da* doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

 ção, rins, ossos, etc.,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PÉS. Preços módicos. Rua S. José,
39. das 2 ás 4 (menos is quarta-feiras).

A 396

RAIOS X

Consultas grátis

T.I.S. TEIXEIRA OOTMBRA e
J^AIíEr.AUDO MARINHO—*"-"e.
syphilis, vias urinarias e mol*. vene*
reas do homem e da mulher, 606 e 914. e
clin. medica, mol. de creanças-, rui. Sete
de Setembro 209, das 4 ás 5 e 3 ás 4.
Tel. 165, C. (634 S) J

^ _^
dicos

operado*
res espe-

cialistas em moléstias dos OLHOS
OUVJHOS, GAKtiAi-TA e NARIZ,
enfermidades dns senhora?, pelle.
.syphilis, venereas, blennrrhagias o
das vias genitaes e urinarias «lo ho-
mem e da mulher. Todos os dias
das 3 as 6 horas da tarde. llua Ho
drigo silva n. 26.1" andnr (entre As-
sembliía o 7 do Setembro!. Consulto,
rio perioitamente apparelhado com
todo o material preciso para or. ex.v
mes e os tratamentos constantes des
sas especialidades J 6">i3

DR. ALVINO A6H1-.R
MOT.tiSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGAD«- — IM-
TESTINOS — RINS — 'Í-LMÔES,
etc. Consultório: tua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph, 3.-71, C. Das a is 4
horas. Residência: travessa Torres
17. Teleph. 4.-65, Cent.

IlTOVEIS 
— Alugam-se, compram-se c

»L vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete 20, teleph. 557. Central. (349 S) J

OVOS paraiitidos de
americano a C$ «

V.i.i n. 3-', easa 1.

l.eijhoni inglez ou
« duzi_; rua Dona

(78-14 S) J

01IV 
e OROltO' trescos. Pemba e Pi-

incuta «Ia Costa, vende-se, á rua Se.
nador Euzebio 11, 210. (7*7*> S) R

/AVÓS de raça
V/ raça catallr
i$.on; na r,ua
tatogo.

I.cgliorn a 3$ a
5$: frescos do

Assis Bueno n. 52 -
(7niC

duza;
- Do-
SI T

/.VOS, 151
\J o 6$ a

Rlioil Island Red — Vcndem.se
«luzia; na rua Afistiile« Lobo

OVOS 
Wyindotlcs brancos, .luzia 6$ooo,

frangos de G
de dc ilomfim n.

_ 10 mezes; rua Con-
1331. (7S91 S) J

VOS "I-egliorns" para chocar, esco.
lliiilos. por qualquer preço. Tambem

ne vendem pintos c ovos frescos para con-
suniu; rua Frei Caneca 305. (7571S) lt
O
*PU_CISA*SE uma sala mobilada, com
X luz eleutrica, cm casa dc boa família,
para iloii mocos do cotnmcrcSo, cm C.is-
ca.lur.i. Prefere-se próximo á_ citação.
Cartas para este jornal, a A. N.

(79C- S) S
"DREÒISA-SE ver o liollo sovti*
A mciilo de PAPEIS PINTADOS o
VJTÍIAUX qii(« 11 Ousa Símios ii
.vua tln Assciiihlüa 11. 48, canto «Ia
rim (In Qiiltnniln, m-nlin de recelici',
jiiirii poder fiizor um juizo seguro
ila suiiefioriilaile ile seus artigos,
o nioilieiilnilo iio seus preços.

(777S S) ,T

ODR. 
EDUARDO DE MAGALHÃES,

dá consultas e applica o "Kadium",
das 10 ás 11 e das 14 ás 17 horas, á rua
7 de Setembro n. 36. Doenças da pelle,
do estômago, pulmão e nervosas. Irata*
mento efficaz da syphilis, irthritismo e
morphéa. A's 4*.s e sabbados dá cônsul-
Ia e applica o "Radiam" a preços redu-
zidos, das 10 ás n horas. Cura com o
melhor exito as ulceras cancerosas e do-
ttiças rebeldes da pelle, (811 S) S

DeSHiraeR
Tira oi cabellos supérfluo! do rosto,

collo a braço». Encontra-»* nas citai: Ba-
cin, Herrnauny e Cirío.

Mme. Thompson ~£t1ot
dia*, roííponsos, casamentos ¦dcfficeis-.-etc.
Remuneração no; fim. Encarrega-se de tra-
balhos para o interior. Máxima reserva;
73, rua Maurity—Mansue. Consultas por
carta com 1$ era sellos. (7S30 S). J

Attende »
chamados a

domicílios
para leccionar; recados por escripto á
rua Navarro o. 12:. (J 7.864

Modista de chapéos

chronicase
recen t es.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado em poucos dia»? Pro-
curae informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo: -'ia
Theophilo Ottoni 167. (R6092)

Collegio Sylvio Leite ü/TrÍz
e BARROS 256 e 258 — Tel. V. 1252 —
Internato, scmi-intcrnato e externato. Cur*
sos preliminar (p3ra cnalpliabeto-Oi prima>
rio, secundário, commercia-. artístico _e es-
pccial de preparatórios para admissão ás
escolas ôtipertores, de accordo com o pro-
Bramnia do Pedro II. Ensino pratico de
línguas vivas. Tratamento excellente, ten-
do os alumnos as refeições em commum
com a familia do director. (4348 S) T

JOCKEYCLUB
Programma offioial cia 12* corrida a reali*

zarjse em 2 _" de agosto de 1916

Clássico «America do Sul»
Clássico «Brasil»

i. Rêve d'Amour
2. 'Make Money .
3. Merry Bay , .
4. David . . , .
5. Pistachio . . ,
6. Monte Christo¦/. Trunfo . . .
8. Miss Linda .
9. Naida . . . .

GATHARRO DOS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITORAL I)B MARINHO
Rua Seto de Setembro 186

Perólina Esmalte^g **
adquire - conserva a belleza da pelle. ap-
provado pelo Instituto «fe Belleza de Pa-
ris, premiado na Exposição dc Milano
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, swave e rnibelleiador. Preço 4$.Exijam eite-s preparados, á venda cm tu-
das as perfumarias c no deposito deste e
de outros prepirados, í ru» Sete de Se-
tembro n. 209, sobrado. '" (1541)'A

SYPHILIS

DENTISTAS

DENTISTA
R. Baldas Von 1'Iunckenstoin
Esp. em obturações a ouro platina,

esmalle e extracções coinpletament-
sem dõr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos Garante to-
do c qualquer trabalho e acceita paira-
mentos parccllados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só at«; ás 3
horas. Rua Marechal Floriano Peiixoto
n. 41 (sobrado), próximo á rua Uru-
Rtiayana.

DENTISTA 
o 2$noo mensaes para obtn

ração a graníto, platina, curativos.
desde o primeiro -dia. Trabalhos-de-cha-
pa, coroas, pivot, etc, .por preços mini*
mus e trabalhos garantidos, na Auxilia*
dora Medica, na rua dos Andradas n. 85,
suhrado, esquina da rua General Câmara
teleph., Norle 3157. (-84J S) J

DENTISTAS 
—• Coroas de ouro o 5$.

_¦$ e 7$; chapas de vulcanite a t)$;
110 grande laboratório da rua UruRinyana
11. 3, sobrado. (7718 S)J

014. Attembléa u.
ras. Serviço do
/.h_ES. Teloplionc

rt sua-s conscrjucncias.
Cura radical, injecções
completamente INDO-
LORES, de sua pre-
para ção. App. 6ofi e

54. das 12 ás 18 bo.
Dr. PEDRO MAÜA-
1.000. C. (8.48 S.R

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil. 25$, e religioso. 20$, ein 24 horas
na forma da lei. .nvenlarios c justifica-
ções. etc., com llruno Schegne, á .ua Vis-
conde do _ Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamado, ,1 qualquer liora.
Teleplione n. 4.542, Central. (S 1961

i° pareô — BOUVIA -- (Exclusivo
para aprendizes) — 1.600 metros —
Prêmio 1:300$ooc/ — Animaes sem
mais de duas victorias cm I9!S e
1916,

Kilos
», 51 . :•! • • 52

52
Ml • • • • ,v 5**

52
"¦•*»•:•*• 52

50
...:... 50
...... 50
...... 5°

2o ipareo — CHILE — 1.450 metros
— Prêmio 1:5oo$ooo — Animaes eu-
ropeus de 2 annos c platinos e nacio-
naes de 3, sem victoria.

Kilos
1. Espanador ......... 55
2. Palta  . . 53
3. Mont Rouge -.- . . 53
4. Duque v . . 50
5. Santa Rosa T . 50
6. Castilla  50

3o parco — ARGENTINA — 2.000
metros — Prêmio 1 :<íoo$ooo —
'Éguas de puro sangue.

Dionért ........«Misteia II ...... ,Vesuvienne
Barcelona ...,,,,....
Meduza II ...,,.,'" 

', 
51

 • 51

Kilos
. 53
. 53
. 53

51
. Itnagi

0 parco — PERU' —
Prêmio 1 ijooSooo -
victoria cm grande
sico.

Helios . . . .
Make Money ,
Maipu' II . ,
Paraná . . . ,
Alliado . , ,
Monte Christo
Colombina . .

r.6oo metros —
• Animaes sem
prêmio 011 elas-

Kilos
...... 53

53
..... 53

...... 52

..... 52
50

S" pareô — URUGUAY — 2.000 me-
tros — Premi» 1:6oo$ooo — Ani-
mães de qualquer paiz.,

Kilos
I. Goytacaz . . . . . 7 «v . 53
2.. Lord Canning 53
3. Fantomas ..,......• 53

Atlas ........... 53
4. Mont Blanc 53
5. Fidalgo 11 53

6o:íürco _ CLÁSSICO AMERICA DO
SUL — 1.430 metros — Prêmio

Animaes nacionaes de

1.
2.
3.
4*
5.
C.
7-
8.
9-

10.
II.
12.

-IS-

:ooo$ooo
aiinoj.

Kilos
FAVORITO . . . . r . . 37
ARAUTO III ....... 57
DELPHIM 56
HURRAHI 53'HUNO 53

GUAYAMU* 53
HYGÊA 52
FLECHA III 52
FAGULHA 51
HELVETIA II 51
HORTENSIA ....... 51
HEBE 51
ZILAH 51

1. Goliatli . . ,
2. Intervicw .
3. Patroti. , .
4.: Samaritano ,
e. Enérgica . .
6. Mvsierioso .". Ilouli . . .
7. Triumpho II

Cartomante
n. 135, próximo a

scientifica —
unica no ge-
nero. — Rua

da Alfândega
rua Uitiguavana.

(M. 7101)

Ponto a jour, ^ ™
bro n. os, 1° nndnr.

reis, so
de Setem*
(Ü7S) S

#TO 
p%

Manoel Go_5ija_ves Caleiro

ÇMLO oasta ap*
pliear
em cima
o Kalo*
plaster

para desapparecer as dores rapidamente, e
destroc os eallos no mais curto espaço dc
tpmoo.- Srititp.orque a grande vaittigem é
Stipitmir n dor c destruir a raiz; o que
qualquer outro reméilio não faz; por
i$;oo .1 vendai • Ourives' 88; S. redro,
82 e Andradas 43. . . (S 7470)

TI ASSA ROS — Vende-se i sabiá laran-
JL Jeira, 1 -patativa do norte, 1 cottc<ro
do brejo c 1 avinliado, todos excellentes
cantadores; rua Costa Pereira 11. 618,
líatigu', em fronte á estaçSo. (787' S) J

ÍJRECTSA-SE 
— Unia familia bastante

grande, prcoisn de alugar uma casa
Tia? mesma;, condiçüc-s; á tratar á rua do
Senador Euzebio n. 64, sdbrado, com o
w. Hagalliães. (r.riSo S) J
•pREVINE-SE o sr. .Toaquim 'Sá ..Ma-
X ciei para retirar objectos que deixou
á rua Urnhos ti, 362, Bomsuccesso, casa
n. 2, para vir buscar no praso de 8 dias,
aia casa que não appareça, serão posto9 no
deposito. C7593 S) R

PENSÃO 
dc casa de familin, feita com

alicio c variada; manda-se a domi*
cilio; na rua Ncry Piithciro n. m —
Estacio. (78.15 S) J

ÍJ 
11 ARM ACTA — Vende-se uma b.

montada, c sortida, fazendo bnm 1
gocio, por preço dc oceasião; trata-se
rua da Quitanda ti. 8, loja, com o 1
José. (7037 S)

PASSA-SK 
unia pequena pensão eom ot-

guns bon*. pensionistas externos, pro
ximo á avenida, aluguel vantajoso c bons
commodos parn pequena iamilia; para Ira*
tar, na rua do Rosário 11, 109, _*" nndar.

(70.-.-* S) M
"OKXSÀO a domicilio — Fornece-se de
J. casa de famLEia: farta e variada: na
travessa da Gloria S-. Meyer. (7564 S) R

Í)ENSAO 
de is ordem, farta, variada e

com totucinbo; dá-se á mesa e a do-
mícilio: na rua Aristides 1 -bo n. 23, Tel.
3582, Villa. (6.1--,; S) R

QUARTO 
bem

do, com ou
na rua Senador
l?errcas,

mobilado,
sem pcrisã
Octaviano

limpo

rwUARTO -
V*/ tratamento
65, _t° andar,

Aluga-se,
na rua

areja
Uitga-se um
320—Atruas
(7603 S) J

para pessoas
da Aliandega

(7915 S)

O A I.A —Aluga-se, no principio da rua
tO ila Carioca, muito arejada c cnm ex-
ccHentc vista, a casal ou a senti ora só;
maia informações com Coimbra, á rua do
Ouvidor no. fior- Si S

QOCTO precwa-^e cem o capital dc um
O conto de réis, para botar um boi
quim caneco, em bom ponto; a tratar
aua S. Pedro n. 2^2, sobrado. C7751 S) J

ÇfAT.A de frente ou quarto, nlvgase com
Í3 pcusão a doís rapazes sérios. Casa de
familia; rua Riachuelo -15, i° andnr.

«L- (79.19 F.) R

i\M
AMERICANO

DR. C. FIGUEI
REDO espeeialis
ta cm extiacç.ei

completanKn
cem iit t outros trabalhos garantidos ",
systema aperfeiçoado, preços módicos, o
em prestações, das 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do llospi.io n. 232, canto ds
~I~\I£NTISTAS — Vendem-se coroas de
XJ, Óurb ¦ a 0$, 7$ e S$; chapas de vul-
canite. i io$-"' na rua 7 de Setembro 205.'

(7239 S) M

PARTEIRA!
Mme. Maria José-

pba, diplomada pclaF.culdaile de Medi-
ciua de Madrid, trata de todas 'as doen-
çaô das senhoras e faz app;irccer o in-
commodo, por ..processo scientifico e sem
dôr nem o menor perigo para a saude; tra*
íiaUios garantidos e preços ao alcance dí
todos, Avenida Gomes Freire n. 77, tele-
phone n. 3.643 Central, consultas grátis.
Km frente ao theatro Republica.

(S 469--) J

í H £flS)niiilh-r,T Dr!S H°
DE. ANDRADA,cura, corrimciitbs, tiemorrliagias e suíien-

sões; dc modo simples, evita a gravideznos caros indicados, fazendo apparecer oincnmmodo, sem provocar beíno.rlngia,
tendo cnmo enfermeira mm. JOSEPHI-NA GALLINDO, parteira do Hoipilsl
Clinico ,dc Ilarcclona; consullas diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
Lavradio n. m, sobrado. (304 J) S

Zumbidos dos Ouv dos S*
pelo Dr. Neves da Rocha, com
êxito seguro, dos zumbidos <ios
ouvidos, pcla massiigem. .vibra-
toiia, pelas correntes continuas
e pelas correntes dc alia frequen-
cia. Os zumbidos diminuem loiro
na primeira applicação o acabam
desíipparecendo completamente.
Consultas dc primeira classe da
1 as 4 horas da tarde. Consultas.-
dc.segunda classe das lú-'.|ts:; j&
da manhã. — Avciiidit«i"l-tiiF
Branco 90 A21Í7,

rietaiia CorrÉr
terrettos, en-

e reconstru-

GRAVIDEZ O uso constante
do llcinatogcnolde
Alfredo de Carva-

lho, cm um calix ás refeições, em cuj"a
composição entram a «luina, kola, coca,
lacto-phosphato dc cal, pepsina pan-
crealina diaslasc e glycciina e a mc-
lhor garantia á vida do feto e da mu-
lher grávida, pois o Ilemalogeiiol, além
dc poderoso lonico é digestivo, vende-
Be em todas as pharmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: io,
Rua Primeiro «le Março.

iCISO
darthros, emnigens,
eezemas, frieiras,
6arnas, brotoejas,
etc., desapp,irecem

fácil e completamente com ò DERM1-
CURA. (Não é pomada). Vende-se cm
todas as drogarias do Rio e Nictherov.
Deposito geral: Pharmacia Acre, raa
Acre. 38. Tel. Nor'e ,-..6... Prc.o2$oon-

n_0Efj{ VCMBtSJB

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

d.-.s moléstias do utero e evita a gra-
vídez. Acceita parturientes cin pensão
c attende a chamados á c|iial«.uer hora.
Telephone n. 45S9, Central. Rua Ge-
neral Caldwell rt. 223. S. 470.

PARTEIM -
— Com longa pratica,

A verdadeira
mme. Tabnj-ra

traia de moles-

jFEfiSOilS, 0M
Slliros, eezemas, sardas, pannos, co-

michões. etc, desapparcccm rápida
mente usando Pomada l.uzitaiia.
Caixa r|ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes 11. '6a.

(Largo do Rocio). ' • . (A 40..01

processo rápido
parturientes em
Camerino 11. 105

e garantido,¦ua residência, á rua
103 J

Doenças
de'

Zce7A garganta

CnTTO oti fazenda, precisa-se nrrrndar
>C um, no máximo o _\ bs. desta capi*
tal, logar saudável c cnm algum matto,
ngua, etc Cantas com ínformaçõe-í e pre-
co para Mario Sayão Lobato; rua Ooua
Anna Ncry n. 99. (7.111 S) S
¦p lií iLOS novos e usados para collecção,
IO compram-se e vendenvse á rua Sete
de Setembro 53 "Cenlro rhilate'.ico".

|-f.n S1 T

PARTEIRA I

n-ivrocRAriiiA, n
X ponde*se o cartas,

tendi*"--*'» n rfiamado*
Casa Torres,
Ei...

mis liarateira,
pedindo nreços

Telepb. Norte
rua Senhor dos Pa-sso

Re'-
At-

o".
(4*83 ?) ;

XTMA 
pcciuena familia de respeito, nin-

/ lm um bom quarto; rua S. fanrnrio
n. 353. (783S Si 1

TTM senhor viuvo, cnm filhos menores»
KJ precisa de uma senhora de certa cda-

de. sem compromissos c dc proceder ca-
5*at-.:do, para tomar conta dc sua caso.
Carla» nesta reducção a W. Z. Cr4<*2 S) S

TTM A senhora seria de-oja um commo-
C' \\o mobilado, com pensSo em ca.**a de

casal nu familia, no centro di cidade e
que não tenha outfos inquilinos, Cartas
com informacõdfi, Ipreços, etc, para I*.
X., r.citc jornal. (;-24 S) J
TTM senhor estr.nceiro deseja conhece**

X..' '.tna moca cnm toda reserva, ou para«sua companhia. Ucpposta a 1'. 1'., nesta
folha. í;oto St f

VENDE-SK 
Mutambina.

JJivc-i loção áromatioa
q.o i?-s. ren*>S09ros oabel-
Ins e íies.mir a, caspa: na
Garrafa Grande Granado
Si Filhos, H~ ttiinny e S5a-
lão Elias, Ouvidor 120

A 7171

Mme. Francifca
Reis, diplomada,'uz apparecer n
nietistruação^ nor
processo ncieiiti-

rico e sem d_»r; trabalhos garantidos c pre-
ços no alcance dc todo.', sem o menor pe-riga jiara a saudei «rata de doenças do
utero; rua General Câmara n, no. Tel.n. .i..tf'8, N'oru-, próximo «Ia avenida Cen-
lal. Consultas grátis.
Partos. Jlolcstias das
Tratamento dos
abortos c suas con-
sequecías, dos cor-
ritnentos, das co!i-
cas utero-ovananas e das regras irregulares
c prolongadas. Assembléa, 5'. das i; ás iB.
Serviço do dr. Pedro Me.g-\l\c.e$. Telep.

(854;)

SEUHOÜS!*11"*

Cura {-.ariii-tidii
o rápida <io
OZENA

n.ríZ (fclulcz do nariz)
OUVidOS processo inteiramente

boca ,I0V0-
Dr. Kurico tle Lcmns

professo!* livro dessa espe.i-iii-
dade na Faculdade de Medicina
dn Rio de Janeiro. Consullorin
rua du Carioca 13, sobrado, das
12 ás O da larde. J 7017

Compra e vende predios i
carrega-se de construcções
cções, toma prédios por contracto de ar-
rendamento ou cartas de fiança, pagabons alugueis c dá as melhorei garantias
possiveis._ adcar.la dinheiro para pagamen-tos de imposto predial, mediante préviocontracto, para ser pago por forma dc
amortisação dos alugueis dos mesmos, ac-
ccila procurações paia administração c H-
quídação de espólios, empresta dinheiro so-
bre hypo .becas de bens immoveis no dis-
tricto federal,

ESCRIPTORIO
EUA CLAPP N. i

PRIMEIRO AXDAR
EM FRENTE A' PRAÇA 15 DE

NOVEMBRO
Tclephor.c n. 5504 Central

mo IM" JAXliHJO

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, -5?, c rcli.ioso, -ofi, em 24 horas,
na forma da lei, justificação. Carteira
de Identidade. Na rua Visconde do
Rio Uranco 11. -7. sobrado, próximo ao
Cinema Oynipia. R 7840

âsãmer

— K. Cardoso
Junior, do Insti-

luto Pasicur. Especialista em moléstias
dos cães. Cons. e chamados, Pliarma-
cia 1'erreira; Hospicio 114. Teleplione
195S, Norte. (7S9 S),

— Attende a qualquer
dhamado. Economia c

garantia. 11* Teixeira. > Teleph., Central
55.15; rua Pedro Américo n. So — Cat-
teic. (47" S) S

— Kuiprc. ta-se sob hypo-
thecas ile prédios, qualquet

quantia, ti juros e condições que se tra*
uircni; rua Theophilo Otioni n. 83, i° an-
andar. (6ui.i S) J

Vetermano

Electricista

Dinheiro

- 
parco — CLÁSSICO BRASIL —

1.900 metros — Prcmio .t:ooo$ooo
Animaes nacionaes de 4 annos e mais.

. Kilos

.•..--•* 55
...... 54

53
53
5-
51
49

...... 49

Rio de Janeiro, 23 dc asosto de 1916.'A DIRECTORIA DE CORRIDAS.

MOLÉSTIAS OAS 6ALLINHAS
A gosma, o gôgo a corysa e o rheu-

matisuio das (.all.iihas e de outras cs-
pecies de aves, são combatidos com se-
gu-ança pelo Corysol.

Com o uso deste preparado as galli-
nhas engordam e a postura apgmenta.
Preço 2?5«~o, pelo Correio .-$500.

Em todas as drogarias c pharmacias
&. rua Uruguayana 66, Perestrcllo &
Pilho e Avenida Passos n. 106.

A 7471

SATOSÍN
é um remédio unico pela sua et
ficacia curativa em todas as af-
fecções pulmonares;

SATÍ»
cura os catarrlic. agudos e chro-
nicoi dos bronchioi e dos pul-
mões nos diversos periodos da
moléstia;

SATOSÍN
no tratamento da tuberculose
comprovada .icerce etfeitos ire-
troa.ivos sobre a inlccção ate
um limite tal que paralysa o des-
envolvimento dos bacillos de
Koch até suppriinil-os oom o em-
prego prolongado;

SATOSÍN
é recommendado por ittmmida-
des médicas brasilüras e estran-
geiras.

A' venda em todas as boas pharma-
cias e drograrias do Brasil.

Lavagem chimica de roupa
Pessoa conhecedora dos mais niodet-

nos processos de tinturaria, torna ao
novo, por preços os mais razoáveis, ves-
tidos finos de senhoras c de. creança;
á rua Senador Corrêa, 33, Cattete.

7201 J

PINTURA DE CABELLOS
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-

ticularmeiitie, só a senhoras, com llcn-
né. Aotualmcitt. garante a maior per-
feição no scu trabalho. Duração: quatro
mezes. Completamente inoffensivo.
Preparados recebidos da Europa pelos

últimos vapores. Avenida Gomes Freire
n. 10S. sobrado. Telephone n. 5.806,
Centrai. 4841 J

CASAS E TERRENOS EM
JACARÉPAGUÂ

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES
Vendem-se nas ruas Monsenhor

Marques o Anna Silva esplendidas
casos acabados do construir o nm*
gnifleos lotes de terreno próprio,
livro o desembaraçado, com ogua
encanada, bondo o luz electrica.
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES;
pnra informações, rna do Ilospt*
cio 14; para ver, rua Monsenhor
Marques, 1* caso h esquerda.

(A 7SSS) N

ESCAPHANDRISTAS
Vcii-rm-se ajjparelhos completos e

roupas externas do Fabricante SIEHE
ÜOKMAN; internas e accessorios para
os mesmos. Ship Chandler — Luiz íii-
«pieira — Rua da Misericórdia n. 8.
Telephone 3618 C.

CACHORRINHOS DE LUXO
Vendem-se bonitos, fclpudos, raça

Teneriffe, bem pequeninos, na rua Ce-
neral Polydoro 23, uotafogo. (13 7799

Casa para casal inglez
Gratifica-Se com ioo$ooo a pessoa

que indicar uma casa cm Santa There-
za, que convenh.T. Deve ter boa vista
para o mar, grande quintal, 3 quartos e
mais dependências communs. Aluguel
até 3oo$ooo. Para ser occujiada cm no-
vembro ou mais cedo. Respostas a M.
J. 11. (R G963

Stioteiras CLARK
Para menino, __.«* a. . . 17Ü1000

" homem -JOÍjSOOO

Marca PAULISTA
Para menino, 10$ c. . . IlífOOfl" homem 14ÍJS000
rOOTIJAM-S -— Oljnipic, League

Paulista o todos os artig-c
para estu sport.

BAQUETTES o bolas paia Tonnis.
completo sortimento."CASAS CLAM"

Ouvidor 105 — líriif-iinyann. 3íl
—- Carioca 3S — Cmuoi-iiio 17C
o Estacio do Sá 59.
(Desconto especial para cluli»

o coliegios.].

ACTOS ^¦TT2SfEBKJE3S

GONORRHÉAS
Flores brancas (íeucòrrhéa)

Curam -se radicaluiento1 em nou-
tos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MATLCO FER-
RU.GIK.OS.O.1 Vende-se unicamente na pitar-macia BRAGANTINA, rua da
Uruguayana n. 105.

ao <vracsj_R3_rscmn3fC3s*c*

m
Cartomante brasileira, celebre pelassuas prc«phccias sobne os annos de

1914 e 1015, consultas verbaes c porescripto. Rua da Carioca, 13. (13 7800)

SOFFR EIS ?!
Perdcsíes a esperança dc cura ou de

melhores dias ?
Ide já á "Flora Indigcna" — ACRE,

69, que encontrarcis iiiinicdiato allivio.
Consultas GRÁTIS por «médicos e es-

pintas sctlire Iodos os assumptos. t
Cura' da l.M.POTEXCIA sem .medica-

mentos a ingerir, J. 6288.

CÂPIU-M
etJKA

- CONSTI PÀÇOBS -
INFLUI.NZA, TOSSES, ETC.

1

SYPHILIS

Aluga-sc um, na Pensão Rio P.ranco,
com vastos aposentos rodeado dc ja-
nellas para um parque, e portas para
um magnifico terraço, tudo mobilado
luxuosamente, a familia ou cavalheiro
de distineção. Cozinha . dc I* ordem.
Rua Fialho, 20. T. 373a Central —
Gloria. (lá <*759

Exposição de aves de raça
Gênero finíssimo, vende-se .1 preços

sem egual. Ovos de todas as raças a
io$ a (luzia, trooanldo os claros, só na
Cooperativa da rua Sete de Setembro
n. 3. S. ;-ij«jij.

TOKB£«Ml_:«l.-_l***Mn.

«Io
1.009. Cent.

ICKCP-P*

Professores e Professoras
A I-LEJIAO c KRANCICZ — Lecciona-

__A pe esses idiomas, pelos rnethorlos mais
modernos e simples e por preços reduzi-
dos. Infonnações á rua S. Josc 51, 1"
andar, de i .is -. (7848 S) Il

Da GOXORRHÊA CH.U0N1CA 011
RKCEXTE, em poucos dias, por pro-
çcsso-S inodjrnos, sem dór, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 6oó e 914. Vaccinas d; Wright.
Assembléa, 51. das S 115 11 e 12 á* iS.

n i SEKVICO NOCTURNO, S ás 10—
Dr. Pedro Magalhães. R R549

massagens, etc. -Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docenie da Fa-

culílailc. Doenças do 'estômago e intes-
tino, neurasthenia, arthritismo, obesi-
dade, dirbete, etc. De 7 ás 11 da -.na-
nhã. Rua Senador Dantas, 48. 34; ]

PENSÃO
Vende-se uma, no centro, por 1 :cooS,

com muitos pcnsionislas; informa-se
no café Primavera; Alfândega, 136.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V, S. «píer comprar moveis a presla-

ções por preços baratissimos, entre-
Hiiiido-se na 1* prestação, som fiador,' na Casa Sion; rua Senador Euzebio

.09 Xorte.
(.1 6382)

ns. 117 e 119, telephone

TXGLEZ — Uma senhora Ingleza ensina .
JL c-te idiotpa cm aula ou particuhrmcn. '
te| r-.n S. José 79, -» andar. (;Si8S) S!

aeaf 3ir.-.tico, Mr. Pe-' r tcr í.;*rar--e ensinar-—m crn ses ineres. 10*
mensaes, I.arso de S. Francilco 36 e rua
da Carioca 52, i° andar. Vae a domicilio,
ror preços módicos. (Si80 S) J

TXGLEZ, trancer, portuguez, anlis e li-
i J. ções nartWuIares (methodo llcrlitzí ;
i preco módico: ma da Alfândega n. 199,
sobrado. (9lSo S) J

-fr-ESTlDOS. blusas e saias, com «o-io
T c elegância, fazem-se nos scçiirntes

preços: saias, 5$; blusas, .1$; vcstMoç.
ijS1*.'!-"). A;u>*.ir dc tüo íia:iito. garante
que tado é bem acabado e muito chie.
Vae (ornar medidas e provar á casa dos
clientes; avenida Gomes Freire n. 1 i,..
3» c.-.i. (7C00 Si R

"DROVESSORA de pottui-nez, dá lições
Í em casa de familia, .1 preço modera'
do; rua V. de Itauna n. ;.. 2n ondar,

(7.-5S sj n

I. r I ÍI ' II Doenças in.

Sf.E..ieiíeilessss
Apparcihoi

microscópicos, electricos, dc illuminação
para exames c tratamento das doenças; ure*
thra, bexiga, rins. recto, intestinos, esto-
mago, etc. — Trat, rápido da gonorrhéa,
svpliilis, liydrocele. Appl. 606 e om—R.
Sete de Scteinbro 06, «Ias 3 ás 6—Il.id.
Lobo '-3. Tel. 1294. Vil'a.

Cachorrinhos

"\Ti:MM-~M-SIO 
p.ijiuis pintados ile

1 ' pstjlos nioilcruos nn Cnsn Sun-:
tns, ;i trun ili. Asscmblên, IS cnntol
«In run iln Qultaiuln, que npezar du
fli'«'iiutiulii enrestin coiitiuim n ven- «i
Ac-v pelos preços iinliüos, (Miviando ¦ '¦'
•mostrn. grntls a domicilio. Toi:
T97. Ontral, (7777 O) J

TJKOrESSORA ir.de-.-i lecciona scu idio-
X ma cm casa c a domicilio; ua rua S.
Jo-é 11. 18, i* andar. (7109 SJ J
"DIIOFKSSOBA 

estvnngrirn, cnsl-
¦i na francez, Inglcz o alleiuão oin
hrevo tempo. Preços módicos, vua
da Carioca, 41. 1" nndnr,

(7s:;o s) s

—. Sabonete
medicinal Dick.

para lavar cães de luxo. Efficaz na
sarna. Destruidor dos carrapatos e
pulgas. Vende-sc á rua do Ilo.-picio
11. 114, Ouvidor 63, Gonçalves 

"Dias,

38. (/S8 SI.

MORPHE'A, cura garantida da
morphéa lisa —

(manchas dormentes). Cura ou melho-
ra e p.-uãlyza a morphéa ttihcrosa. Pe-

| çant attestados. Trata tambem por cor-
í rrípon.icncia. Dr. Lara, rua Visconde

Jc Sanla Is.bel n. _. terças e sextas,
de 1 ás 3. I". 44.*n.

Prof." M.e Altiny — Cartomante

nn
vida, realiza
íos occultos.

enãò depois de
111 <io Mattoso
ru.

mãos. Resolve atrazos
casamentos e cura pelos

Nüo acceita pagamento
olitido o une se dc_ejn;
o. ro. dai io ás 4 lio

fiTOCÍCLE E SI01CAR
Vcndc-se uma, ingleza, funeciona-

mento perfeito c garantido, com força
de 4 cavallos, preço dc oceasião. Tra-
tar e ver na travessa «lc S. José 45,
esquina, porto do Collcgio Militar, pela
manhã r..é ás 12 horas. (R77S1)

PHARASAGM E DROGARIA"
Vende-sc em um dos melhores pontos

do centro da cidade, com grande sorii-
mento, muito conhecida, fazendo bom
negocio, motivo da venda é oue o dono
do estabelecimento sc retira para a Hu
ropa; trata-se com o sr. Souza Galvâo,
rua Uruguayana, 110, 11 769;.

ESS15X0IA DBP.URATÍVA 0O\*
CENTRADA DE CAROBA MIÜDA

(Formula dc Brito)
Appro«"ada c premiada com medalha

dc ouro. Cura: enipi.es, ljo«iba3, sar
nas, doenças dc! nariz c don ouvidos,
borbulhas, coniicliõcs. darthros, pannos
eezema, crysipela, sypliilis. e rlieuiuatis-
mo antigo e recente. Preço -$500.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45; Carvalho, rua 1" dc
Março 10; á rua Sete de Setembro
Si e 90 c á rua da Assembléa 14. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr,
Vristides Lobo 229 Tel. 1.40c. Vüla.

Procopio Alves Mendes

Í 

justino Mendes, sua es_osa c
filhos, iriiiüop, cunhados ,e 'so-
brinbos, novamente convidam os
sciis parentes e amigos -para as-,
sistir á missa de trigesimo dia

que por alma do si/u pranteado filho,
inmão, cunhado c «tio, mandam cvlc-
brar amai.iã, saMiado, -6 do corrente,
na egreja. do S. Sacramento, ás novo
holas da manhã e desde já se con-
fossam agradecidos. S. 79<Í5.
___mmmmmp3^spmvmetWrV^m-mt

Antonia Monteiro
Soares

A familia da sempre lembrada
¦D. ANTUNI.V MO.NTKIKO
«SOARES faz celebrar amanhã,
sabbado, 2C do' corrente, 1° an-
niversario do seu fallecimento,

uma missa, ás 9 M- uor"'15" na^Sfej.i
do Carmo. __CSj7973
a_________g_a_SSlflESíBaBEB0E__i
Maria Magdalena Ma-

chado
Antônio Luiz dc Souza, Cie-

niciilina de Souza c Amélia Mo-,
raes Costa convidam todos <JS
parentes e pessoas de sua ami-
za.de para assistir á missa de

trigesimo dia do fallecimento de sua
saudosa mãe, sogra e avó, na matriz
de N. S. da Salclc dc Caitumby, ás 10
Iioras, amanhã, sabbado. 26 do cor-
reme. R 78-'
_____f______B___^gaa8aaaaasiiHBg

Coronel 'Sellarmino
de Arruda Camera

A viuva e mais parentes do
coronel BELL.*MINO 

'DE AR-
RUDA CAMERA mandam ceie-
brar uma missa por alma do
mesmo finado, hoje, ás 9 'l-

Iioras, na egreja de S. Francisco de
Paula. R 7817

t

Adelnda Madureira
da Costa Pinto

t
OS" MEZ DE SEU FALLECIMENTO)

Seus filhos: contr.valmirante
dr. João da Cosia Pinto, capi-
tão de coi veta Arthur da Costa
Pinto, Carolina Madureira da
Costa Pinto c scu afilhado dr.

Álvaro Urasil mandam rezar, amanhã,
sabbado, 26 do corrente, ás 9 horas,
uma missa por sua alma, na egreja dc
S. João Baptista da Lagoa, 110 altar-
mór. (J 7892

Januaria Barcellos da
Cunha Lopes

t

t
Barbara Emilia d A-

morim'
l,kiria Amorim Ferreira Bas-

tos, seu padrasto Abel Joaquim
¦Dias, suas irmãs Deolinda de
Amorim Dias e Olivia de Amo-

. rim Dias Assumpção, seu neto
Jo.éi.LontV" liámos, seu genro Augusto
d'As-umpçàõ' agradecem a
pessoas qu acompanharam
mortacs dc sua extremosa
posa, avó e sogra BARBARA EMILIA
D'AM0RIM, e as convidam para as-
sistir á missa de sétimo dia, que por
sua alma mandam celebrar, amanhã,
sabbado, 26 do corrente, ás o horas,
na matriz dc Santo Amonio dos Po-
bres; por esse aclo de caridade e reli-
uião se confessam summamcntc gratos.

R 7S70

todas ás
os restos

mãe, es

C0NTRA-ALM1 RANTE
. Antônio Majdnio Go-

mes Ferraz
1» ANNIVERSARIO 'DO SEU PAS-

SAMENT.0
A familia do contra-alinirante

AN-ONIU MÁXIMO COMES
FERRAZ manda celebrar

Registradoras e cofres
Vendem-sc registradoras National de

2oo$ooo para cima, cofres de ioo$ooo
par? cima. diversos fabricantes c com-
pra-se qualquer objeeto commercial.
Rua Frei Caneca n. 7311 casa en-
ovclopedica. Teleplione 5692 Central.

(iSlíq S)

OS CHAPÉOS OE PALHA,
SUJOS

Os chapéus de palha, sujos, ficam
completamente limpos e com a apparcn-
ciíí de novos, quando lavados com a"Água Mágica". Mais duas vezes po-
Jer.i ainda lavar um cbntiéo, oiiand"
novamente ficar sujo. Um vi.Iro dá
para seis chapéos e custa r$ooo. Pelo
Correio, 4f 000. Na " A' Garrafa Gran-
dc". rua Uruguayana, CC. A 7472

Éiixir de Pepsina Cor..»
posto

(Camomilla. R.huibarbo, Caliimba e Pe-
tsir.a) Fórmula dç Brito

Approvado e premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal c>_
beradas, dyspepsia., vômitos, eólicas do
figado c intcsiinaes, insjipetcncias, do-
rts de cabeÇL c vertige-is. Vidro c$ooo.

Deposiios: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, 1° de
Março, 10: Sete de Setembro ns: Si c
99 e Assembléa, 14. Fabrica: Pharmacia
Sanios Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. Telephone n. 1.400, Villa.

(30B7)

CASA EM BOTAFOGO

ii.dJyw...
OR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos inethodos de tratamento

í-edico e cirúrgico, conforme a melhor
ndicaçSo. Consultas, das 8 ás 11 dn

«nnnna. "Rua UruEuayaua n. 43.

NEGOCIO DE OCCASIAO
Vcnde.se um botequim e restaurai.-

tc bem montado, e fazendo muito bom
negocio, pagando mesmo pouco alugue!.
dependendo o negocio dc pouco capital.
Para vêr c tratar, no Boulevard São
Christovão n. 63. J. 7S13.

ira
complicações. Cura

rápidos.Droct&os eeffuro» e
\Hl?EU. Das 8 ás
bora.: Ca rua de S.

radical poi
íJr. JOÃO

11 e das i] (U i5
redro, 5j.

da

missa, amanhã, sabbado,
corrcnlc, ás 9 horas, na

Candelária (altar N. S. dos

uma
26 do
egreja
Nave-

games). R 7068

Francisco B. da Cunha Lopes
e f.-uuilia, Amélia Barcellos Lo-•pes dc Souza e familia convi-
dam os parentes c amigos para
assistir.á missa que, pelo des-

canso eterno da alma de sua querida
mãe, sogra e avó, mandam rezar ama-
nhã, 26 do corrente, ás 9 'horas, na
egrcja-.de S. Francisco Xavier. (J 7883

Claudino Alves de
Castilho

IRMANDADE DO SS. SACRAMEN-
TO DA ANTIGA SE'
Esla Irmandade fará celebrar,

amanhã, 26 do andante, ás 9 i|2
«horas, em seu templo, uma mis-
sa dc rcqttien c Libera me so-
lenne por alma do saudoso irmão

Provedor Graduado CLAUDINO AL-
V_S DE CASTILHO, .-o" dia de seu
nassamento. Para assistir aos referidos
actos convido os nossos irmãos, cm gc-
ral, c familia, parentes e amigos da-
quelle finado. — Sccrciaria da Irman-
dade. em 25 de agosto de 191C. Luiz
de Gouvèa Ravasco, Ir. Secretario.

(J 7881

D. Minervina Serpa
Chavantes

1» ANNIVERSARIO
A. J. Chavantes e familia «con.

vidam os seus «parentes e amigos
para assistir á missa que mandam
celebrar por alma de d. MINER-
VINA SERPA CHAVANTES,

amanhã, sabbado, 26 do corrente, ás 9
horas, na egreja «da Candelária, pelo que
desde já se confessam gratos. J -110,
•_3--_____Bn_______t____BBBHMM

Herm.in.ia Guimarães
Monteiro

Seu esposo, mãe, filhos, ir-
mãos, cunhados c sobrinhos par-
ticipam seu fallecimento, liontem,
ás 12 1J2 da tarde, e convidam
as pessoas de suas relações c

amizade para o seu enterro, que se
realizará ás 10 horas, saindo o feretro
da rua S. Luiz Gonzaga, 1C7, para o
cemitério dc S. Francisco Xavier, agra-
decendo desde já o scu compareci-
monto. Ü 77oS

f

Antônio Pinto Corrêa
Mauricia Cavalcanti Corrêa,

Albina Margarida, Ceciliana Ca-

Ívalcanti, 

José Modesto Bezerra
Cavalcanti, dr. Manoel Bczcr-
ra Cavalcanti, Paulo Bezerri
Cavalcanti, Luiz Bezerra 'Cavai-
canti, Henrique dos Santos Be-

zerra, Manoel Pinto Corrêa, José Soa-
res Corrêa, Joaquim Soares Corrêa c
.Francisco Soares Corrêa, penhorados,
agradecem ás pessoas que acompanha-
ram o enterro de scu sempre lembrado
marido, filho, genro, cunhado e irmão
ANTÔNIO PINTO CORREA, e de
novo as convidam a assistir â missa
que por sua aima será celebrada, ama-
nhã, sabbado, 26 do corrente, ás 9 ho-
ras, na, egreja de S. Francisco de Pau-
ia, por cujo acto de religião c caridade
se antecipam agradecidos. R 784.

Maria Pinto de Azeve-
do Marques

(NÊNÊ)

Jorge 

Caldeira de Azcveda'Marques e firlios, Aurélio F.
da Silva Pinto e filhos, Joa-
quim Dias de Medeiros, cs-
posa e filhos (ausentes), Al-

berto F. F. Machado, esposa e filho,
Antônio Pereira Gomes, esposa e fi-
lhos, Viuva CocJho Barbosa e filhos
agradecem penhorados a todos que
acompanharam os restos inorlacs de
sua idolatrada e inesquecível esposa,
mãe, filha, irmã, lia, cunhada e nora
MARIA PINTO DE AZEVEDO MAR-
QUÊS (Nénê), c de novo convidam
seus parentes c amigos para assistirem
á missa dc 7° dia, «pie pelo repouso
eterno de sua alma mandam celebrar,
amanhã, sabbado, 26 do corrente, ás
9 i|2_ horas, no altar-mór da egreja de
S. Francisco de Paula; confessando
que ficarão siiinmaiiicnle gralos.
¦¦_— (R 7-QO

Eponina Solposto Por-
tílho

ÍJosé 

Alves 'Portilho Bastos Ju-
nior < filhos, Maria de Almcid»
Solposto e filhos, dentais «paren-
Ites. muito gratos a todos que se
dignaram acompanhar até á ulli.

ma morada os irestos mortaes de sua
esposa, mãe, filha e' irmã EPONINA
SOLPOSTO PORTILHO, convidam as
pessoas do suas relações «para assistir
á missa de sétimo dia que pelo descan-
so oterno de sua alma mandam rezar
amanhã, s.bba_o, 26 do corrente, ús 9
horas, na egreja do São Francisco «íc
Paula,. J. 7841

I

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Sc-

tembro, 235, vendem-se dois automóveis
"Berliet" "landaulet), c um "Pope", no-
vos. Preços vantajosos. (0420 J)

CASA

C0LQR1NA,
tiiuir ao cabello a
ta ou castanha.^ —
Correio, mai.. )0.

Tintura ideal ga-
rantida, para res-

sua côr original pre-
Preço ioíooo: pelo
Deposito geral, rua

(«V S) R 7 dc Setembro n. i-"7. — R. KANITZ.

Aluga-se para familia de tratamento
uma casa com jardim na frente c bom
quinial, com sala de visitas, de jantar. |
oito dormitórios, todos com luz directa, 1
sendo um independente, para rapaz 1
solteiro, bom conforto bygienico. casa '

totainiente reformada
t*;6o$ooo. Para ver e
rua Assis «Bueno n. 52, bonde Ipane-
ma Túnel Velho, ou Real Grandeza.

U 7843)

Para familia dc tratamento, aluga-
se uma junto á Praia do Flamengo,
com 4 quartos, 2 salas c mais depen-
dencias. Para tratar com o sr. J. J.
dc Amorim, av. Central, 101, 1" andar.

(7«"o5 J)

Illottieca de Obras Celebres
Vende-se uni collecção dc livros,

agora. Aluguel I completa, inteiramente nova e dç quali-
dirigir-se á dade superior, por coojooo. E' enca-

«lernatla <-m Roxburgh. Custou 43,-1*000.
Propostas por carta a Antônio, posta
restante do Coririi- da Manhã.

Sebastião Rodrigues
Duarte

Os companheiros de SEBAS-
TIÃO RODRIGUES DUARTE,
agradecem a iodos os compa-
nheiros e amigos que acompa-
nharam os restos mortaes, c_ de

novo convidam todos os companheiros
e amigos para assistir á missa de sc-
limo tíia, que será celebrada, amanhã,
sabbado, 26 do corrente, na capella do
cemitério dc S. Francisco Xavier, ás
9 horas; por cujo acto sc confessam
gratos. R 

"^55

Eurico Elesbão Tei-
xeira Campos

AGRADECIMENTO
Estber Jansen Magalhães Cam-

pos e familia, na impossibilidade
de agradecerem pessoalmente,
.por ignorarem residências, a lo-
dos que velaram e acompanharam

os restos inorlacs do seu idolatrado cs-
poso. pac . sogro EURICO ELESBAO
TlfiXEIRA CAMPOS, assim como a
todos que assistiram á missa e envia-
ram cartas, cartões e Iclcgramnias, vêm
¦por meio «destas linhas, penhorados,
agradecer. mg—mm- wgogcid«B_l_.

Antônio Luiz da Silva
José Alves da Silva, sua es-

;-* posa c filho. Etelvina Lopes da
Silva, scu esposo e filhos, Emilia
da Silva Ferreira, seu esposo c
filhos, Etelvina Areosa, seu cs-

poso e íilhos convidam o; seus parentes
e pessoas de sua amizade para assistir
á missa de sétimo dia que, por alma de
scu extremoso pac, snero, avô e tio AN-
TONIO LUIZ DA SILVA, mandam cc-
lebrar amanhã, sabbado, íí do_ corrente,
no altar-mór «da egreia da Candelária,
ás o horas, agradecendo encarecidamen-
le a todos qnc comparecerem a tsteneto
de religião.  _ /'''!~*
____3EJKE____WKHESS^SE?ê'SS_
Antônio Luiz da Silva

A familia do finado ANTÔNIO
LUIZ DA SILVA agradece a to-
das as pessoas que os cercaram
neste transe doloroso i|tic acabam
dc «passar c particularmente ;'£

extnas. familias João Gonçalves. Pcixo-
to. Aura Scrgio Lourenço. Maria Go
més e Luiz Fieueira, pela dedicação
com que sc honraram durante a doença
dc seu carinhoso e idolatrado nac, so-
gro, avô, tio, comiaúre e Mitigo, a to-
dos'a eterna gratidão da iamilia.

£B^BggEEpmS]gBQB__HBP>n_nS__ia
Victor Matheus Dutra

Viuva Anna de Jesus Câmara,
seus irmão c irmãs, participam
nos scu -larcntes e amigos o fal-
lecimento dn scu semnre lembrado
irmão, VICTOR MATHEUS DU-

TRA, c os convidam paraa con-.panhr.l-o a
ultima morada. cu"'o enterro sairá hoje,
ás 2 horas da tarde, da rua do Riachue-
lo n. in, casa t. «pano o cemitério de
S. Francisco Xavier, do que já .-c con-
fessam gratos. J 

"880

João Maria Borges
Albertina G.llo Borges o filhos,

Elisa Gallo e mais parentes con.
vidam as pessoas 'de sua amizade
para assistir á missa de primeiro
anniversario que, por alma do «cn

pranteado marido, «pac e genro, JOÃO
MARIA BORGES, fazem celebrar ama-
nhã, sabbado, 26 do corrente, ás 10 ho-
ras, no altar-mór da egreja de S. Fran.
cisco de Paula, antecipando seus agra
decimentos a loclos que comparecerem :>
este acto fie aflecto c religião. J 7S7!.'
_,.-3_~SSSSS§gSSEi';5iíi^S®í^ã5E?S£a

, Thomaz Mtfnteâro de
, Castro

Adelaide de Castro e filha, Mi-
guel Monteiro de Castro e esposa
e iv.ais pessoas da familia (au-
sentes), convidam aos parentes c
amigos .para assistir á missa que

1u.1n.iam celebrar por alma de seu es-
poso, pae. irmão, cunhado e lio, THO-
MAZ MONTEIRO DE CASTRO, ás
9 i|a horas, na egreja do Carmo, pelo
que desde já sc confessam eternamente,
gratos
9____wm%mmm%m%Wm%mm.mWBm
Thomaz Monteiro de

Castro
GRANADO «. C, mandam cc-

lebrar cm memória daquelle sen
antigo auxiliar uma missa de sc-
limo dia, na egre ia de _N. S. do
Carmo, que se realizará amanhã,

sabbado, 26 do corrente, .pelas o i|. lio-
ras. Para este acto convidam a familia,
seus parentes e amigos do saudoso fl-
nr.do

Cuidado com os inírujões

Iracema Queiroz de
Arruda Camera

(ZIZINHA)

tjosé 

(Francisco de Arruda Ca.
mera, João Ribeiro de Queiroz
c suas respecrivas familias, Ar-
ithur Ribeiro de Queiroz, sua cs-
posa c .seus irmãos agradecem

«profundamente penhorados a Iodos os
parentes e amigos, que compartilharam
da sua immcnsa dôr, enviando «pczames,
velando a acompanhando ao cemi-
terio o cadáver de sua idolatrada çspq-
sa, mãe, nora. cunhada, sobrinha,' pri-
ma e irmã IRACEMA QUEIROZ DE
ARRUDA CAMEiRA e pedem-lhes o
caridoso obséquio de assistir á missa
de sétimo dia que por sua alma será
rezada amanhã, sabbado, 26 do corrente,
ás 9 112 horas, na egreja dc São Fran- '
cisco de Paula. R 7770

General dr. João Clau-
dino de Oliveira «*s
Cruz

Í 

Maria das Dores e Silva d.
Oliveira e Cruz, drs, Ernesto
Claudino de Oliveira e Cruz e
Jorge Claudino de Oliveira e
«Cruz, Manoel Claudino de Oli-

veira c Cruz, Sebastião Claudino dc
Oliveira e Cruz, Maria da Conceição
de Oliveira e Cruz, Eduardo Claudino
de Oliveira e Cruz (ausente), Waldc-
mar Claudino «le Oliveira e Cruz, Ole.
sia Uchòa de Oliveira ie Cruz c Mairia
Luiza Lacerda de Oliveira e Cruz, viu-
va. filhos, noras c demais nelos do
GENFJRAL DR. JOÃO CLAUDINO
DE OLIVEIRA lE CRUZ, convidam a
rodos os parentes e amigos dc seu ido-
latrado marido, pa«e, sogro e avô para
assistirem ás missas de sétimo dia que
se realizarão na egreja de São Fran.
cisco de Paula, hoje, sexta-feira, 25 do
corrente, ás 9 horas, «pelo' que se con.
fossam desde já eternamente gratos.

R 7-0

Os proprietários da Cnsn
das Fazendas Pretas, ten-
<lo sabido nue conti nlía a
exploração do credito do
nome do seu estabeleci-
mento por parto do indi-
viduos suspeitos, avisam
no publico dc que n Cnsa
das Rr.emliis 1'retns não
tem agentes ile lutos e nao
nimiila seus empreendo, a
domicilio —Tr sem receber

1 pedido P_rn tnl fim.
Moras OJjplorniloras ó tam-

«filem suspeitas são aquellas
uno sf np-bsentnni como
antigas contra-mestras da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDRO S. OUF.IBOZ
& IRMÃO

Tel. C. 191.

D. Maria Gerirwdes de
Moraes

(FAUECIDA EM GUARATIN-
GUETA")

A sua familia, penhorada, agra-
dece a Iodas as pessoas que as-
si-.tir.im á missa dc 7o <iia do

J_u seu fallecimento c a Iodas as
qtte a acompanharam nesse dolo-

roso transe. U 76-6

3______S__*^____________S
Emilia Tavares

Adclmar Tavares agradece, ds
todo coração, á«s_ pessoas antigas
que -lhe tem .r.izi-lo confor.o no
terrível transe ,por qttc vem ipae-
sando, cnm a morte 'de sua. idola.

trada esposa EMILIA, em Recife, desde
o «lia 21 «Io corai:-.-, e em Scu iionie,
e <le Ftancisca Moreira Lima, Joaquim
Moreira da Silva, filhos, g.^nros c nc-
tos, Francisco Tavaritó «da Silva Cavai-
canti ç familia, são convidadas todas ns
pessoas de suas relações de amizade
para as missas de setim. dia que se ria-
lizarão na egreja dc São Francisco de
Paula, nesta caffnfal, ás 9 limas, na sc.
g-.inda-feira, 2. do corrente. -lag--

VEM-SE
Quatro tachos grandes de ferro fun-

diiíõ, próprio para sabão; ver e tratar
rua Coronel Pedro Alves n. 98.

7551 R)

CARRINHO
Vende-se um carro novo inglcz Ven,

se, para uma ou duas'creanças; ver e
tratar, rua Sete «lc Setembro n. 19-,
loja. 7-13 l

«E-SE CURAS
Para cozinhar sabão a vapor, cofl

dispositivos automáticos para misturar.
Trala-se na rua dr. Quitanda, l.f, Rio
dc Janeiro.

Fabrica ds Caixas de Papelão
Vende-se seis machinas em perfeito

estado de fitnccio_amento, P>ua da Al-
fandega, 32;. 7-o- J
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NICKEL
Escrnpulosamente bem c_lnta<l__ e á

101.400 por iooSooq, vcnlde-se á rua
do lHoe_--rio _». 141, sobraldo, <las 8
_> I da tarde o das 6 ás 8 da noite.
Também vende pratas a ioo$8oo por
loo"Sooo cm ipaipil. J. 79-2.

MACHINA DE ESCREVER
Ninguém compre uma sem informações

_k.brc a htòchuia mais eimplcs, moderna,
pratic», durável, elegante e ao mesmo
tempo mais barata do que qualquer 011-
Ira do mundo. Dá 15 copias, tem fita de
cor e typos dc metal, faz ate 300 letras
por minuto. Iníorinaçücs c explicações
gratuitas.

CUSTA SO' 180 Mil. RS.

Xnconimendas, peça-se por billicte pos-
tal ou carta á caixa postal 1388 — Kio
de Janeiro. (J ?_2<>.

COFRE MILLERES
Vcndc-se um grande, próprio para

eoinpanhia ou banco, muito em conta,
fraca da Republica ns. 71 e 73.

S CS76

Bom terreno para cultura
Vende-se um com 1.320111. de tes-

tada, por 660 m. de fundos, tendo água
corrente, distante 1 hora da estação do
Realengo. Preço: 18:000.000. Trata-se
com o sr. Mattos, á rua Uruguayana
n. ií, loja, ás 4 horas da tarde.

(J 7.878

Objectos de arte de madeira
Imagens encarnadas, mobilias artis-

ticas etc, estragadas de bichos, restai**
ram-se c dá-se uma solução na madei-
ra para impedir a reproducção do br
cho. Kua D. Carlos I, 94, sobrado.
Benevenuto Maneini, (7587 «)

CAMISEIRO
Precisa-se um cortador de camisas e

..roulas. Fabrica, rua Aristides Lobo
n. 96.  R _______

BARBEIRO
Vende-sc 11111a barbearia; Informa.se

na Avenida Passos n. 54, com o sr.
Nunes. M- '69'-

CHÁCARA
Vende-se unia importante chácara a

rua Santa Alexandrina n. 295, ponto
dos bondes, com um grande palacete,
muitas arvores frutíferas, grandes mat-
tas e água nascente, medindo de fren-
{e 327,20x400 e soom.oo de fundos.

Trata-se á rua da Relação 38 e 40,
com o sr. Alemtcjano. (R 7783),

VITRINE
•Ven-te-Se uma grande 6 conípleta,

com magnifico vidro dc crystal; rua
Sete de Setembro n. 38. R- 7883.

ALUGA-SE
Uma boa casa pana renda com ou

sem contrato corm grandes accommo-
dações, Installações electricas c sanita-
rias, [pintada e forrada de novo; para
vêr c tratar na rua Barão do São iFc-
lix n. 18. J. 3S4Q.

MACHINAS PARA FULEIROS
Vende-se diversas usadas. Trata-so

na rua da Quitanda n. M7- Rio *1<* Ja-
neiro.

¦¦ 
¦¦ ———____-

PYORRHEA ALVEOLAR
(Secreção dc pus entre a gengiva e

o dente).
Tratamento racional pelo cirurgião

dentista Ascanio Ribeiro, .professor da
Faculdade de Pharniacia e Odontolo-
gia do Estado do Rio. Assemblèa nu-
mero 69. M. 7684.

TORBINA
Vende-se uma, em perfeito estado,

própria para refinação de assucar, la-
vanderia e tinturaria; nas officinas de
M. Moreira & C, á rua Visconde de
Itauna 21, telephone 2615, Norte.

(R7782)

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada * premiada com medalha
de oiíro

Infallivel na» empigen., -.arthros,
«amas, lepra, comichôes, ulceras, eeze-
maj, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da .pelle. * Pote i$3<>o. Depo-
tito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
drsdas n. 45 e Sete de Setembro. 8i.

(R 53)

Cavallos e Touros de raça
Vendem-se quatro cavallos por

1 *8oo$ooo. grandes, novos, bonitas es-
tampas, Campolino e Pega; quatro
touros da raça Hollandcz e Charolais.
Para ver e tratar em Juiz de -1'ora,
rua Victorino Braga, Coronel Dunas,

PENSÃO
Em casa particular, próximo dos, b.v

nhos do Flamengo, alugam-se optimas
salas de frente e quartos, mobilados, com
pensão, banhos quentes, etc., a preços re-
amidos; ma Buarquc de Macedo n. 71.
Teleplione 4.3.9, Central. 1'oriwccm-se
pensões para fora. U 784U

Sementes de capim gordura
ejaraguá

Veodé-sé qualquer quantidade, sêmen-
tes novas e garantidas, na casa Pinto
Lopes & C, commissarios dc café, man-
teiga e cereaes. Rua Fioriano Peixoto
n. 174,-Rio dc Janeiro, Telephone nu-
mero _oofi. *"••• >

QUARTOS
Para solteiros e casacs,..em casa nova

com mesa do 1* ordem, á preços mo-
dicos, perto dos banhos de mat* (Praia
do Flamengo), á rua Buarque de Ma-
cedo n. ... Telephone, central, 5-572•

U 7-S07

COPACABANA
Aluga-se o superior predio n. -83, na

rua de N; S. de Copacabana. Trata-s»
na .padaria. M ^'

CASA EM COPACABANA
Aluga-se uma, inteiramente reforma-

da, isolada, de esquina, com magnífica
vista a 30 metros da praia, dc aluguei
bastante módico. Trata-so á avenida
Atlântica 128, telephone 546. sul.

J 7848*~ 
VÊR PARA CRER ?

Quereis comer bem e gozar saude?
Só no Café e Restaurant Rio Branco,
rua Marechal Fioriano n. 195, aberto
dia e noite.

MACHINAS
Voride-se uma machina vertical, «lois

cylindros, alta ipressão, 75 «•?. ,P;;, ,fa*
bri.an.te 'Rohcy & C; typo Marinha j
uma \0Á Ivertliidal, UM cylfíndro, alta
pressão, 20 Ji. P.i íabricanlo lan-
cyes; ilmi dita horizontal, dois cylin-
dros, 20 H.iP., ligília a um compres-
sor de ar, fabníicanite Hughes & Lan-
caister, e duas" bonitas" oentnfugas;
trata-sc na rua da •Alíanidega n. ?3,
sobrado. «• "M2-

AGENTES
-Precisam-se. á ma do Hospício mi-

mero 109, sobrado. iDas 11 ás 12 'lio-
ras. Com Roberto. J. 7861 •

Fabrica de Tecidos de Malha
Vende-se uma para uma producção

de duas mil dúzias de camizas de nicia
por mez. Trabalha «om fio nacional
typos 8, 10, 12, 14 e 16. Prova-se dar
lucro liquido superior á cinco contos
por mez. Trata-sc por favor com o
sr. Lcon. Fabrica de guardas-chuva,
rua do Rosário, esquina da rua da Qui-
tanda. Ü 7-841

PHARMACIA
Vende-se uma b. m sortrda; infor-

mações a rua Matliado Coelho 11, 1._.
R. 7850.

ANTIGÜIDADE
Moveis de jacararuiál pirataria PorttU

guesa e, quadros, compram-se por pre-
ços convenientes. Ri._eban_.so ipropos-
tas com detalhe., ainda (.uc sejam <lo
irttc.íor, 'onde.doados 'lá ICaiixn, iPosüiI
n. r.406, :Ca'pita_ iFederal. R. 7829.

GRANDE ARMAZEM
Ahiga-Bc, á rua da Alfândega ro'.,

380- aniliJo. salão, com tres portas cs-
treitas c uma de trcis metros de larRo;
para vêr, dais ao lioras da manhã ás
4 da tarde; .frota-sc na secretaria du
egr.jn, ao la|_.o. 'R. 7S74.

ESCRIPTORIO
Aluga-se um dc frente í\ rua do Ri>o

sario 120, Io andar, esquina da Aveni-
da. Trata-se no Café Jlourisco.

M 76S1.
___03

ODEON
Com-iinliiii Cit.cmato-y.raphlca Brasileira

Em pleno suecesso, batendo o rócord das enchentes,
attraindo a melhor e mais culta sociedade, .

deslumbrando pelo sabor novo de suas scenas, continua
a vencer na túla o primoroso trabalho

A VERDADE NOA
ou & HVPÕGMSIâ
Admirável trabalho psychologico, extraído do celebro

romance dc LUIS WEBER
5 actos soberbos pela concepção e pelo jesempenho

Completam o proígramma a
Dois interessantes films

SEGUNDA-FEIRA • SEGUNDA-FEIRA
Primeira tentativa do gênero fantástico quo Gabriel

d-Anniinzio apreciou c dcfílnin como
« A Cinematographia do futuro "

O majestoso, admirável trabalho

AVATAR

9

m ntaúz^sigsÉiii&ÊÚ^^

PATHE Seounda-feira PATHE
"¦oi ***** **W. *••*** ******* ^^^^^^^ B BI TT.-*,.-, tioirnlno-ín ri r>*h !«¦<-._-•..

HOJE
ESPECTACULO MODELAR
•-As noticias mundiacs pelos melhores c mais —

imporlaütes jornaes- Eclair «ê Pathé- Jornaes
Útha grande edição da casa Pathó Freires — Serie

de Arte Italiana — Primeiro Íilm.da collecçao
Nápierkowska:

I.

) OU (--Sp

_-^__—___—_—_i»_b__^—_j^Man_ooi__—_¦¦_r- «Maio ju niiM awaax

r ~_l-_i HM

\m
Uma revelação artistica

As fabricas Pathé editam em dois longos actos a novella sentimental

O STRADIVARÍUS DE SYLVIO
- Formoso poema semi-religioso, melancólico e puro

1* n-oo*«-*\ magoa do violão 2* ncto-rO am' r inspira amor

m

A FILHA DE HERODIABES
Erarule drama do omor dn. vida moderna, apresentado

em cinco actos por

Mlle NÁPIERKOWSKA
i. famosa bailarina russa da Opera de Paris

A T-rodigiosa bailarina russa sempre e 11 scena desempe-
nha o duplo papel de Princezu lroff, no drama moderno,
« o de Salomii no poema lyrico etn que bailara com o ta-

lento que o Mundo inteiro conlioce e applatide

lJniáícomodin'*cm.'2.;-actoT'dese^
monto pelo insuperável cômico CAMILO Uh HIS-O

(edicao Caozar-ltoma)

CHOQUE NERVOSO

Surge e apresenta-so no Pathé uma re-"velução de grande arte:

A felina Mlle. Tilde Kassay
no drama do vida moderna perversa

Aquella que
devia morrer!

_• acto: O sol do amor juvenil acalenta a
maturidade doentia.

2- acto: O zenith adusto.
3- acto: Paralysia.... O declinar.
_• acto: Naufrágio.... Occaso do amor.

O Pathó apresfintondo este cspectacnlo diz apenas VEJAM.... E JULGUEM

Quinta-feira : A meiga, multiformcc extraordinária
X.JE__0-<-\. «Q-TTS

no drama do Suprema Arte : COMO NAQUELLE DIA I.

__Ss______i_í_*aja^iíi2Í2i423

.__r> _ e O F$ E 1 o__
"C_n.pan.ii»~ALEXANDKI_ AZBVWDO

To'urÜee CRE-MtLDA ^OLIVEIRA ISÉ
HOJE- ÍTODASAS NOITES-^: O JTW

ESPECTA, CLOS 1'Olt SBSSOK3
O MAIQFl Í33T-ITO DO DIA 1!

. ,, -. -_..-- ___D*m _.-í_-_ _-*TPh>_ PE***--.' ¦"_$2PmTZ%>\f-*Ml_*r'^-*_L'^ _l _7_E__Kri|â©iiii®@.
Comedia cm rt aotoíde GAVAÜLT ^ j

Protagonista: Crámí_lda_ tfOIiwèirâ
Rioas toilettes! magníficos ssenarios 1

MOVEIS DA MARGEM ÁRIA BRASILEIRA _
_VSÍCG.tJÍR:

MARIDOS ALEGRES
Vaudovilloem3tictos,de:A. Carro o A. Maré. (ge.

neto do O ÁGUIA)

-.-o.-im1 —— .i.^',>L.A^U«_i-..Vl_U._ia&»^V-«l**OtW^-^0

THEATRO CARLOS GOMES
Cirande Companhia do Sess'ões do Éden Thcal.ro de Lisboa

I-;i..i--*c.sa~ rí-IX-OIl-A HAl.QUES
HOJB Í2 Sessões .3 HOJE

A'S «7.Í 1-4 lü O 3| 1 OA -SOlTIi.
O ESPECTACULO DAS FAMÍLIAS

Graça esfusiante
nes portimiiinv snnzA

1.U7. JU.NIOK

Poesia e encanto
A ..vi*;_ í:mí_si,i ilr --oiturti-3 portiiRÜCíCS, cm dois actos, oriçm^de ÇARLOS|

LEAL e AVEL1X0 DU SOUZA, musica-tos m.cst.o.
DEL NEGRO ' ' ' " H '"" THOMAZ

Novella dcT. Gautliior, interpretada prin colobra
arlista russa _

SOAVA ÇJrAIoI.O]Xr_d

Deslumbrantes dansas exóticas pela bailarina dc fama,
mundial, a bclla ZOHBA

Um espectaculo de lugg e arte! 1
I CrfílIP. Um üli« cxtra-sensacional 1
A oLllUin. Uma arlista querida '.

SS 1119 SS S^BilIf giji 9W mJMim
ZE' LUZITANO  por Henrique Alves
MARIA DO MINHO  P" E'i=a Santos

ClntMno desemoenho de Dertlic B-ron, nas suas admiráveis .reações; Medina
de Souza JoãoP Silva, Jayme Silva, Luiz Bravo, Tina Coelho. Celeste de
Oliveira Plácido Ferreira, Au.usto Costa c todo o bello conjunto desta com-
"'"GRANDIOSA MONTAGEM: coiteiras,. tricanas, intricas, catraeiros, escotei-

m, tesieiros minlintos. soldado?, niarinliciros, etc.ro», tc_tu.o_, 
pmA!j.';{'':)^ICA apotHEOSE A PORTUGAL,

O MAIOR SUCCESSO LEGITIMO TRIUMPHO

, .._. ¦¦,--_-frT*_iiiii¦¦!!!¦ '!"¦ iiinTiTi— ¦' '•**'__*-**ott'ar****m*^tg*ui****_-*' |TO»g*s_*-ww_jo*riT*oT<-_»oi^-r.___: ;—

mm âVENM
O preferido pelo escol da sociedade carioca

xaãft BC A maior concepção dc BJ f| IF
HUJ.tr.  arte e de luxo 1 ««¦*¦¦?

MARY FULLER na tela cinématographica, domi-
nando o mundo artistieo pela sua belieza, graça o do-
naire — Incomparavel na sua apresenlação sublimo o
magistral no grande drama em 5 actos

Xan cada ás feras
Da applaudida Red Foa-
ther, da Universal, ex-
trahido do trabalho de
Wallaco Irvin e adapta-
do ao cinema por Lucius
.lerdeson—Synlhctisa o
magistral trabalho o do-
minio das seducções nos
grandes centros, onde
almas empedernidas ar-
rastam a innocencia ao
vicio, atassalhando-lhò a
honra, lançiindo-a ao
pasto das feras luima-
nas. MARY FULLER, a
genial arlista americana,

, o JUSEP.H CARTlilR, o
actor já consagrado pela
sua apresentação fidalga
nos papeis do Linuio
Carter e Harry Sullivan,
respectivamente, são
bastantes para o comple-

to exito, alem aoj.nredojlo_ri.lm escolhido e bem cuidado.
Como compiomentoi uma comedia original finalizará

este programma superior.
So__uiu.n-.eira—Um film sensacional: O HOMEM

MYSTERIOSO — Protagonistas: Robert Leonnard o
Helle Hall.

CABELLOS BRANCOS
Usae Iirilliantina Triiimplio para acas-

tanlial-oi. Frasco, 3$ooo. Vcndc-se nas
seguintes perfumarias: Granado & C,
Bazin; Nunes, Casa Postal, Garrafa
Grande, Cirio, Hermanny; Nictheroy,
drogaria Barcellos. S no

FIBRAS CE VEGETAES
Compra-se amostras e preço para

Queimados. Ií. *).. Kio. Pliarmacia São
Thomé ou praça 

"15 de Novembro 42
Kelojoaria. Uio. (R 674^.

Theatro Republica
Grande Cotopinhia Israelita II. STARP

Aiimolftnijão dc MARCO STKE1T
Secretario I. FREIMAN

PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES
Brílharr.c descmpeiilio do i° actor ISHAEt
FINKELBERG c da 1» actriz EVA PO
LANSKY.

Grande suecesso de ARBERTIMA SI>
FSER e de KEINIK SILBERBERG.
TRIUMPHO .COMPLETO DE TODA

A COMPANHIA
Sexta-feira 23 de — "r-Tr"..."
Agosto dc 1916 nujl.Hoje

# %5ÜÉKS\í ¦,'::

VESTIDOS E CliPEOS
Das melhores casas do

Paris
Offerece por preçosreduzidos
Rimo. *fó-*C>N'l**tO"NEl__T____

24-I.ua Costa Bastos—24
Central-50'.'6

n 7814

DIE ZVEI ISOI
(OS DOIS ORPHÃOS)

Teça da vida real moderna, rm .1 aclo-y
do escriptor Israelita A. Schumer.

]>rotflgoni_t„ c primeira flctr.iz At-BKTl
TINA SIFSER o o st. HEIMIK Sil-
BERBERG,

O «pcctncu',0 comtçnrS is 8 e .5 «ni
ponto,

Bilhetes A vtnáa na Universal Nnvi(.a
tion Con**(*yiy — Máximos Mon., Aveni'
da Rio Urano. n. *i Teleplione id:n--- ¦
Norte. — Am-nlt» CT_'1£MA li ATTRA
CÇÕES. (S .937)

-rar_______B___i>Xó*_____e_-_-__^^aE-HMr_HnH-^

gimejma IDEA,Ej 4*cDIC«

HOJE Programnia <le arte, <le
luxo e ole maravilha*. HOJE

Apresentação olo Inexccdivel drama tra
SJ.ÍCO moderno, «le iiin. tosa enscenaçTio,

interpretado pela formosis^ima uctrisf-
MLJ-B. NAPIBHKOWSKâ

%_gSeag^a*_-**g^aE_a_^____5__^

OASINQ PMEMX,
¦cTÜNI-Õ 

THE «UO POR SliSSÕES QUE PUNCClO NA NAjVVEN! «^A V--*^ 
_"_!¦— osto de 1916 HOJE

THEATRO LYRICO
_E_COfT___. «J_»e3_:"fca-fei*rai, 25 de a

ESTRÉA DO THEATRO PEQUENO
r^„, ,„., rVn.-n artístico Je 1" ordem, composto de íormoiaç e Intclligcntcs octrizes c
Com tiú elenco artístico <w .__ 

0_YMPI0 N0GUE1RA
Primeiras representações da finíssima e encantadora comeda em 

cactos, 
de FRANCIS

2
sessões

adores de valor—Direcção scenica

DE CROISSET, traducção de

T!
A's 8 horas (LE FEU DU VOISIN) 1

_ DISTRIKUICAO

2
sessões
ü'* 10 horas

Hoje -- A's 9 horas -- Hoje
— ESTRE"A —

Tournée Lyrica
ií SUBLIME OPERA em um acto do

maestro
WOLFFERRARI

I 8EGRET8

THEATRO MUNICIPAL I THEATRO MUNICIPAL
Segunda-feira, 28 de

Aijosto de 1916
.Vs* '-il HORAS

DNIGO CONCERTO DA EMINEN-
TE PIANISTA

s
ri n 11

DISTRIBUIÇÃO

EMMA DE SOUZA
Martlia

OLYMPIO NOGUEIRA
Harry Falway

BELMIRA DE ALMEIDA
Joanna

; ..,,™ ciRFIRO- leronymo, ANTHERO VIEIRA; Gluseppe, EDMUNDO MAIA; Pedro, ANTÔNIO
CAMPOS. Á creada JOSEFÍNA 

'SANTOS; O estofador, DOMINGOS GUIMARÃES. - O i° acto passasc em Sorren-
t0 'M?s"a_n._c_nea°'d-mOLYMPIO NOGUEIRA — Luxuosa sccnoE-apliia de JAYME SILVA — Mobiliário lornecido pela
c.-.sa Rt:n STAR. 

Ca(Tcim. e V3„nj,.s, _,$ooo; camarotes, i_$o.o. AMANHÃ ~ "M*1'in'-C" à'B3ni' is *t hor"
cadeira^ dc camarotes, .1$; s*__*-!- •-" •PREÇOS

tt-.da 
"na 

bilheteria do theatro. Telephone, Central, 56.1,
tía tarde "Telhados de Vidro"

Bilhetes á v

¦a^r^aa^i^mfx^^^mvmf^*r!anr

a

01 SüSiii
Representada com grande suecesso i^os

ttrrrílipacs. Hh^vüros tw EufCVHj, Ameica
do Sóu:e e r.o COLOX de Uuenos Aires.

3.)

pMO_W_J___M__J-M*»A--*i-t^ -j
_Q.h_ipi.cH_i ^f, Cruz

Junior
Rua da Carioca 115 49-51

~A foca fido outras rcclnmcs, as nossas t-ndionlos tle liamo
rtLIIADO CIKCOodoCIl.E31A llhSt

3E3I O J -E3 Repetição c\xy ¦ixrlvtSrn-pVro
cm afflrmuram o triumpho Ju

.Ei OJE

Condessa Susan.nà — Sra.
Gilberta Fridowsky

Conde Cil — Sr. Alberto
Terrone

Santtf—Sr. CESARE SANÍAREJXI
Tc-á :n:c:i o [•r.oiirio coth .i execução
A' GRANDE ORCHIÜSTRA das celebres

— GOYESCAS —
do insiene m.cstro HENRIQUE

GRANADOS

PREÇOS
Prizas c Camarotes de i*
Camarotes de 2- . . .
Poltronas ...'.-.
Balcões A B. . , • .
Outras filas. . . . •
Galerias ......

r><poo
25,^000
10«5000
osooo
/ifooo
2|000

Os bühotns acham-se -i vondo na
casti Aim-IUR NAl-OLEÃO.

R 7033

HOJE ~A.osDTEo~ HOJE
A's 9 horas

Segunda representação
de dansas clássicas,

executadas pela celebre
Ssados*a Duncan
Pronramma — Primeira parte:

IFIGENIE EM AULIS
DE GL-CK — Onverture r-ira orclie=tra

c dansas por 1SADORA DUNCAN
Segunda parte:

IFIGENIE EM TAURIS
DE GLUCK — Onverture pira orclicstra

c dansas, por ISADORA DUNCAN
Orchestra de 30 'professores — Director

da' orchestra, o notável pianista maestro
MAU Kl CE DUMEST-iltt,

Preços: — lVizas e camarote.*, 60$;
poltronas, u-$; camarotes de r1, 30$ í bal*
cão A c Ií, õ?; ditas outras Cila-., .}$; ga-
leriaa. 2^000.

Itillictes á venda na Casa Arthur K.i-
polcão, avenida Rio Üranco 122, das io
lioraa da manliã ás 5 da tarde; depois
des_*a iiora, na bilheteria do theatro.

1* bailarina da Oporá, de Paris, que executara os teíitadores.
lascivos e excêntricos meneios da «DANSA DU SALOME'», ndti-
fitada i época actual e contida na tragsdla lyrica

\ Flllli PI HER0D14DE
5 actos (ieslumbrantos; musica do grande compositor

LIO MASSENET
NO MESMO PROGRAMMA exhibiramos ainaa o commoventa

francez JÜLIO MASSENET

1 iU mmaar^aamemarmaawmX2taa*txarw3xm^tM^awtat^MÊ9âta^rma^R*^*jrJH-ggWCWW fl !¦! xWS7m\mmmMmWtS8m^mm9

i

St O Louco das Penedias * EXTENSA°â*os
A graciosa com.dia pelo jovial CAMILLO DE MSO

CHOQUE NERVOSO DUAWs
E mais ainda as ultimas e sensacionaes noticias sobre a guerrae a moda em Paris, trazidas peloECLAIR JOURNAL Uoi8 Tae.r1U.,
COMO EXTIIA NA MATINÊ'15 o interessante magazine semaivü

_e»_____'__'EC-i__.' JOTJ3=nxr__a_,i_

_=>__a_.3__i_tí5LOE; __,_=£E_A.*T,I____

A _FlEsM.A SíJ CIMCO
-•¦ ¦ ¦ ¦ ¦-*••-¦*

1" — REMINISCENCIAS.
_" — INTERMEZZO.
i« _ EL PEI.ELE.

ABSOLUTA NOVIDADE PARA A
AMERICA DO SUL

F' sí-m duvida» o miiis emocionante DHAMA de Aventuras Policiacs
da grande fabrica "UNIVERSAL" do um Iraballio desempenhado por Graco

Cnnard, Francis Fortl e Itolle-tiix, Ires nomes queridos num filmo

KaJauIa dos Leões 3' «serie, em"2 partes

5 series monumcntçtcs
Sra co
randioso

._ PROFESSORES DE— —•_._•
40 ORCHESTRA 'tO
Maestro director e concertador

ROBERTO SORIANO

Grande su
Os "IVIys-tO-riOS <ílO Circo 4' soiie om 3 partes
iiccesso-Um trnH_»nll*io sensacional

A IVSUI^S-itH:-^ rVIYSTERIO
* 5 . ,.T. r.,?»».. i?7r>nii i ni; i nvn.Pll \t

Preços — Frii-a?, 45$ 1 cam.rotcs, __o.;
fclrtlcuas c varandas, ?$; cadeiras, 5iooo-,
galcáas numeradas, 3$üoo.

Bilhetes á vtbda na CASA DILÚVIO
— Avenida Rio Branco, ic6, das 10 lio-
ias da manhã ãs 5 da tarde c dcpoi. des-
sa hora na bilheteria do theatro.

DA GÍ.ANDK 
^I^J^UXOJUI- ^^^ g.. ^ 6t;nsaçno snperior

° ^tru^d^o-fdrà^Si^asS cm 0 partes, da oFox-Film», o
A Evi<í<*iicia, bello trabalho cm 5 partes, tle «D Luxo

_____¦ MirrriTgõio-hTo-ri'*^

4088

Amanhã -- "II segreto di
Susannaj" e "Goyeslcas".

Domingo -- ÚNICA MA.
TINE-E. >" («9»)

HOJE - A's 8 3>4 da noite — HOJE
ESTri^I*-.'.^

da grande companhia dramática dc qac Ia_ parte a actrisEjnvEaija. pola
Primeira representação, K-estc tlitratro, Ua peça, ou uni .'.ctt>, do escriptor ar*

gentino André Dcniarcchí, tradiici;ão de EMMA POLA

Q3 OLHOS
(GEN.ERO "GRAND-GUIGNOL")

Xc.a, EMMA POLA; José Maria, C.-.rlos Abreu; Lafont, Antônio Sampaio.
ÁCTÜALIDADI.

tres actos dePrimeira rcprcsent.-_.ao, ne«le thcalro, do "vaudeville , cm
BASTOS TIGRE

O MICRÓBIO DQ AÍV8QR
Tomam pr.rtc oí orti?tis: Sras. EMMA POLA, Maria Lüôza e Lutza

de 0'-ive:ra, c os Sru». Alberto Ciliíra, Carlos Abreit. Carlos Carvalho, Ar.-to-
ni/7 Sampa:o, Vrancisco Mesquita, Curtos Garcia, OswaWo Novaes e Wal*
detnar A-evedo — Actualidade.

Bilhetes á venda na b_lhet_ri*_ do fiieatro.
PREÇOS — Frisas, 25$; camarotes, 20$; cadieirâ9 distinetas, 4S; cadei-

ras de I», 3$; ditaa de a", -.; galerias nobre», 3}; entrada ger..', i$ooo.
(.0.1)

i_F* SEGUNDA-
FEIRA

Com o fulgor dn sua bcl-
Ieza transc.Micisinnn, uma
nova estrella btilhnrá no
mundo oinematogrophico.

Tilde Kassay
Actriz do Imperial Theatro

de l-fltrograd.
Sèrà a protngoul«ta de um

irama novo e vehemenie,
pleno do palpitantes emoções
<*uo num rns;,'o do dignidade
è furor, próprio dos desceu-
dentes de Ivan, o Terrivel,
brutalmente dirá :
Aquella devia

morrer
netos do inéditas

sensações 1
QnrNTXFF.lTTA-A to.mo.a T.éda Gys no 'nrr.batndõr 

romancade paixão violenta -COMO NAQUl.LUi DIA. Edição Caserini,em 7 longos actos.- A seguir: Diana Karenno, Francisca Bertini,
I Mano Bonnard, etc... d tioí

m


