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A votação
de -ontem

aversões, essencialmente desinteressa-1 até agora a fama da sua honestidade

do c cujo principal empenho não I c da sua resistência aos ladrões do

podia ser senão o do engrandecimen- Thesouro, dc hoje e de todos os tem-

to, da prosperidade, do credito c da \ vos. Mas já sc vae desfazendo a .Ilusão

'A 
Câmara dos Deputados: votou,

JiOiUom, cm segunda discussão, o or-

r-arnçrito da Receita. Passou o au-
¦-mento da quota em ouro dos impôs-

tos de importação. Já não serão, ;t

partir de janeiro, sc a Câmara man-

tiver seu voto tia terceira discussão,

.pi % fine em ouro pagará o contri-

lmintc nas alfândegas e sim 65 c/o.

Mais vinte e cinco. Debaldc propoz
u depulailo 'Cincinato Braga o adia-

incuto da solução para a terceira

discussão, afim dc ser o assumpto

melhor e imais profundamente exanii-

nado. i.\ Câmara, a um aceno do
"•leader", desfechou o golpe no con-

Iribninlc, sem calcular o alcance do

quo praticou. J'V o que se chama

voto politico, mas que não 'ó senão

11 voto por otidetn do governo, trans-

imitido pilo 
"leader". O augmento

da taxa ouro tem contra ella todo o

paiz. Xeste sentido se manifestou

clara e positivamente a opinião. Al-

guns deputados a repclliram. Não

teve, porém, contra cila poderosos
elementos políticos, elementos que

pesam na direcção da Republica c

que influem mi escolha do presiden-
tc, como aconteceu com a taxa de

transportes; Contra esta se 'insurgi;

iam duas grandes bancadas, a dc São

Paulo e ,1 do Rio Grande do Sul, c

isto valeu mais d,o que 05 clamores

uo commercio de todas as praças, de

Iodas as classes produetoras, salvo a
' industrial, que só tem que lucrar com

mais elevada tributação cm ouro.

Mereceram mais attenção os protes-
tos daquelles dois grupos do que os

gemidos de toda a população, cujos

torntentos, devidos «. carestia da

vida, já intoleráveis, se vão ainda

exacerbar com os direitos de impor-

tação por aquelle modo extraordina-
riamente accrescidqs.

respeitabilidade do Urasil. -São os

republicanos quc tão mal dirigem e

governam a Republica quc estão a

despertar 11a nação saudades do an-

tigo regimen, c a crear o desespero
na regeneração da Republica.

Gil VIDAL

iS.e prevalecer o voto de hontem, a

viüa aos pobres brasileiros sc tornará

ainda mais dura e torturada, sem

qtte, todavia, as rendas cresçam.
Fatalmente estas 'baixarão, porque o

custo das mercadorias importadas

assumirá taes proporções, que o con-

sumo sc retraifà, c, portanto, a im-

portação. 'Alas, como o consumidor1
não pódc prescindir dc vestir-se e dc

comprar outros artigos quc lhe são

indispensáveis, irü adqttiril-os ile pcor

qualidade c por menos preço ús fa-

líricas nacionaes, Estas verão multi-

plicados seus lucros, já consideráveis,
dc tal.sorte que os vinte e cinco por
cento ouro só parecem invenção das

águias da industria. Já não eram pou-
co, para os industriaes sc opulenta-
rem á custa da miséria geral, a tari-

fa esfoladora, a carestia da produ-
cção européa, os fretes c a baixa do

caimbio. iA commissão dc Finanças,

acompanhada cegamente pela Cama-

ra, ainda lhes ife» presente desses

vinte c oinco por cento ouro, que, rc-

dobrando embora a carga quc já

pesa sobre todos os brasileiros,

aggravando-lhes a tríá sorte, serão de

desastrosas conseqüências para o

Tíicsonro, por diminuírem fatalmen-
te a renda aduaneira.

A Câmara està votando augmento
de impostos. Fal-o <lc accordo com

o governo. Xo entanto, não se vè

nem se presente o governo empe-

nhalilo cm alliviar a despesa publica,
cm praticar economias, que lhe djèem

autoridade e prestigio para exigir

aquelles sacrifícios á nação. 1

o dia em que os jornaes não

ciam abusos á custa dos dinheiros

públicos, despesas realizadas com

violação dos preceitos orçamentário,
e o presidente da Republica não se

move, não tem um gesto para cha-

«lar ao cumprimento e respeito des-

ses preceitos os ministros, em cujos
serviços elles sc verificam. Os ga-
binetes dos ministros têm pessoal
excessivo, pago pelo Thesouro, mas

extra-orçamento, c o sr. Wencesláo
te conserva indiffcrenlc a esse des-

perdicio dos 'dinheiros d,a nação em

beneficio pessoal dc proíígidos dos
seus secretários e dos magnatas da
Republica, os próprios que a arruina-
ram e a levaram ao mais profundo
desprestigio c desmoralização. O sr.

Wencesláo sabe que 'ha, nas legações
c consulados, addidos percebendo
gratificações prohibidas expressamen-
te pela lei. Deixa quc continue-o The-
souro a ser assim grosseiramente rou-
bailo, pois outra qualificação não

¦ merece a distribuição graciosa do di-
nheiro arrancado an contribuinte,
que só pódc tor o destino marca-
tio na lei.

Corlados os abusos, dos quaes os
citados, porque são conhecidos, tal-
vez sejam os menores, por menos
avultatb» a quantia despendida, fis-
calizada rigorosamente a arrecada-
ção das receitas, prevenido e re-
primido o contrabando, uão se-
riam precisos novos sacrifícios tão
onerosos ao povo brasileiro. E'
revoltantemente injusto que este na j
sua grande maioria sofira, que sinta
as angustias da miséria, para que 05
jraiüacs homens da Republica dispo-
nhw.11, para 'filhos e genros, para a
paronlela c clientela, para os ami-
gos c apaniguados, de sinecttras,
de empregos em que o empregado
não inn outro trabalho senão o de
receber pontualmente os vencimentos
e assignar a respectiva quitação. 1-V
tudo isto que dá á Republica, como
já se disse, a feição _c tun saque or-
ganizado, c que a 'faz tanto baixar
no parallclo com o regimen que a
precedeu, cm que havia uni poder
it perior permanente, pairando acima
dos partidos e 'dos homens, sem pre-
dsar do seu apoio e das suas con-
descendências, sem affcições e sem

COMIMOWS PATRIÓTICAS |
Levantou-se ha tempos entre -nós

uma campanlia sectarista cm favor
da abolição da fesla nacional nas

datas em aue se commeinoraiti os

feitos das armas brasileiras na guer-
ra do Paraguai,', lissa campanha, como

se sabe, uão produziu nenhum rcsal-

lado e foi tenazmente contrariada.
Agora, eslá-se dando o inverso, no

Paraguay. Vários publicistas e ora-

dores trabalham mo só pelo engran-

deciiitento das commcnwraçõcs ch-i-

cas nas suas datas militares como

pela própria rehabililação do dieta-

dor Solano Lopcz. Assim, já não sc

traia duma propaganda simplesmente

nacionalista, mas lopizla.
A titulo -de curiosidade, póde-sc

assignalar mesmo que muitos dos

adeptos do lopizmo uão se limitam a

exaltar as virtudes dc seu heróe:

vão ao ponto -de deprimir as victorias

brasileiras, sustentando que cilas

nada tèm -de gloriosas.
Jim dezembro do anno passado, o

Sr. Juan O' Lcaiy pronunciou cm

Villcla uma conferência sobre a ba-

talha de Loinas Valcntinas. Essa con-

ferencia foi agora publicada. Nella

são rudemente apreciados sobretudo

os heróes brasileiros e uruguayas.As

apreciações são de tal fórma apaixo-

nadas que El Dia, dc Montevidéo,

protestou com .chemencia contra os

ataques' feitos á memória de Vcnan-

cio Flores.
¦O nosso Barão do Tríumpho, mwii»

descripção da batalha de Pikysyry, é

distingttido com este trecho:
"Um dos primeiros a retirar-se da

luta foi o Uarão 4o Triumpho... fe-
rido cm um pé! Que differença cn-

tre o Mural brasileiro, como o cha-

mani modestamente os seus compa-

triolas, e aquelle soldado simples que
se chamou Vaiais Rivarcla: um aban-

doiwu o campo de batalha acovarda-

do Por um ferimento sem gravidade;
o outro, com a garganta atravessada,

volve á peleja e não sa retira delia

senão depois de terminada, apezar dc

lhe saírem os miolos, cm virtude de

um novo ferimento. Está aqui, nesses

dois homens, a synthcse moral de

duas raças, a psychologia de dois

povos!"
Para o sitpradito Sr. O' I.cary,

I.opcz superava todas ps grandezas
da historia americana. Deaiiie delle,
"Mitre, Caxias e Osório não passa-
vam dc obscuras transcimles das ba-
talhas".

Mas, uão é apenas o conferencista
de Villcla que encontrámos agindo
com a palavra c a pcnna pela redem-

pção do dictador; o mesmo acontece
com alguns officiaes do exercito pa-
raguayo, como o coronel Maulio
Schenoiii.

H', pois, evidente a differença com

que nós aqui c elles lá apreciamos
os factos da guerra. Não c demais

que saibam disto aquelles que cnteii-
dem que devemos supprimir as com-
memorações patrióticas, porque re-
lembram a guerra, o ódio e o sangue.

da opinião sobre a severidade do sr.

Wencesláo c a sua vigilância ao The-

souro. Já quando soube quc o sr. Ar-
rojado comprara para a Central, sem
concorrência publica, artigos e merca-
dorias, na importância de cinco mil

contos, a uma firma dc parentes delle
sr. Arrojado, o sr. Wencesláo devia

tel-o demittido. Contentou-se o presi-
dente cm recotr/mcndar-lhc que não se

fornecesse mais, para a Estrada de
dircetor, naquella firma. Vem a

que
publico o escândalo das locomotivas, c

o sr. Wencesláo não se mexe, não dá
signal dc vida, deixando que a opinião
comece a convencer-se de uuc s. ex.

acoberta bandalheiras c ampara, pre-
varicadores c ladrões,

Mas o sr. Wencesláo precisa, se

preza a estima e consideração do povo
que governa, desfazer essa convicção

que se eslá formando, e mostrar que a

sua intransigência na defesa dos di-

nheiros públicos não é uma lenda, como
está parecendo.

•Estamos informados de que, tendo
alguns estabelecimentos fabris c com-
merciacs, devolvido intactas, ás respe-
ctivas juntas de alistamento e sorteio,
as listas ilistribuiii„s para inscripção
dos brasileiros validos para o serviço
militar obrigatório, resolveu o titular
da pasta da Guerra baixar um aviso
prohfbindo que as repartições, estabele-
cimentos militares c corpos adquiram
qualquer produeto c artigos cm taes
fabricas ou estabelecimentos.

Deve ter chegado hontem a Cuyabá
o general Carlos de Campos. Os factos,

que se prendem á expedição militar
confiada a esse general, autorizam
mais firme convicção dc quc na capital
triatto-grossctise o sr. Carlos não fará
outra coisa quc prestigiar as manobras
do azeredismo.

Sem embargo disso, os porta-vozes
do sr. Wencesláo Braz procuram insi-
•iiuar aos jornaes que o governo federal
sc sairá bem desse escabroso negocio e,
o que é mais, prestigiado pela opinião
unanime do paiz,

E' o que pomos em duvida. O sr.
Wencesláo tem sido de uma revoltante
fraqueza em face das exigências do
azeredismo. Officiaes da guarnição dc
Cuyabá, declaradamente infensos ao
general Caetano do Albuquerque, ali
vem sendo conservados, por exigências
da politicagem que deseja pòr abaixo o

presidente do Estado,
Accrcsoe que a marcha das forças

comniandadas pelo sr. Carlos foi uma
coisa lenta, quc daria margem a graves
acontecimentos sc, assim como assim,
o sr. Caetano não se prevenisse.

Só agora é que o governo se esforça
por insinuar que sc portará bem? Antes
de tudo, precisamos dc factos. A opi-
uião dos nossos maiores jurisconsultos
já se encarregou de demonstrar ao paiz
que o projecio dc deposição do sr. Cac-
lano, promovida pela assembléa faccio-
sa do azeredismo, é apenas instibsiston-
tc. Mais uma razão para quc o azerc-
dismo não consiga triumphar, apoiado
pela força federal do -sr. Campos.

Nessa questão «stá em jogo a honra,
já bom periclitante, deste governo que
vae passando á historia da Republica
como pusilânime e incapaz.

0 cambia e o
Banco do Brasil

Foi geral a surpresa hontem pro-
vocada cm toda a nossa praça,_ pela
carta dirigida ao ministro da Fazen-
da pelo sr. Custodio de Almeida
Magalhães, dircetor da carteira cam-
bial do il3anco do Urasil. Na carta
indicada o sr. Cuslddio 'Magalhães
pediu a demissão do cargo, que
oocupa, não tendo sido attendido.
Hontem mesmo circulava_ na praça
que aquelle documento fora prepara-
do 110 Ministério da Fazenda._ Fosse
011 não 'fosse, o que impressiona a
praça não é absolutamente nem o
pedido de demissão, nem a resposta
que lhe deu o ministro da Fazenda,
mas o conteúdo da própria carta, que
d toda a gente provocou assombros.

O sr. Custodio Magalhães contes-
tou qttc o Banco do llrasil tenha
comprado cambiaes, e affirmou que
as 'informações recebidas de niomen-
to. a momento de vários pontos indi-
cam que não ha letras de exportação.

Como o sr. Custodio Magalhães se
referiu tambem a phenomejtos mys-
teriosos que influem como -f adores
nas alterações cambiaes, é justo con-
clttir que até em mysterios se envol-
vem. as suas declarações) pois. as
agencias do Banco têm entrado nos
mercados, como consta'dos. tclegram-
mas recebidos pelo commercio do
Rio, com o ifiin ide comprarem," dc
sorte que o Banco deve possuir ago-
ru grande stocl: de cambiaes. E' isto
conhecido de toda a gente, e as nos-
sas insistências, lametttai.jp. que o
Banco ainda não conseguisse com-
penetrar-se da utilidade da sua fun-
cção, baseia-se exactamente na con-
vicção de quc gf-tndes compras- fo-
ram .feitas c que seria com essas
compras e tornando-as por base, que
o Banco -fez annitnciar, urbi et orbi,
quc ia entrar uo mercado cambial.

Quem lesse a carta-do sr. Custodio
Magalhães, hontem, ás primeiras
horas do dia, pois foi publicada no
Jornal do Commercio, convencer-
sc-ia' dc que hontem mesmo as taxas
cambiaes acousariaim extraordinária
derrocada. Dc facto, não seria para

cambiado todo o dinheiro das agencias.
Ha um meio pratico de conhecer até

onde vae a responsabilidade daquelle
lamentável funecionario publico: são os
seus recibos.

No inquérito administrativo presidi-
do pelo sr. Camillo Soares já devem ter
inpparccido, c (certamente ápp.-trcccrão
ainda, muitas contas cm que não figura
a firma do sr. Arlindo...

ro i> tm 'I -m

NOTICIAS DA GUERRA

Os russos retomaram a offensiva
BENGALAS — Elegantes c resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias s-

O ministro do Interior nomeou o
escrevente juramentado Frederico Moss
de Castro nara servir, interinamente, o
2" officio de escrivão da vara dos Fei-
tos da Fazenda Municipal, durante o
impedimento do serventuário José de
Oliveira Machado, que sc acha cm gozo
de licença.

O -í-íiilsl-io da Fazenda inlíleferiu os
req-icvíiiieiitos do Caufcio Montcéro
& !C.,' ri-dumarllo Cintra a apprehen-
são de ipSiifiiinaiiias do seu fabrico pela
Alfândega de Recife, por mão estarem
as íiiioiitas seíl-al-las c o <2» SocitU-iide
Portugueza d'o 'Beneficera-ia de S. Pau.
lo, pedindo isenção de direitos aduanei-
ros,

i-B » l» » —

BANCO MERCANTIL DO RÍO
; DE JANEIRO

67, rua Primeiro de Março, C?

Presidente, João Ribeiro dc Oli-

veira e Souza; director, Agenor Bar-

bosa.
Banco (Je Depósitos e Desconto*.

Faz todas si1 operações bancaria3.
mm * mt * it-

O ministro da Fazenda autorizou a
restituição dc. direitos pagos a mius
pela Companhia Paulista dc hstrad-.s
de Ferro.

O ntrniinrro da Fazenda .negou provi-
TO.-tri'.'», íío recurso cx-officiò .rotorposto
,oc*o Úefegado fiscal no Kio Grande do
Sul,' do seu airjtó «laudo .provimcuíto ao
.recurso da firma José iMtiQcr e> _., do
,-ict.o .«Ia ctotteotoria de Caçalpavá, que a
nv.iJtmi cm 300$, 1>0r infracção .do re.
gulai-iiuaío do imposto de consumo.

A -Recebedória do Dislrieto Federal
arrecadou, do dia. 1 do corrente ale
hontem, a quantia de 2.gjS:iss%'Api

,  tendo arrecadado cm egual neriodo 00
esperar outra coisa, desde quc o_ di- auno passado a de a.571:33"$4-*.
rector da carteira cambial do prir.ci " 

""

BRANDÃO
mm-

ALFAIATE
Av. Rio Branco,

Fm resposta a uma representação da
conunissão de tarifas das Estradas de
Ferro Filiadas á Conladoria Central dc
S. Paulo, sobre a impossibilidade de
darem as mesmas estradas cuiiiprimcn-
tn ao disposto na letra b do artigo 104,
do regulamento approvado pelo ileere-
to 11. u.807, o ministro da Fazenda
declarou ao delegado fiscal naquelle
Kstado que inodiiiquc a circular expe-
dida ri respeito na vigência do regula-
mento anterior, expedindo instrucções.

Pede-nos a firma Reigantz & C, do
Rio Grande do Sul. declararmos que _é
certo que lem fornecido uo Ministério
da Guerra e da Marinha pannos ga-
rance, azul e outros, para fardamentos,
mÍ3 <tue nunca vendeu, nem fabricou
brim kaki de .algqdáo,- .1 que sc refere
um» carta assi«na'da peb sr. E. Pi-
mehiel, oue' hontem publicámos.

ROUPAS brancas — Sortimento rem ctrn.i!
— Car-a Manchester — Gonçalves Dias 5.

A' .Administração do Correio da Ma*
nlií. assim como todos os seus agentes
e viaj-iitcs, acceita assignaturas para
a revista porlugueza O. Rosário, uma
das mais bem feitas publicações calho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

EjTopicos S Noticias
O TUMPO

Maenifico do fo!, dc eco puro e imr-.a.
culo, foi o di.i do Iionton..

Temj;crauira nesta capital : minima, iQnf6;
máxima, 25^5 •

HOXTEM
Cambio

Praças oo n!s A' vista
Sf.hrc Londres, -.- v v , i--=o!6.i i.-ii|-í

Paris ítíoi) S(i'io" Hamburgo $rv S?-----" Itália $645" Portugal ( escudos —• -?9-i" Muenos Aires (peso
ouro). ..... ,*5')*1" Nova York. ... . ,lSl45
llcspanlia. .... — $8.15

Extrema» :
Caixa matriz. ¦ . . , i-7|t6n iii-jj*
Hancario  . U7|i6a 12151,33

Café — 9$4QO c <)$..oo, por arroba, pelo
IJPo 7. , .,l.ibras — Sem negócios conliectuos.

I.clras tio Thesouro — Aos rebates ile
S e 8 i|- por cento. ,

, «1.« im » a—.

Continuava hontem inalterado o cs-
tado de saude do sr. Servido Dourado,
director do Lloyd Brasileiro c que sc
acha acóinmcttido dc uma «remia,

Os dois barbudos do Senado, ho-c
conjugados para a exploração do Dis-
trieto Federal, foram liontem ao presi-
dente du Republica, propòr-lhe o adia-
niento das eleições para preenchimento
das vagas cxisleiilcs na representação
federal deste Districto.

O sr. Irineu Machado, o barbudo
mais novo, era o mais interessado para
que o ,sr. Wencesláo concordasse. Com-
prcheiulendo, porém, que nada arranja-
vam, os .lois saíram desapontados, o cn-
tão combinaram um plano de intimida,
ção ao presidente.

O sr. Irineu, como é dos seus halii-
tos, ameaçaria o governo com a oppo-
sição a qualquer coisa por que clle -e
interessasse. A coisa ahi está: é o pro-
jecto, hontem approvado cm 3* ilis-
cussão na Câmara dos Deputados tidinn-
do a eleição dos intendentes iminici-
paes. O sr. Irineu ameaça obstruir esse
projecto 110 Senado.

Releva notar que, desta vez. o sr.
Wencesláo não sc intimidou, e ao que
se sabe, pretende resistir a Irineu éV C.

1-V o quc resta ser con firmado. O sr.
Wencesláo tem falhado cm tanta coisa,
que já é com uma certa desconfiança
que se recebem noticias como esta. Em
todo caso, nada custa esperar...

O ministro da Fazenda nomeou, a pe-
dido. o agente fiscal dos impostos tl_
consumo, excedente, na capital do Ma-
ranhão, João Diogo da Cosia Mana-
lhães para o logar dc effeclivo, uo in-
terior do mesmo Kstado,

O ministro do Interior designou o dr.
Carlos de Gusmãn para, cm comn-issão,
inspeecionar o Gymnasio Alagoano.

O ministro do Interior nomeou n dr.
Ernesto de llarros para, cm cOmmiuáo,

Junior,

IIO.I1Í
lista dc serviço ria Repartição Central

Policia o 3o delegado auxiliar.

Xa Prefeitura pagam-se as sceuintes
lhas: Institutos João Alfredo ürsina
1\>Í1:
Aguiar

,-í "Ir.sul

Iiscola Profissional Souza

Publicações n pedido.
ravel", a direetoria ;

A onrno
'Para a carne bovíi.n, -posta boje em

coni-a mo nesta capita' foram af fixados pelos
marchantes no *"*itreposto .le S. Otógo, 03
preços ile $600 a $630, devendo ser co-
brado ao publico o máximo do SS.ío.

Carneiro. 1S600 a iSSooi porco, 1? a
i$ioo, e vitclla. $y>o c $800.

Ao que somos informados, as obrai
do novo edificio da Faculdade de Medi
cina, em construcção na Praia Verme
lha, nâo estão sendo excetuadas segun-
do o plano' acceito pelo governo, mas
obedecendo á critica quc sobre o caso
offercceu á Congregação da Faculdade
o dr. Samuel das Xeves.

O dr, Samuel foi um dos concorreu-
tes á construcção daquelle edificio. Xo
memorial por clle apresentado á Con-
gregação expoz palpáveis erros tecltni-
cos, existentes no projecto approvado.

Mas o engenheiro fiscal ilas obras,
de accordo com o empreiteiro, aprovei-
ta, agora, es princípios do sr. Samuel,

\ié agora não ha noticia de qualquer 
' eoncbrrcnie prejudicado, c vae cons-

EM perf::mari:i3, a casa mata popular, c n
Pcr_umaric:! Nunes -— L. S. i-ranciscü -_.
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Pingos & Respinps

pai banco brasileiro affirmava pe-
rcmptorianienle, cm carta dirigida
ao governo, qttc não era possivel
orientar a alta, pelo facto seguinte,
palavras textuaes:"Mas o que posso asseverar a
v. cx. c o provam á saciedade as in-
formações telegraphicas ou verbaes
recebidas pelo Banco de motnciito a
momento, é que não ha letras de, ex-
portação ou são lão raras que obtém
preços eguaes ou inferiores ás taxas
dos saques que o Banco da Brasil
prudentemente, sem sacrifício dc
maior monta, pódc ir estabelecendo."

Ksta affirmação, lançada em pu-
blico, sú poderia, se tivesse funda-
mento, determinar hontem a queda,
do cambio a 12 ti. Todavia, o que
suecedeu foi exactitmente o contrario.
Einquanto qttc o Banco do Brasil
abria as 'suas' opcr.tçSes' com a taxa
dc 12 eolô-i, os hjincps eslraligjjiros
aííixarnm- as taxas do 1- P3J32 c
12 /|i6, firmes. Pouco _ depois do
meio-dia, c- quando -o "rBibr—*_¦!_-" sc
orientou, em -seguida • á- ehegüda. das
noticias das demais praças,. os 'ban-
cos estrangeiros apresentaram-se em
alta, operando com ifirmeza a
'2 I5ÍJ2, cir.quanto quc o Banco do
Brasil se mantinha nos 12 2o|(Í4 ini-
ciaes. Um dos cstabelecimenlos quc
sacou á taxa referida -foi o London
Bank", o- quc indica .que clle. certa-
mente encontrou- para as suas cober- 1 inspeccionar o Gymnasio Gome
tiiras cambiaes a 1. ç>|!6 ou 12 r?|-.-> j 

no Rio-Gramlç ic^Std..^

K' sitrprchctídente esta resposta
quc o mercado offercce ás affirnia-
ções cathegoricas de quem o governo
poz c mantém 'á frente da carteira
de cambio do nosso principal banco!

Terá o sr. 'Custodio dc Magalhães
encontrado difiiculdadcs para com-
prar cambiaes? 0 quc tem suecedido
é isto: tem sido o próprio Banco que
tem concorrido para a queda das
taxas, porque assim quc as agencias
se propõem a comprar cm Santos 011
cm qualquer praça do norte, o Kio
dc Janeiro é avisado, c os possuido-
res de cambiaes retíáem-se, certos de
que farão bom negocio, esperando.
Mas, independentemente disso, é cer-
to c positivo que o Banco tem com-
prado, ainda quc procure envolver-se
nos mysterios singulares que só tar-
diamcnle explicam plienomenos cam-
bines que antes se. presumiu não po-
derem ler explicação!

Ainda hontem, em opposição ma-
ni festa ás declarações do sr. Custo-
dio Magalhães, appareceram letras
que os bancos estrangeiros compra--
vam a I-' 9ÍÍC, com niagnifica mar-
gem ile lucros para os saques feitos
á taxa de 12 15L32, a que fechou o
mercado íir.nc, apezar dc o Banco
do Brasil não ter saido de 12 29J64!

liontem tambem, foram vendidas
11.000 saccas de café a 9?-|oo c, prin-
cipalmcntc, a ofeoo.

IA convicção geral c hem fundada
é de que o sr. Custodio Magalhães,
como aliás sc deprchende da sttá
carta, está apenas fazendo o que lhe
indica o sr. Pandiá Calogeras, que
nesta coisa, de câmbios, como em
tudo o mais, é aquelle sábio quo da
Grécia só tem algumas parccllas de
sangue, mas que pelo não menos
sábio sr. Wencesláo Braz é reputado
como uma summídade sem rival. E'
por isso que o conserva, ainda mes-
mo deante das repetidas provas de
inépcia qtie tem dado.

Ha ura provérbio francez qtie cx-
plica o caso...

1 ___J l|>-0 *jf_Vmmi
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A PALAVRA OFFICIAL Varias noticias

Ivricontrariios, Iioiitcni, o Ray imitido tle
Mir.vada, tmiítp amável :

— Sabes ? euiião perco os Pingos...
_.. 'Acrcditainos; ainda liontem dcnios

um ni.pitüo na itaceo*

•\ propósito de Isadora Iliiiicnn, din um
c.iríims.a, da Noticia, uuc a entrevistou :

"A eximia artista, na oceasião, achava?;
cm p.rscio peles nossas florestas ruic cila
tuna c admira."

Kntüra.mente dc carteies postacs.".. A
sra. Isadora, visita-nos pela primeira ves.

Tia mesma entrevista : — "Hoje, conll-
nuow a sra. Igadora, passeei pela Avenida
Ucira-Mar, e havia momentos cm que liulia
vontade de drinsir ao lado da majestosa

j Guanabara.."
Katiir.-ilm.cntc não o fez pelo ranzllizisntn

I di cmprcfí-rio ; c=te não consente qnc ella
I dansc para ttm pulilico quc não -passa pela

bilheteria do Municipal.

liontem, a spmío do 'Senado careceu de
linportançií;: niio houve expediente, uem
oradores, nem ordem Aa dia.

lí ninguém sc lembrou ainda <le -acabar
cru o Scnadn, por' medida de economia I

De todas as linhas de
frente

Franca — (P-Tia, -5 — Ao norte do
Sontme, toniárincis i.to aissalto a -parte de
Maúrbpas que atada estava cm poder tio
inimigo c •itr.i-iellimos a nossa Hraia du-
-centos metros ipara além da. povoaçfro,
•íimna extensão de dois küomeiros. _

Kr.lre Maurr-pas c a cota 121, nzp-
-1103 •iliizertie* pniciioitóros e psjytu!*--
tiros umas dozes nvelralbavioras.

No scetor tfc Kstrées e J.ihons, con-
tiiuta o dueílo de artiilheria,

¦Na margem direita tio Mosa, os ar.
leniães Centaram iiúítümcitic vários ata-
,liK-> á granadas contra u .nossa nova
fr.eivíe entre Thiaut-ònt e .Fleury.

A. leste de iPleury, fizemos novos l>ro-
gressos, caipllínãndo trezentos alleinãcs.

Ai.lkmaxÍia — Berlim, -3 — f-> •l-';lr*
tcl-general communica cm data de 24 <lc
agosto: ."Frente oeste: Novas investidas, em-
prehendidas pelo inimigo, liontem á tar-
de c hoje, íi noite, foram insiicccdula*,
Os inglezes dirigiram novamente os
seus ataques contra a£jj»r''c saliente da
nossa linha entre .Ihiepvttl' c Pozières,
assim como contra as nossas posições
dc Gtiilleniont. Um forte ataque fran-
cez, precedido de violento fogo de ar-
tilheria.ao su!»de Maurcpas foi re.pcl-
lido após encarniçado combate. Na rc
pião de Tliiaiiíiont, 'Fleury, <los bosque»
tie Lc Chapitre e de I.u Montagnc o ca-
i\)<BMÍt aiignicntoti liontem de tarilt
liastanie dc intensidade. Vários ataques

Ao ininiig. no sul vlc Tliiauniont Ira-
cassaram. „.

Nas immeiliaçücs de Bazentin, 1 eron.
ne, Richebourg e I.a-llassée foram aba-
tidos 4 aeroplanos do adversário.

Frente leste: Além de pequenos en-
contros de postos avançados, que nos
foram' favoráveis, nada iila:s oceorren
dc importante. ,

Frente balkanica: Os búlgaros ata-
caram os servios nas alturas a noroeste
do lago de Oslrowo, onde e^tes se con.
servam até agora. Contra-ataques do
inimigo contra Dzeniaatjcii foram m.
suecedidos.

Todas as informações do adversário
de progressos das tropas servio-anglo-
francezas nos logares acima menciona,
dos, ou em outros, nos vallçs de Var-
dar c do Strtuna, são puras invenções.'

INGLATERRA — Londres, -'5 — Ao sul
tle Thicpval, avançamos trezentos me-
tros, capturando uma trincheira de qua-
trocc-ntns metros de extensão.

Numerosos prisioneiros eslã.<i chegan-
do aos acampamentos. Ignora-se ainda
o numero total dos allemães aprisiona-
dos. .

Rcpellimos ao norle de Bazcntm-lc-
Petit um ataque de bombas contra as
nossas novas trincheiras.

Uma proclamação do
grão-cheriff de

Mecca

A luta no Mosa
e no Somniü

Londres, 25 — (A. A.) — Os inglc-
zes conquistaram e peprilera-.n dezenove
vezes o bosque de Trones, ficando, li-
nalmcnle, em suas mãos.

A GUERRA NO AR

OS "ZEPI-KLIXS" VOTi-
TAM A WGT-VTERRA

-oiulVí. 25 — (Official) — Na noi-
lc de liontem vários dirigiveis inimigos
lançaram bombas sobre
c sueste da Inglaterra,
lhes.

COí
Faltam

leste
dela-

1

rela
" Ten

• da

aclo do presidente da Republica
tivo ao caso das locomotivas
YVhccl" 0:1 dc dez rodas, compr:
"American Locomotive Sales Corpora-
tion", pelo sr. Arrojado Lisboa, por
preço superior r.o quc cilas
custam, para dar lo::ar a que João :
Lago cnúVsasse, roubando mais uma
vez a nação brasi!.ira ,ui.s 150 conlos.

l-c-niiiicK-tiins o facto civcunistasncia-
daniente, e á negativa do sr. Arrojado
Lisboa voltámos ao assumpto, co-.u in-
formações, que nos foram offerccida*,
corroboradoras AA nossa denuncia.

ia- st nu ndo o edif icio, meno;
do T-ic

pelo contido
pelo allegadoilo projecto r.cc1

pelo dr, Samuel.
F,' um abuso flagranle. Percelio-se

que '.s obras em execução não sãn as
.,/.„..._. | 

ilo contrato. Nessas condições, valeria
a pena quc a concorrência feita para
aquelle edificio fosse annullada, cm be-

; ileficio do mesmo profissional por cujas
• opiniões se vão norleando iililevidamen-
i tc os coiistrtictores da nova Faculdade.

Levamos esse caso ao conhecimento
1 do presidente da Republica. Elle é di

i gno de alguma attenção,

GRAVATAS — Mud
Casa Manchester—Kua

5_.n.38 —
Gonçalves

Só
Dias .-.

colarinhosLoncluimos pedindo um inntierilo, aleis FUHHOS
,. ... 1— Casa Manchesterdispensável, pnriitie 03 factos ja esta-

vam bem esclarecidos, para que o sr.
Wencesláo tivesse base segura para
tomar a resolução que o caso exigia —
a demissão do sr. Arrojado Lisboa. E
o sr. Wencesláo sc manteve inerte.
Pelo menos nada consta ler praticado
o presidente para punir o sr. Arrojado.

A força do sr. Wencesláo tem siib

— Especialidade
onç.aIv,3 Diaa 5.

F.steve hontem no Ministério .da Fi-
zenda, cm demorada conferência com
o sr. Pandiá Calogeras, o sr. Souza
Dantas, ministro ilo Exterior.

O ministro da Fazenda devolveu an
«eu collega da Viação o processo rela-
tivo ao projecto de regulamento dc eu-
íommentías postaes Íntemacionaes, nr-
•Miii-ado pela Direetoria Geral dos
Correios.

Pelos modos, parece que ha btm pou-
cas agentes dos Correios responsáveis'
pelos desfalques verificados ultima- ¦
mente.

O 2" official Arlindo Rodrigues leve i
a desventura de se inalar, e conhecido |
esse facío, toda o qualquer irrcgúlari- j
dade descoberta aqui e ali é para logo ;
attribuida no deplorável suicida,

Pobre sr. Arlindo!
E' dc suppor que cile não era inno-

cento. Para ilemonstral-o basta a cir-
etimstaneia de sc ter suicidado, desde
que percebeu que a devassa nas agen-
cias seiia rigorosíssima. O certo, po-
rém, .é que atrás do seu stticidio sc
occtilta muita gcnlc.

Xão se conipreliende como pessoas
encarregadas do serviço de certas agen-
cias fos-em entregando ao sr. Arlindo
todo o dinheiro que tinham cm deposi-
to sem exigirem ao menos um recibo.
De mais, não se chega sequer a admit-
tir que nessas agencias não houvesse
escripturação dc qualquer natureza, es-
tando as pessoas que as dirigiam cx-
clusivamentc á espera dc que o 2" offi-
ciai Arlindo desse a palavra dc ordem
sobre o modo como deviam ser organi-
zados 05 balancetes, depois de ter re-

O capitão Amilcar dc Magalhães •publica
-.nua jitítiíicaçSo ilas despesas feitas com a
< (.içuo1 dc 1 .ooo exemplares tias conferen-
cias do.-êoronel Rondon.

Perfeitamente inutil ; o illustre coronel
é /mrj c"in:iir.i, rara toda gome, cai inatc-
rir. 'io honestidade.

lvntrefantôi o que rcsalta *.>a exposição
.'• o preço da cilii.r.o de i.nno exemplares
ilo -.-.m volume dc 200 paginas feito pelo
Jcrnal do Commercio s — uni conto c seKv
centos I

liem sc v- que o Jornal não tera lá gran-
d: prcdilccção pelos Índios I

dc Miranda c?;á pondo
zo Civil, informa um ves-

! depois de tanta A'i=-
rc ci'." não nasceu á luz !

B ainda precisa de " fontes" para se cll-
trar ror cYo a dentro !

A -Maçonaria Argentina enviou ao "U.o

dois delegados.
Ainda hem ; para garantir a nossa at*

üança, abalada pcl«> Ecballos, precisamos de
pedreiros, livres ou não.

Um trocadilho do n-.iniitro 3a Agricul-
tura :

— O (Lauro f.i-se -d'aqu. no momento
de Tnaíor atrapalhação do governo c anda
a fazer figura pelo Cana-á.

Antes fosse viajar pelo norte, o11- tem
uni boto clima c onde tambem canna dá.

O troc-.ú»n;o c írac?, raa3 a ídça é optima.

-oiií/ri.'., cã — (Official) -_-_ Seis
"zcppelin" parliciparam do ' nua et-
íeeiur.do á meia-noite de hontem sobre
a cosia da Inglaterra. Ignora-se o nu-
mero total de bomba- lançada.-, muitas
das quaes foram dirigidas contra os
navios, causando ligeiros prejuizos. A
estação dá linha férrea e varias casas
soffreram avarias. Duas casas ficaram
mesmo demolidas.

Alé esle momento lia noiie-a de nove
feridos*, alguns dos quaes se acham em
estado grÚVC,

Os canhões anTi-acreo- fizeram lopio
contra es dirigiveis o vários aeroplanos
sairam em sua perseguição, pondo-os
em fuga.

AS OPERAÇÕES
NOS BALHANS

Londres. 25. (A. II.) — -elcgram-
mas do Cairo para a Agencia Kciitcr
annunciam que o grão-clieriff dc Mecca
acaba de proclamar a ruptura definitiva
dos inaliometanos ortbodoxos com os
partidários do "Comitê União e Pro-
gresso". A proclamação denuncia En-
ver-'Paoliá, Talaat-Ucy o Dcmjal-Pachá
como fieis á Allemanha e senhores ab-
solutos da Turquia,

Londres, 25. (A. II.) — O " Times"
publica a seguinte correspondeiieia do
seu enviado especial junto da frente
britannica'. . . ," Se compararmos as forças inimigas
com as nossas, chegamos á conclusão
de que nos é perfeitamente exeqüível
esgotar as reservas inimigas c que esse
momento não está tão afastado como
nos parecia ainda lia pouco. A nossa
superioridade não é, certamente, ainda
esmagadora, mas a questão muda abso-
liitaiueiitc de aspecto quando fazemos o
parallclo entre as reservas potcnciacs.

Para manter o numero das suas dt-
visões, a Allemanha teve de reduzir de
12 a 10 o numero de batalhões de cada
uma daquellas unidades, procurando as-
sim occultar a sua fraqueza c tapar-nos
a vista. Isto, porém não illude ninguém.
Só no Ucino-Unido, nós lemos ainda
.•.Soo.oon homens em edade militar que
ainda não foram incorporados ao exer-
cito em campanha, c nos domínios bri-
tannicos ha ainda vastos recursos, no-
t.-uianicntc na Índia e na África. A Ita-
lia dispõe de immensiis reservas para
manter as suas divisões, por mais árdua
e demorada que seja a lula, c a Rússia
pôde levantar muitos milhões de lio-
meus entre a enorme população' com
que conta. . ,.....,,

Para este paiz, a única difficuldade
seria eslá cm armar todos esses ho-
nicns, mas o tempo se encarregara de
resolver o caso. Antes ainda da prima-
vera do próximo anno, devimos ter
concluído os nossos uprovisionamentos
e poderemos, caso seja necessário, ar-
mar a Rússia.

Xão devemos tambem deixar _de col-
locar na balança a nossa superioridade
naval com os seus effeitos desmoraliza-
dores sobre o inimigo.

Além disso, estamos cm condições dc
preparar convenientemente os exércitos
de 1917 e iqiM, que deverão finalmente
desfazer os esforços frenéticos dos per-
f.irbadorer, da paz. V-, como podemos vi-
ver sem difficuldades até então e anula
durante muito tempo após essa dala,
não deveremos por fórma alguma dar-
nos por satisfeitos, senão quando as
nossas reclamações for-m iiitcgralnien-
tc attendidas.

Entretanto. 03 nossos a!h.idos_ lornar-
se-ão potências militarcs_ tão. íormida-
velmcnie equipadas que jamais a Alie-
manha, poderá pensar cm fazer guerra
a qualquer outra nação, pelo menos du-
rante um periodo bem longo.

A opinião publica entre os alliados
apoiando a luta, é lão forte, os nossos
sacrifícios são tão grandes c estamos
tão endurecidos pelas infâmias allemãs,
que o povo prenderia e enforcaria sem
hesitar todos os ministros que mostras-
sem desejo para fazer a paz, aban-
donar os frutos dos nossos ingentes es-
forços, Os acontecimentos tèm mostra-
do que o publico está inabalável como
uma rocha de granito. Nada poderá sal-
var os prussianos das terríveis conse-
quencias dos seus actos."

Piirííj 25 — (A. A.) — Na região da
Verdun a luta teve hontem algum in-
teresse, o inesmo acontecendo pela noi-
te toda.

Nos arredores de Bois dc Chapitr»
c cm Vaux os francezes stirprelicndc-
ram o inimigo, caindo-lhe cm cheio
num violento ataque, do qual resultou
algum suecesso para as armas repu-
blieanas.

O bombardeio manteve-se inalterada
no rcslo da linha de frente, até o
Mosa.

¦¦¦¦¦- ¦»

A campanlia da Rússia
retrogrado, 25 — (A. II.) —Os ruso

sos retomaram a offensiva cm toda n
frente asiática .accctituando desde já
o seu avanço, Os turcos evacuaram
Bitlis. .

Nas linhas italo-austriacas
Londres, -5 — (A. A.) — Os ila-

lianos capturaram no Monte Sabotuio
o tenente-coronel austríaco Benjamin
Turii', pertencente ao estado-maior
da praça forte de Laibach.

Roma. :$ — (A. A.) — Os jornaes
noticiam nue -os italianos continuam
obtendo nuvos progressos na rc.çião du
Carso, onde têm sido notáveis os exi-
tos alcançados pelas tropas do rei \'it-
torio.

A artilheria italiana prosegue na sua
obra destruidora, bombardeando as dc-
fesas austríacas nas proximidades de
Tolmino, tornando-se materialmente
impossível dc se sustentarem por mais
tempo.

Xo-ea York. 25 — (A. A.) -
'lapliain de Vienna dizendo qtl

Tele-
falte-

O SR. EKÉAS PLAGIANDO
O SR. NILO

Os búlgaros continuam a
avançar

Londres, 35 — (A. A.) — Noticias
vindas de Athenas dizem que os Iml-
garns tomaram Nestos, oecuparam Kao-
taria c apossaram-se da estação da cs-
trada do ferro de Atigisla,

Londres, e- — (A. A.) -- A artilhe-
ria búlgara eslá bombardeando coin vio-
lencia a cidade de Seres.

Londres. 2$ — (A. A.) —Tclegram-
mas dc Salonica informam -í»c o coro-
nel do exercito grego, Chris.odoulos, i
prepara-sc para fazer a praça do Seres
resistir aos búlgaros.

O sr Knéas Martins, que se ec.ebri-
za pelo mais desastrado dos governo»
nue ainda flajrellaram o Para, acaba da
bater o record do plagio, na transppsi-
rão dos tópicos prinetpac
Mensagem do sr. P.

da ultima
jailha, pnra I

ceu cm liuilapest, na avançada edade
de So aiinou, o marechal Jost Caltogzy,
que foi antigo companheiro do impera-
dor Maximiliano, do México.

Loiittrcs, 2; — (A. A.) — Um tele-
gramma official agora recebido de
Petrogrado confirma a evacuação dc
Bitlis, na Armênia, pelos turcos, annun-
ciando que aquelia praça forle já foi
totalmente oecupada pelas tropas mos-
covilas,

Ainda não está perfeitamente av.i.
liado o material bellico capturado, bçni
como o numero de prisioneiros feito
aos ottomanos, que é bem grande,

Roma, 25 — (A. A.) — Os jornaçs
publicou um desmentido do Ministério
cia Cucrra, dizendo não ter o menor
fundamento a noticia que o governo
austríaco fez circular de terem os ila-
lianos, no bombardeio para a tomada
de llorizin, itcslruido hospitaes do ini-
migo.

Todos os pontos cm que figurava »
symbolo da Cruz Vermelha foi devid_-
mente respeitado pelos italianos, 'muitas
vezes contrrj os seu próprios inter-
c"i's. sabidos, como são, os processos
do inimigo de utilizar-se de certas po-
sições estratégicas, nellas collocando o
symbolo rc ferido.

Muitas desses cslralcgcmas foram
descobertos pelos italianos, cujo jiover-
110 fará as necessárias reclamações a
commissão Internacional da Cruz Ver-
melha.

.nãn é senão uma expressão d.l crise
da agricultura."

O sr. .Vilo Peçanha escrevera:
"A crise que ahi está affligindo loas

a 'Republica — crise commercial, crise
financeira, crise monetária, crise poli-
tica, crise ,1c transportes, crise de sala-
rio,'crise do ensino, crise moral até —
não é senão uma expressão da crise da
agricultura." .- .

lí eis como o sr. Eneas fez da obra
do sr.'Nilo anel da Rainha..,

O ir. Pontes
á?. cíuras .0 Codi
pcrl.no;

Infeliz Código
eussâo, ainda sob

Londres, 2; —
que os búlgaros fo
ma. pelos aluados.

;.\. A.l — Sabe-se
-am d^tiJos do Stru-

C-T-no & C.

iLondi-es, 2$ — i.\. A.) — Noticias
officiaes da Rússia, informam que "•'.'.-
morosas tropas russas estão concen-
traias na fronteira da Ritmania, para'*
fazer a invasão da Bulgária.

Londres, 25 (A. II.) — Ccnintuntca-
,do servio de 22 de agosto:"At neva offensiva de3env0lv_.se
,com £U*:es.=o, 'especialmente no centro
da lenha,. Vamos rcpellittdo gradual-
,iucni:e cs huígaroa cm direcção á fron_
feira. Aprisioníimos 2o3 bttrgalros e inn-
tilisamíoi* todos os íonttav-ataqties ini-
inisos. L\Iit:iúmo-iio.» em talas as posi.
ções eícolliiJas pelo r.o;=o quartel ge-
neral."

A GUERRA NAVAL
Nova York, :; (A, A.) — Informam

de Amsterdam que em frente ás costas
da Curlandia, na Rússia, foi avariado
por uma explosão uni torpedeirò da ma-
rinha <le cucrra ru'"a. tendo sido o
mesmo rebocado rara Ocse], onde sof-
frerá ns ncccs_ar:n<! rw-ri-5-.

a Mensagem que dirigiu, ha dias, a»
Co'"-resso de sua terra.

•Xo apropriar-se das itléas c das pa-;
lavras do presidente do Lstado do Rio,
o governador do Para, traveste-se, pan-
degamente, em desvelado irnpu sioim-
dor do progresso agrícola, ditando aos
•povos uma sonora lição de economia,
cm que é dc vcl-o meslre-cscola.

11c tão amigo da lavoura, aba-., o
sr. Cucas já mandou ao seu serviço,
nos campos, mes.no desembargadores,
quc com o atrazo dç dezoito e vinte me-
zes nos seus vencimentos, despiram .t
toca. para manejar a enxada. _

Mas se s. ex. já dera solução prati-
ca'ao problema, porque copiar com esse
descaramento o trabalho do outro.

Diz o sr. Knéas Martins na pag. 93
de sua Mensagem: , .••Com os campos di=crío3 e incultos,
não pôde haver cidades prosperas, l-.n-
treposto dc commercio, hao de estas
desenvolver-se com a producção do
solo 110 consumo próprio e na expor-
tação, ¦•*

1* primeiro dever dos governos, anles
d- «Jtidar das «idades, é a cultura dos
campos c o «npresjj dç meios para tor-
nal-os produetivos "

Escreveu na sua Mensagem o sr. >.iIo
Peçanha:

"Uin paiz pobre, com 03 campos <Ie-
sérios c incultos, não pôde ter cidadçs
prosperas. 'Elias são entrepostos de
commercio remettendo aos campos o
que clle» precisam e delles recebendo o
que dei em consumir ,e exportar.

(3 primeiro dever do Estado, anles
ile cuidar das cidades, é cuidar dos
campos, promovendo meios dc dt-cn-
volvel-os, c-c..."

Assim tudo mai?. Unha por linha.
Interessante é que ha na Mensagem

do sr. Enéas um trabalho do chefe da
seccáo de Agricultura, sr. José Ferrei-
ra Teixeira.

Diz este senhor: _"A crise quc ahi eslá afíligindo toda
a Republica — crise commercial, crise
financeira, crise monetária, crise politi-
ca, ¦cri.çç <Ie transportes, crise de salário,
crise de ensino, crise <!e mor.-.i: ladr a:é

CAMISAS—O que lia de mellior o elegan-
tc—Casa Manchcr.tcr — Gonç-dveS í»::is _.

i-ju_|^ím(B^O_B-í»-'

O ministro do Interior designou os
drs. Bruno Lobo, director do Musc-i
Nacional, e Carlos Chapas, assistente
do Instituto Oswaldo Cruz, para, na
qualidade de representantes do gover-•.10 do Urasil, tomarem parte nos traba-
lhos-da'Conferência Internacional dc
Microbiologia e Parasitolonia, anncxo
ao primeiro Congresso Nacional de
Medicina a reunir-se em setembro pro-
ximo. em Buenos Aires, sem percebe-
rem vencimento algum alem doa quc jí
ihes cabem.

Poi exonerado o Io lciir:i'e Joã»
Duarte do cargo ile ajudante da Capi-
lania do Porlo do Maranhão,

BIBLIOTHECA POPULAR —- Abcr-
Ia ao publico das n ás 21 lioras, 110
Lyccu de Aries c Officios.

¦___H»>-a_>-<>_i-p»— •<-*.

O mínis.-Jro do Inlerior dirigiu avisos
ao primeiro official da secretaria da
I-nü—Stria c Viação, Manoel Xtir.es e
-f»i segundos officiaes Pado Câmara
da Mona e Aif.iía de S'out'0 Calvão fott-
vanílo-os 'peio iproinpto dcsc-npcniio que
,deram á commiãsão de quc fonun in-
ctiittbidos de npurar as irregiilimidadcs
existentes na tliesoura'ria da Escola do
Uellas Aries.

Foram desusados: o 20 tenente cn*
genheiro machinista Leopoldo Anionio
Ribeiro o °s mccanícns navaes, de _¦
classe, Alipio de Almeida Catanho, Vi-
cente Guarino, Antônio de Carvalllõ, e
de 2' classe, Domingos Per. ira Pastos
e Stcllite José dc Oliveira, da Base do
Submcrsiveis, c dc 1* classe, José Ma-
rinho Espíndola, da Escola de Grumç-
tes.

___
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Teve ordem de embarcar no enura.
cado è7. Paulo n i" tenente Renato dt
Almeida Guillobel.
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0 presidente jçeg

ministro ila Russia
0PR0T0C0LL0PARA
ESSA SOLENNIDADE

O presidente da Republica receber^

hoje em audiência solennc as çchoras

da3 noite, o conselheiro .A"1^ fj
_n<*r_ts Koy, novo ministro da Kuss-a

_ mo io nosso governo, (pie vem. sub-

£ illustre6 sr. Pierre Máximo*,

Medido ha mezes cm P^.^01'5'.,,b.
A cerimonia da en rega das ciule

cia.s^ rcalizar-se-á á hora acima _¦*..•

ciònada, no palácio do Latt.lc
' (ocolló official rege £

' 
«g* Corpo Diolomatico

o conselheiro ti o

VIDA POLUA

... O pro-
olcnnidadc

Nia Câmara
" 

ÍA LEI DE MEÍÕSNÍlfflARÃ

mie «no caso presente _ 
ecação Abelardo Roças, introduetor .dl-

nlomatico, conduzirá o enviado extra-

_ d nàrio e ministro plen.potenc.ano da

residência desie ao pala:.o«da 1resi-
.«¦deiicin em carro do Estado, cscoltatto
.oi Piquete dc lancciros, em primei-

*Vo 
uniforme. Se os secretários e addi,

dos forem mais da dois, na um segun-

do carro precedendo o que leva o nu-

"'__'frente 
ao palácio da Presidência.

um batalhão de infanteria, em primei-Çocs.
ro uniforme, com bandeira c musica, —

fará continências ao ministro plcnipo-
-lendário. Ao descer este do carro e,

depois, ao retirar-se, os tambores, c

cometas começarão uma marcha batida,
logo suspensa para dar logar ao i.vinno
nacional do paiz representado, hymno
esse executado pela banda dc musica.

Chegando ao palácio, o ministro pie-
jiipolcuciario é recebido no, primeiro
•patamar da escada por um ajudante de

' ordens, que. com o introduetor, o con-
duz e scu séquito, ao salão de espera,
onde é recebido por um dos oftic.aes
de gabinete do ministro de Estado uas
'Relações Exteriores. .' 

Depois de fazer annunciar a sua ene-,

cada ao presidente, c logo que receba
aviso por uni ajudante dc.-ordens, o.
-introduetor conduzirá o ministro piem-1
potencinrio ao salão onde se acha o |
chefe do Estado, tendo ao lado o nn-,
nistro das Relações Exteriores, com uni :
dos seus officiaes Cc gabinete, o secre-j
tario da Presidência, o chefe c o sul.-:

' chefe da casa militar. , !
O ministro nlcnipotcnciario le o seu |

discurso c entrega a credencial ao pre-
sidente, o qual. sem a ler, passa-a logo
ao ministro das Relações Exteriores.
Feito isso, o presidente lè a resposta ao
discurso do pletiipoteiiciario f, termi-
nada a leitura, approxima-sc delle, apor-
«ta-lhe a mão. e lhe fala de pe, cm liar-
ticular, se para isso" tiver tempo.

Logo que o presidente sc despedir, o
ministro plenipotenciario sae do salão
e 6 conduzido ,á sua residência, com o
mesmo ccrimoniul.

i_.. »-aat * m

O accôrdo goyano
Gc-M, =5 (A. A.) - O <-°"-"**-* . J*.*»

ü-ptista de AlracKla, chetc politico de Ta*

guatinga, declarou manter-se firme ao lado

da opposição, occcilando a candidatura a

um logar no Senado cstadoal. 'í_ ,.
Covaz, es (A. A.) — Corre como «rto

que o vice-presidente, vae deixar à admi*

nistraçiio do Estado, desgostoso com a reali*

zação do accôrdo .político, sendo scu desejo

apresentar o nome do dr. Xavier de Al-

incida, para fuluro presidente do listado.

O marechal Abrantes «pretende abandona,

a actividade politica.

s. * í:

A chegada do sr. Cai-los de Cara-
pos a Cuyabá

CuvAiú, 2$. (_ _ correspondente.) — O

general Caetano dc Albuquerque enviou ao

presidente da Republica « seguinte tclc-

gramn m:
"Tenho n hora de communlcar a v. c*.

que acaba do chegar o general Carlos dc

Campos, honrado emissário do v. cx. Com

a tianqulllidade dc quem está convencido

d., nobreza dos intentoí republicanos _ 
do

scu governo, aguardo o dcsenlace da situa-

ção creada pelo levante da asscinlilC-a contra

os legitimas interesses do Estado, confia-

dos á minha guarda. Attcnciosas saúda-

(a) Caetano de Albuquerque."
i , IwmIí -'r-Hfl-^**-1'" '~*M

paiz,

A sessão, em resumo
Sob a presidência do sr. Astolpho Du-

tra, secretariado pelos srs. Costa Ribei-
ro e João Peniclta, foi hontem aberta a
sessão da Câmara, á hora regimental,
com a presença de 57 deputados. A .acta
da sessão anterior foi approvada, sem
observações. O expediente lido constou
de um requerimento do cspitáio •gradua-

do reformado do Exercito João Mar-
tins Vianna, pedindo seja definida a si-
tuação do.official •.cformado -compulso.

riamenle em face do art. 105, da lei
11. a.0-4, dc s de janeiro de 1915; °í*
ficio do ministro da Eazcnda, rciuctten-
do .informações sohrc a dilação do .prazo

para deposito pedida pela Sociedade
Anonyma " Satiatorium , de accôrelo
com u solicitação da commissão de Ei-
uanças.

Após a «leitura da matéria do expe-
diente, oecupou a tribuna o sr. Costa
Ribeiro, que salientou a .inserção, no
jDiiin- do Congresso, de um memorial
relativo ao ultimo regulamento da co-
branca do imposto de consumo.

O sr. Barbosa Lima requereu tam-
bem a publicação, naquellc Diário, dc
niappa., observações e tabcllas, «me fi-
zera, acerca dos orçamentos.

O sr. Maurício dc Lacerda, -íor sua ]
vez, requereu a inserção no Viário dt-
Congresso, e u impressão cm avulso»,1
da publicação ofíicial brasileira sobre ;
o telegramma 11. ., fazendo-o, declarou,]

para a sua divulgação antes da publica- j
ção da versão argentina sobre o assum- [
1'tO. ., ;

Outro deputado oecupou a tribuna, -

para encher o tempo destinado ao ex.

pediente. Eindo esse tempo, passou-se
á ordem do dia. A lista da porta ac-j
cusava a .presença de 136 deputados.

¦Eoram •.."¦provadas redacções finaes.
que íe achavam sobre a mesa. Isso
acabado, pnssou-sc á votaçãio da mate-
ria constante do avulso da ordem do dia. 1

Foram, então, votados as emendas
restantes apresentados ao orçamento da
Receita e o projecto e emendas relativos
ao orçamento da Fazenda. Em seguida,
foi volado o projecto n. 107, mandando

dã' eíaboração dos orçamen-1 adiar as eleições para a formação do

tinha a minima cou-1 Conselho Municipal, desta capilal, jun-
je economia dos ho-1 ir.mci.le com as emendas apresentadas.

- Annunciada a .." discussão do projecto.
11. 110, de 1016, autorizando o governo
a abrir, pelo Ministério da .Marinha, o
credito extraordinário de 1.000:000?,
parn pagamento das despesas cm face
da conflagração europeu, e du cstabelc-
cimento de bases militares nas ilhas .da
Trindade e de Fernando Noronha, di--
cursou o sr. lliieno de Andrada.

Foram de-pois encerradas as discussões
dos u .projectos constantes do avulso,
assim como a do .parecer mandando
abrir o credito de S:Soo$j).7, para pa-
gamento .10 dr. Joaquim Caidoso de
Mello Reis. A sessão foi levantada ás
4,10 da tarde.

O
A conetasãa da

]eoto.-.-:©
segundo turno

em

EM TORNO DMÇIfflTOS
U .1 PEQUENO DISCURSO OITO-

SIOIONISTA 1)0 SR. I1UEJ.0
DE A_W. ADA

Ao ser annunciada a discussão de um

projecto dc abertura do. credito dc

1.000 contos para o Ministério da Ma-

rinha, discursou liontcm, na ordem do

dia da sessão da Câmara, o deputado

paulista Bueno dc Andrada. Começou o

orador declarando que se nao envolvera
na questão
los por que nao
fiança no espirito „- —-.---. ,
niens que dirigem a applicação das des-

pesas publicas, nem dos ministros.
Ouasl todos são creaturas ntlcitas a

pratica dc esbanjamentos e habituados

a ver o Congresso, com o seu voto, ap-

provar implicitamente o procedimento
dos dirigentes, tão nocivo e prejudicial
ao regimen. .

Realmente, disse o orador quasi
iodos os que se achavam na direcção

do governo Hermes abi estao aindaI

1 Nestas condições o orador nao podia,
í com consciência, nc rapara tanto tinha
1 

coragem, pedir nos homens dc sua ter-

| ra aos trabalhadores dc norlc c sul ilo

dinheiro que a titulo de novos tri

Com o .pronunciamento - hontem da
(Câmara pobro o iprojVí-tio. Jdh, lei. de
jrieiiCli ipara o futuno excreicio. finan.-
,ceit. c sobre as emendas a cllc. .apre-
sentadas, relativamente á Recita e- ao'.Ministério 

da. 'Fazenda, ficou ultimada
a votação, .111 2" turno, dos.orçameiitos,
«naquella casa do Congresso . Nacional.

A votação, Ii-iitoiii, ua oi-U-m .hi.dia,
na Cantara, «começou .pela ciuen_a de
n. .1.. A, apresentada ao .

ORÇASLENTO I>A RECEITA
Sobre' eüla não so .inan,.íesiara . a

Câmara, na sessão da vcíipera, por fal-'ta 
êe numero. ].>sa emenda era a. do

sr. Vicente .Pir,-._ibe, mandar.Jo. 
" 

Jipr
um lado, extinguir o insposio s.obrc os

yoiicàmentos do fiuvaeionaiisir.o ,.pu-
k-ico c, «por o-.ílro lado, eivando o" im-

poslo Sdbre os alugueis de easa.
Assim q<i2 foi anininciaUa. a.votação

dessa onterlia, o deputado carioca oc-
crpau a tribuna e, depois dc cerlas
considerações, requereu, como na ves-
ipora fizera, «sua diivisáo em duá«s «par-
tos: irnia .parte cc/nccimc-rae á ex-ti-n-
.cção do irinc>cl3So sobre os ve;*.c.i:iv.'ii«.os
ilo fitiia-èoiEilts-to, e a segunda «parte

c_aliva á creação do intposto sobre os
alugueis de casas. Além disso, requereu
o sr. Piragibe que, para a primeira
patlte de eita -emenda, se jiroccdegse a
votação nominal.

O sr. Cariós Peixoto, oocupartdo a-

tribuna, respondeu ás considerações do
orador anterior, jus-íficando o.parecer
coní.-a.-n* da conuniasüo de 1'inanças,
c sifcitoit da Câmara' a rejeição da

lemenda. SiibmBttftd'0, |pore'-m, ai votos,
«foi aliiprovado o reqtierianenito do sr.
.Piragibe .puliudo a divisão da «emenda

,e rejeitada o dc votação no.niimit.
(1 rc.>rt_--ulanitc carioca Solicitom ve-

riticação da votação, que da«va cüiiío

,-.gi-:«'a'do o seu 1-equérimlo.ito. - Contados
oí' vetos, fui a rejeição confirmada.
Su.nietl.irda, ctu seguida, á votação, a r

parte da enisnl-a foi, como o re«iue:,i-

.nie.-r._o anterior, liada . ccaiio reje.ilai.Li.
«U sr. Pira-gibe requorou vcrtttcaçap

rie votação. \'erificada, fo,i a rejeição
,confirmi_la. O dupulado carioca rçjiitc-
'reu, 

então, que s.- votasse nominal-
.mente a 2* «parte da, çmertcla. P0S..0
, ,-r,-.-,; foi 'esse rclq«eri.mi_nto da.,10

Piragibe reqiiiereil

mes ou mercadorias a granel 
' de diversas

marcas ou compondo tlivcráas parúlas. so
se podendo considerar uma e a mesma par-
tida quajKl toJos os volumes- ou ¦nicrc^üo*
liac tenham a mesma marca e o mesmo
destinatário; Os volumes compondo uma
partida serão numerados em numeração
sempre seguida e ficam elevados <i-|5 ouro,
ao cambio de et*, os emolumentos cobrados
dc cada factura consular emillida nos ter.
mos acima ditos."

Ao ser annunciada a n. 5, cstabelc-
cendo a taxa de 10 "l" sobre os trans-
portes, o sr. Carlos Peixoto oecupou
a tribuna c disse que, attendendo ao
appello feito pelos leaders das bancadas
de São Paulo e Rio Grande .do Sul,
requeria, em nome da commissão de
Finanças, a retirada da emenda em

questão. Foi concedida a retirada.
Em' seguida, foi submettida a votos e

approvada a ultima emenda da conunis-
são, prescrevendo:

"Ao art. 2., XII :
¦Suppi-in-.am.-se 03 palavras 

"ficando.egual-

mente .lulorízado, etc," ate í«nal

votação das emendas da comApós a .. .-
«missão de Finanças ao orçamento da
Receita, foi annunciado o orçamento
do

MIXISTERIO DA FAZENDA
Approvado o projecto, rcsalvadas as

emendas, procedeu-se á votação destas.
As entendas ns. 1, 3, 4, 8 e 10 fo-

ram, de conformidade con o par-cer da
comniissão, rejeitadas. A emenda 11. 2
íoi approvada, determinando:

"Ao projecto n. .'.o, dc 1916, art

o custeio dos serviços do mesmo. Lloyd. «

«ndo por este arrecadada, abrindo, para
este fim os necessários _ créditos, e invpu*
tando-sc a essa autorização a despe.» o Ia
zer-Ee com o ensino profissional corresiwn-
dente ás necessidades da marinha mercante,
dado nas officinas daquella empresa ...•¦

, _t. 000:000$ (ouro)."
A emenda 37, transfere*
«Accresccnt.se : — Art. A . concessão

da autorização para o cs'abeleçiniento «e
escriptorios* 011 casas dc eliiprestimos so""1
penhores c a sua fiscalização passarão para
o Ministério da Fazenda. O presidente da
Republica fica autorizado a expedir, novo
regulamento consolidando as disposições vi*
gentes, e adoptando as iiu-id.is que ciiten-
der convenientes para a regularidade cio
fmiecionamento das casas de P«>h<f« e
fiscalização das suas operações, contimian-
do a parte propr._nie.nte poticul a cargo elo
Ministério da Justiça."

A emenda seguinte, n. ..S, estabelece

prêmios:
"E' o governo autorizado a conceder

premio respectivamente de .50$ po:
da dc deslocamento a i_rtir de ho
das até 500, o .de Só$ por tonelada que cx-
ceder de soo até t.5001 e dc ioo? por to-
nelada que exceder de 1.50? ate C-uoo.
nos navios que forem coi«ruidos nos por-
tos da Republica.

ÍEsse premio será pago era
ções, sendo a primeira por
lançado ao mar o navio premiado,
gumla, quando, concluído ^este, íor
e:n condições de navegar."

Finai'anente, a ultima emenda do or-

çamento da Fazenda — *e simultânea-
mente a derradeira votada ua elabora.

c/10 da lei de meios, em 2° turno— au-

toriza:
"li' o governo autorizado a j«''g.r '•»¦••

Jos para 03 cffeitos fiscaes na Aliandeg-.
,1o Santos os exames feitos uo Labor ..oro
dc Anal.scs Municipacs da mesma cidade
euiquanto não se installar, junto a essa f 

•

fandega laboratório idêntico .ao que tun
cciona «na Alfândega da Capital Pederal".

Il i|i 0m m

O dia no Senado
Falta de expediente, fajta de

oradores, falta de nniuer.

tonei a-
toncla-

duas presta-
oceasião tle ser

c a «e-
julgado

ESCOLA NAVAL

bulos será esbanjado pelos dirigentes,
ü orador destacou, com insistência, o

facto de não sc achar fazendo critica

de caracteres e apenas a impressão Ins-

lorica dos nossos hábitos administrou-
vos dc assombroso esbanjamento,

pois de outras curtas considcraço
deputado paulista terminou o seu
curso, declarando que não podia, 1

devia, nem queria dar o seu voto p;
tirar dos trabalhadores, por meio dc

trilmlos onerosos, os parcos vencimcn-
los que conseguem clles auferir com

labor insano. Não votava porqu
hora reconhecesse a gravidade

Dc-
:s, o

dis

INQUALIFICÁVEL
DESHDMANIDADE

I pciotial do momento, sentia que a nossa
I ___.._] ........._.__ _iii.ii*. íín 11:10 pode seractual perigosa situação nao

C_i.MI.E- DA GAMARA

«Escrevem-nos:
"Sr. redactor do Correio da Manhã.
Fiado no agazallio que v. s. dá no

vosso conceituado jornal a todos aqucl-
les que desejam pugnar pelas boas cati-
sas, venho .pedir a v. s. sc digne ouvir-
me sobre o assumpto dc que passo a
tratar:

Apreciador e Mor constante do vos-...-.—.- .--¦-_ ,,„,„„,,,,.,,_. ,_,_
so mpoluto diário, e na minha qnali- solucionada petos 

£»»*¦>«» 
do

dade de angrense que ama á terra que | uo presente quadricnnio.

o viu nascer; venho, embora a contra-
«nsto, fazer uns reparos, com a devida
licença dc v. s„ com respeito ii noticia
da vinda á Tapera, "afim de verificar
de .¦.'••'!, se convém ou não manter ali
a Escola Naval, o illustre deputado

_loãn Mangabeira, relator do orçamento
da Marinha. Conlra a opinião de v. s.

pensamos que esse illustre . represen-
tante da Nação, se convencerá que não
ba motivo nenhum para a. mudança da
Kscoia daquella local, onde sc acha tão
bem instailnda.

¦Diz v. s. que " razões de ordem po-
litica. e moral induziram o ministro
da Marinlia a desterrar a Escola.Na-
v ai para a Tapera; pedimos .permissão

pra contradizer .lio nesse ponto: O mi-
nistro Alexandrino obedeceu apenas "
voz dos competentes no assumpto, que
diziam oue a Kscoia. não podia se con-

nos barracões da ilha das Eu-
(.tir) e nem mesmo na cidade

do Kio dc Janeiro. Nem - plausível j calado,

que outra fosse a razão do acto dol i* Ss *
ministro, mesmo porque não é provável 1

que s. ex. fizesse isso para ser agra-
davel ú Angra dos Reis, elle que sem- j
pre foi nosso inimigo, a ponto, dc, por ,
espirito de ironia, chrismar a enseada |
da Tapera, com o nome de um dos l

nossos' mais ferrenhos inimigos, j
Aconselhamos, sr. redactor, a fazer

uma niijiicie entre os lentes, ofiieia-
lidade. aspirantes c guarnição da -Es-

cola c verá v. s. que a'.i não tem trinta
d.-scjem a mudança da

outro local.
publicação ; ¦ ¦ ... -"-, „ir___i nt -r _——

atto. cdo

S Corta atat! ao
__

_

cm-
excc-

poder,

S. 1
l.xir.o.
sidente
muito

,\UI,0, 24 de agosto de 19ID. —

sr. Altino Arantcs, digno pre-
de S. Paulo. — E' coisa lia

sabida que os
noniendamcuto
elevado t.oslo
um Estado, d.
que se passatli.
íisdicção. Ki;

administradores,
os que {K-icupam o ma s
.na superintendência de
scoiihecem alguns faclos
nos doiuiuios da sua ju-

razão de ser desta

servo
xadas

O Sr. Uucno dc Andrada declarou que

não votava augmento dc impostos, por não

to- confiança nos lioinciis que dirigem o

paiz.
Na sala do café, coinmerilava.se o íacto.

O Sr. Peixoto dava a sua opinião.
_ A mim me parece que a declaração

dí: voto foi esplendida, foi... Inicia.

A opinião geral i que o presidente de

Matto llrosso não tem razão quando diz que
: o Sr. Mavignicr perdeu o mandato.
1 Conunentario do Sr. Costa Marques:

_ O Mavignicr não perdeu o mandato.

i tm compensação, o Caetano dc ..lhuqu-r-

que perdeu... uma liclla occaíi

horta o flijjSC
Ninguém, flin

dc ficar

pessoas C|u_
.mesma para

Pedindo por obséquio,
destas linhas, sou de v.
iobilo, — Um angrense,"
__. ... _¦ r-ma-O- *g_>*--_E-"B«--»

TUMULTOS
NO PARLAMENTO

PORTUGUEZ

As galerias contra os
unionistas

\l.isboa, 25 - (A. H.) — D*!P0*S
dc kilntada lioje a sessão do Con-
tires..-., o publico que enchia littoral-
incute as galerias dirigiu pcsali
vectivas aos parlamentares
tas, chegando mesmo

Ha muita tempo que ninguém ouve falar

no Sr. 1'cdro Lago. róis, hontem, o Sr.

Carlos Leitão contava, desanimado, ao Sr.

Freitas:
O I,:._> ndlicriii...
IJ' impossível ! K.lle eslá íncompa-

tibillzadò com o Sc.-d.ra.
 Mas adlicriu ao

Ser.', vci áade f
Muni:

CÜM1-ANUÍA l-H-, SEGUROS
REGISTAS. -- Kua l.imeirn de

. . 11. 3:

VA-

O 0i_ 00 PBESIOEOTE

Ar-
I.a-

Carlos, leader
t, confcrencioii

in-

tiniouis-
uUíiitis poptt-

lares a ameaçar os correligionários

iio sr. «Brito Camacho.

.No momento cm que 03 .membros

do governo saiam da 'Câmara a enor-

missimti multidão que se apinhava

JiaçOcs do edifício prorom-
tstromlüsas acclamações ao

á pátria, ao exercito e á

nas iinmt

., 11 em
«gorcr.no,
•marinha.

t) socego

O presidente da Republica recebeu,

bontem, 110 «palácio do governo, os se-

nadores Pereira I.obo, Cosia RodriSíiies,
e Francisco Salles, e os deputados Cor'*

Marques, Pedro Lago, José Alves,
lliur Bernardcs, Moreira Brandão,
mounicr Godofredo >¦ Mello Franco.

O deputado Antônio
da maioria na Cama;-
eom s. ex. relativamente a assumptos

parlamentares e a marcha dos orçamen-
tos que aü se eslão discutindo.

Apresentou-se a s. cx. o contra alml-
rante Mourão dos Santos, por haver re-
«.rc._ad.-i de sua viagem de .inspocçuo

estabelecimentos navaes 110 sul da
S. ex. recebeu ainda a vi-

sita «lo dr. Manoel Xavier Paes liar-

reto, 'ui. dc direito no Ustadu ilo £>-

piiito Santo, que se fez acompanhar
deputado Paulo dc Mello c mandou
.'.ar. nor seu ajudante dc ordens

tão Carlos liiras, o dr. Miguel Calmon,

que, lia dias, se acha enfermo.
À' noite conferenciou com s. ex. o

dr. Souza Dantas, ministro interino do

Exterior, ,.
Hoje tf. ex. recebera, tm audiência

solcnne, ás o horas da noite
ministro russo.

v. cx. Ninguém, Sinda o mais rancoro-
so desaffecto dc v. ex., admitiria <|tie

-bondoso coração do actual presidente
i de S. Paulo sáncciouasse actus de rc-
quiiitada dcslniiiíanidadc, .praticados por
autoridade policiaes, que*' sc reputam
muito «prestadias V ind-snensalveis ao

j bom aiulaiiiento do servido de repres-
. são publica no Estado.
I Tem-se procurado, ultimamente'"fii-C,.

o saneamento moral da c:upi;al. l,ou-
vavel iniciativa, <|tte toda a t^ente ap-^

liplaude, iporque -visa mas dc um fim
Imoralizador. 1" preciso empregar ener-

gicas medidas repressivas contra a va-

gabundageni. lv' .necessário, como um
dos mais seguros meios do prophyla-

i xia criminal, dar caca aos desoecupa-
i dos contumazes, internando-os cm in-

stitutos apropriados, dos quaes tem o
Estado exceliente modelo.

E' esle um ponto em que o senti-
mento da população de S. Paulo se
irmana perfeitamento, com o pensa-
monto de v. ex. A .missão da policia,
principalmente dc tuna .poi cia or«*ani-
zada como a deste Estado, evoluiu mui-
to com o dobrar progressivo dos
aunos. Mas, .por isso mesmo, já nao é
admiss vel que uma policia como a de
S. Paulo e num Estado adeantado e
vangiiardciro como São Paulo, esteja n

actos de revoltante dcshuina-
netos cerlamon.c ignorados dc
actos f|_c não ipodcin ser 'cnn
ou d
inbas .
¦ão do ' dominio .mbüco, attes-

por -pessoas d guas de fé, na ea-
e testeniunbados por vários ".is-

freqüentam os trens da

fotii- rejeitado. O .. .
veajficaçfi. d-.* votação. Louiados os

dow-tadoM, a rejeição ficou avertanda.

__.ubmi.StWa', por fun, a voíOs, Íoi a

,2a .parte da emenda egualmente rciçi-

Ainda uni pedido'dc verificação dc

votaçã'0 do representante carioca,, sc-

guido da confirmação da rejeição peta
Câmara e a emenda passou definitiva-
meníe cm julgado. • írftf.

As emendas ns. -14, 45, -l». rcl^tLy.i-
mente todas tres, á .porcentagem- do

imposto sobre vencimentos dc tunccio-
narios públicos, foram, de accôrdo com

n parecer da commissão dc Finanças,
rejeitadas. A emenda n. .7 foi appro-
vada. prejudicando a emenda 11, «l».

Disp.e a emenda approvada:
...\o n. 35 - o«d. se diz : "Dito de

2 "I", etc, S5o:ooo$, diga-se: duo dc 2 |
etc. -ia. .000$000."

A emenda n. 49 foi egualmente ap-

provada, estabelecendo:
"Art. 1", n. 38, diga-se : .
Dito de . "!" solire premio;

nic.iu distribuídos dc clubs . d
rias."

As emendas ns, 50 : c 51

cix'..cciiVc-sü: ínchiir.ílo-sc dentro
lia a ii. i»r__s_o' <la "Revista üot
Histórico e Gcógrapiilco ltrasileiro , como
1105 anuos nnterior/.s, e
Congresso de Historia."

A emenda n. 5- foi tambem aprro-
vada, favorecendo:

"Verba i_a" — Imprensa Nacional: —
Rcslalieteça-sc, de accôrdo com a proposta,
na nilirie-i — Material — a cons.gtia.ão de
CioooSqoo. — aluguel dc casa para o dire-
clor."

Foi egualmente approvada
n. fi, em conseqüência do
prejudicadas) emenda 11. **.

aquella emenda:
"A* verba i~n do art

da ver-
Instituto

dos trabalhos do

a emenda
que ficou
Determina

Mantenham-

A TORRE EIFFEL
97 — OUVIDOR — 99

preços de alguns artigo- da !
cão de alfaiataria:
Ternos de casaca com forro

de seda
Temos do smocking com

forro de seda
Temos dc fraque. ....
Ternos de jaqiictão preto,

azul ou de cor
Ternos de casimira a coute-

ef- dt* • -.

180$

160$
130$

no$

6nS

cfíe.tiva*
.___-_:. $'J-

«sptr*
boriíicjia

fcjeititdijs.
a taxa do imposto sobre 1
exportada do Acre. foram rc.
Às de ns. s-' e 53. concernente,
rendas dos próprios 

-nacionaes, f.orjm
egual mente rejeitadas.- As emenda'?, -ns.

54, 55 e 50 — aquella tornando <i tajxa
tclegraphica comnium para a imprensa
e os representantes 

'dá nação, a segan-
da sobre a renda da E. F. Central dn
llrasil, .* a ultima acerca da renda ..o
ldoyd Brasileiro — Foram ainda rejei-
ladas. ... , -. .

As de ns. 57 — sobre rendas .íx-
Iraordinarias de dividas dc certos, l-.s-
tados para com a União.— 5_.T_ £**'?"'-' -ameiite á supnressãó. de.aerv-ifD^.Ma
Baixada Flu-.uinense.-^- 50 — caòüpr-
nente á cobrança db- _H*fe--aetú$.;da
União — (ío — extinguindo, ó tw-VJ0

praticar

CX,,

.ia ue
porque
tados
pilai.
sageiros

nentidos crin meia du-
2 uma nota de jornal,
dominio .publico,

que
Noroé

— Qtte f..r. a .policia
V. ex.

Prende
distineção
do-os despejar em
sertão da líoroéste,

poucos d as. .pe

•¦Art.
vigor .
art. 3"
_.nbro

aos
Republica.

do
VI-

capi-

novo

é agora absoluto.

ÃS MISSAS OE HOJE

s
de:

1 .
1 .

cm

dc Aniorim,
01110 tios
An: o nio
boras,

Pobres :
Ma.ximo

1 Cande-

bo-

Rczam-sc as seguintes por alma
D. Albertina dc Souza Santos, á-
11_, na matriz do Engenho Velho ;
D. Amélia Josepbina Campos Aguiar

ás o 11-'. na Candelária;
Padre Josc Maria dc Aguiar, ás S

ua matri:'. do Engenho Velho, e ás 7
na matriz do Engenho Novo;

D. Eponina Ponilho, ás d boras,
S. Francisco dc Paula;

Procopio Alves Mendes, ás 9 boras,
na rgrc.iu do Sacramento;

D. Àntouia Monteiro Soares, ás
o ile, na matriz do Carmo;

D. Maria Mae.lal-na Machado, ás 10
lioras, r.a matriz de N. S. da Salc.c. de
Catumby;

I). Barbara Emilia
boras, em Santo Anl

Contra-armirante
Gomes Ferraz, ás 9
laria;

Sebastião Rodrigues.Duarte, á
rn_, na capella Uo cciniicrio dc i:
cisco Xavier;

Antônio l.uiz da Silva, ás ç
ua Candelária;

D. Adelin.la Madureira da .
Tinto, ás 9 hora?. 11:1 egreja de S
IJaplista da I.a.'.'ia ;

I). jantiaria Barcellos da Cunha Lo-
pes, ás «.1 horas, ua egreja dc S. Fran-
císco Xavier; ,

Claudino Alves dc Castilho, ás 9 _|2
hora . na cgicja do Sacramento da an-
tie.i Sé: .

D. Minervina Serpa Chavantes, as :o
horas, na egreja du Candelária;

loão -Maria Eorgcs, ás 10 hora., na
egreja de S. Francisco dc Paula;

Thomaz Monteiro dc Castro, ás o ij.*,
na igreja do Carmo;

Antônio Pinto Corrêa, ás 9 horas, na
igreja de S. Francisco de Paula;

D. Maria Pinto dc Azevedo Marques,
ís o i_2, na egreja de S. Francisco de
Paula: .., .

D. Eponina Solposto rortilho, as o

•*l'^__5__i-TS___S®í_3E____-íi^
"TIRO FEDERAL" íí

Costumes de brim "lioki" (iá mo
ll.a.lo) artigo in:;ic;. cem bonet

Hs. _5$000

na Casa Colombo
_S___2S______2?^S_____--£.í!'ã)
.—-—— »-í_iSS^*-^í£_-<>-?''^:7r- "'

Nos Andes
VJl XKRRKJIOXO DE UEGVXjAK

. 1.;

hor

Costa
João

i_.'i-;_.sii>Ai>i-.
Recebemos hontem a seguinte nula 

j
Jo Observatório Nacional: I

"Foi registrado hoje dc manhã (dia
et'-, um terremoto de regular intensi-
dade que, pela distancia de que veiu,
2.70a km., deve ler tido sua origem
nu serra dos Andes.

.Eis es horas das .prineipaes phascsi
Primeiros tremores preliminares, co-

meço, 61150,1110; .segundos tremorca
.preliminares, começo, 6 5.1,4; plu-.se prin-
cipal: começo. 6 58,2; máximo, 7 «-11-0,*
fim, / o-l.i; terminação geral, 7 59,-0.

Santiago, c- (A, A.) — Noticias aqui
recebidas de Tocopilla dizem une foi
sentido ali um violentíssimo tremor de
terra, que se repetiu depois com maior
intensidade, chegando a interromper o
trafego da eslrada de ferro de Toco.

A 
'população 

local (f-stá bastante alar-
mada com o phenomeno scismiço, tu-
Kimio muitas .p.s.o-is pava :\$ locaiída-
tle. vizinhas. (_\ o

mnados uo degredo
roeste. Xarrou-me
«calvário, primeiro
depois nesta zona
5«ve! que o il!
Paulo tenh;

pratica, cm n_:v
da capital, ma
nhas 1
110 Av.
caiiioüc"'» ipraíico, e r.C5ta
maís autorizaria acíos de
viole::

dc 2 r«.o ouro para a coiistrucçS. -r.do
-orlo de Jaraguá — foram lainbííja,.(dc
accôrdo com o parecer da -eomiliissiio
technica. rejeitadas.

As emendas ns. (íi e fia — a pri-
meira, mandando cobrar 8 o!» de' ju-
ros sobre os depósitos feitos pelos par-
ticttlarcs ua Société Anonynic D.u..Gaz,
ou Light and Power, para fornecimen-
lo dc luz e gaz — a segunda cstabelc-
cendo taxas diversas de transporte —
foram rejeitadas. As de ns. ''¦¦¦¦ 6..
fi.. e 66, concedendo favores adua: os,
franquias telcgraphieas e po;-" : -s-
sociações agro-necuarias e ...aoelçeen-
do uma taxa sohrc o valor Je arrema-
tações em leiiáo, lambem foram rejei-
ladas,

A emenda n. 67, concedendo favores
dc isenção de direito ás embarcações e
utensílios destinados ao sport náutico,
depois de conlra ella se ter manifesta-
do o sr. Evaristo do Amaral, foi reli-' 
rada .pelo seu autor, o deputado _M. 1-

.perguntaria 1 leiro de Souza,
A' etneiida rt. CS, a comniissão apre-

seriou o seguinte substitutivo, que íoi
approvado:

3", r,_r-'£r_i1__ .j.(> Continuam -cm
5 disjrasiçõcs do paragraplio S5» do

ih lei :i. à-p;o A, th- _.i dc dç-
dc 1915, modif cadoâ porém, 05 li-
fixados :ki hyi>o:hc _e segunda do

mesmo parasraplio S", os -iu_c_ p;i_._nrão a
ser de io l'iM uo mínimo e 15 °." no ma-
ximo dos vencimentos tuíacs, :r.ei!s:;es."

A emenda ti. Cp, estabelecendo taxas
sobre os depósitos sem jures, foi rc-
jeitada, O sr. Alberto Maranhão reli-

olhidos roa a sita entenda -- n. 70 — autori-
za-.K.o o governo a cobrar, no exc-rci-
cio de im", uma taxa addiconal.de
10 u|" soi*re toda a receita da União,
ouro e- paliei, com c.xcepeão do in.iós-
to de con. .un.) sobre fumos c seus pre-
parados, bebidas alcoólicas, inclusive
álcool puro para fabricação dc outras
bebidas, .pei fumarias, 'bengalas c vi-
nhos estrangeiros, 'cuja taxa addicional
seria de 20 "j". carlas de jogar o disees
para gramophones, cuja taxa addicional
seria de ^n ";", e do de vencimentos,
que soffrcria apenas a taxa add cional
de 5 "í". '

O deputado norte-rio-grandense lt-
cou de irireàclUar, de novo, a sua
emenda, ampliada, 0111 :** discussão.1

A emenda ::.. 71, estabelecendo a
taxa de 2 reis sobre cada Icilogranima
dc mercadorias embarcadas o des-
embarcadas cm ponos nacionaes, 'jucr
com destino a porlos nacionaes ou es-
trangeiros, quer dc .proveu encia de
portos nacionaes ou estrangeiros, en-
lendetido-se «r.a- essa taxa seria cobra-

j.0- ! da nu-smo na hypot.hesc dc reim-porta-
seu cão ou r. exportação das mesmas mer-

110? postos poFciaes, cadorias. foi rejeita.!."..
Kepito: não é- pos- Foram, cn*. seguida, approvadas

c presidente de São ; seguintes emendas Ja commissão dt
conhecimento <io mie se uanças:

e do saneamento moral | '•:;.. • __ Xa "Renda com npplicação •:«•
conlra as niais comez*- ' p-c'al", n.i s_u ti. 2 (í-ando de íiara-ntia do

humanidade. O sr. Alti-' I'apcl moeda), accr.scetiie-sc niais um jm-
além do mais um bom | 1,,e"0, dj .twr seguinte;.4» Çltiaes saldo-

»^c J*: SSSâ.
; ittalificavcl I (ie ,,,," - C. | -X.'

í -ccnt _-. e o
j o Jc i.-.du-t
i do Acre

;-. como na proposta, os cargos de redactor
e 11:11 auxiliar do Dh9> Official, restabe-
lecida a verba correspondente."

Foi sub-cmendada- pela commissão .le
Finanças, approvada a seguinte emenda,

,1, 9, referente á fiscalização do uu-

posto de consumo:
"••.ni vez dc — reduzido amo numera

,1c fiscaes — diga-se — não se prccifclicn-
do as vagas que se vcnt.carcm. entre os
íi=cac-., ate que o seu numero fique redu-
_do a .1 — modificada a tabeliã de 
_(i:ooo? liara 273:soo$ooò."

A' emenda n. u, acerca do pessoal
da Estatística Com :11c rei ai, a comuns*
são apresentou o seguinte substitutivo:

"Restabeleça-se'Ta. dotação da proposta,
diniinuida de -.-2:000$ correspondentes a
siinpressio dos lngarcs vagos dc um cltcfe
dü SHtcão, um terceiro eseripturario c «dois

quartos eseripturario*."
«\s emendas ns. 12, 13 c 14 for 1111

rejeitada". A dc n. 15 fo* approvada.
Delibera cila:

-T-ibclla II • Accrcscente.se: Laboratório
Racionai ¦ de Analsscs — Pelas pcrcentngens
aos empresado?, quando as consignaçues
excederem ao credito votado."

Eoram, cm seguida, approvadas as 14

emendas da comniissão de I'inanç-3.
A emenda 11. ifi — a primeira da cotn-

missão — determina •

"Emenda á rubrica 11. 1:
\ccre -ida dc 1.250:000$, nara pagamen-

to dos iuros das apolicfs .imitidas em vir-
tude de contratos liara construcçao de estra-
das de ferio.."

A emenda n, 17 corrige:
••Rubrica n. 6. — Tliesouro Nacional:

Aos empregadas da Thcsouraria
Geral, .- • • -s:5.o.ooo

c aos- escri.iturario.v contínuos
e setveutcs dns. oasa.lori.is c
aos e:.í..;ipfliiíâri*.s . da, Dire-
ctoria da 

'• Déápísa .¦¦ . . '¦ •
¦ k üratiücacãd¦ u- m» uaclylo-

uraplio na- Directoria «lo ua-
binete. ....-,
A de 11. íS fixa!
¦__'j'.ibu!iat dc Conti
Expediente:

Livros, papel, pcnnas, etc. .
ÀcqttÍ3igão de livros'-c assi-

imaturas dc jornaes scicn-

s7:4o8$obd

3:Coo$ooo"

— Material: —

I4!000$000

bibliothcca,
íIIOOOíOOO

2'.000$000
l.:ooo$ooo
í;:o(_o$üoo

ooÇüoo'

r deporta indivíduos, sem
dc edade nem sexo, fazen-

inlauer ponto do
Saiba v. ex. que,

is d as. .pessoa digna d,.- cre-
dito e talvez bem conhecida de v. cx...
\iu abandonarem uni .pobre velho á
margem «'Ia linha da Noroeste. Actos
de egual ou equivalente deshimianidade
«ão «frequciitcmcntc testemunhados.
Haurú «• adjacências constituem tuna
espécie de degredo, para os infelize ¦

sejam embora inf.! zes, .r.iúos,
«pela malha policial, nos cstcrquilinios
sociaes. As autoridades de v. cx. de-
vem saber que tamanha deshimianidade
é, além dc 

' 
tudo. uma violência sem

nome, quasi cnuivalente a 11:11:1 con-
dcmtiaçfio á morte.., -ena que nem no
Cod'go se nos depara.

Este appello directo a v. ex. é sa- 1
tisfação a um Delido que de lá nos
veiu, de um dos pontos da Xoroéste,
mais cuíúçado IDelos executores da

, pena de degredo. Quem no!-o fez é um' 
homem que. dc 1p._s.1gcm, soube e de
nlgiun modo verificou os facto" de que
falam, nesta capilal, alguns «los jor- 1
n.-ics, 

' 
eliainando -para elles a attenção

uc v. ex- E foi esse fidedigno infor-1
mante que r.os enviou estas linhas, já |
feitas 

'para 
a leitura particular de 1

v. cx.:
"O dr. Allino Arantcs não pode rslnr ;

informado do procedimento da .po!ic'a. I

j Veiu ler eot:-.ii:ÍRO. após dias dc penoso !
caminhar e;:i plena malta, sem achar

: o que comer, um dos infelizes conde-

da

Na-
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Foi cm seguida annunciada a vota-

ção da emenda u. 3. dispondo:
"Aa ar:. :•>, III : Onde se dz. lio "'s" em

m-.rj e Co c." c:n papel", diga-se: ." _ "i"
cn oura e 35 l'!,J c » papel"; o mais como
c..íá, feita., as . niocUfi.açOes ecu se quentes
na cs-t-in-tiv.. dos números áo ar:. i° do

ine correspondem ;i renda adua-roje
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D. Iracema Queiroz de Arruda
mera, ás 9 'I». <n- s- Francisco
r*ula.
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F.m viagem dc inspecção ás çiilturas
feitas em Valença pela Companhia Al- •

liança Agrieola. que concorre aos pre-1 (
de animação decretados pelo go-

fluminense, partiram hoje, pelo
rápido mineiro, para aquelle municipto,
OS drs. Dias Martins, director do Mi-
ni «terio da Agricultura, Crcso Braga,
2" ofíicial da Secretaria de Estado do
mesmo Ministério, que serve.. cm com-
missão, no gabinete do presidente do
Estado do Uio. e Aristides Caire, di-
rector do Campo de Demonstração de
Deodoro.

Da 1:1.1 >'• S. de Copncnbnnn
pnra a dc Tonclcros
escola mixta do 1° districto es-\

ava installada
xil.nn _; não se

livo pretende:::

ma
¦..-.be :

N. S. de Cepa-
iem «nor que mo-

ora leval-a para a rua
Tonclcros.

•Xão lia nessa mudança nenhuma van-
tagem, c appareecni logo dezenas de
inconveniente...

Para o caso pedem-nos vários paes
dc aliimii.-s ali matriculados chamemos
a attenção do director da instrucção
Publica, afim de que seja mantida a
referida escola na rua cm que estava,

ir. Cincinato Braça, oecupando a
a, ap-pcllou para o sr. Carlos Pei-
relator d. orçamento da Receita,
de que retirasse da .ciação, cm

_ discussão, essa emenda.
Ü sr. Carlos Peixoto não atícndeu ao

appelio, dando as razões da sua atti-
tude. Festa a volos. foi a emenda (lada
como approvada. .R.:-_itereit-se ver fica-
ção. C« .Halos 05 votos, foi a appro-
vação confirmada por 9- votos con-
tra 2.:. Com o sr. Cincinato Braga
votou a bancada sul-rio-grarideuse,
tendo, além dos srs. Bueno de _Andra-
da c Vicente Piragibe, o sr. Leão Vel-
loso enviado á mesa declaração de voto
contrario á emenda.

Foi, cm seguda, approvada :. emen-
d.i n. 4 — determinando:

"Ao art. 1" n. C. 0:1 onde convier, oc-
crescente-se : __;:Jo prohibkJo incluir c.»
uma S" iact-.ira, con.-niar, s.ib pena de
-2CoS d* multa an rcü-tt-CtlVO CQ.l-i.ll. V8*U*

lilicos paru a
encadcrnaçEio .,..•••

Acquisição c coni-.crto dc mo-
veis . . • ., ¦ •. • * • •

Elaboração do relatório. . . .
Diversas despesas. .....
Gratificação nara tomada dc

coutas fora das boras do
expediente. ....•••

A de n. 10, relativa á Caixa de Con-
versão, estabelece :
"Suppriinindo, á medida <iuc

vagarem, os cargo, dc sc-
cretario, um escri. tura-
rio. 11:11 fiel, dois cm-
tinttos o quatro serveptes,
transferindo-se desde • u*-
dois contínuos nara a Cai-
xa «lc Amortização c fa-
rendo, se u-S iimiortancms
consignadas a necessária ai- *_,«.._,
leração-.* id_3-o$poo
A de n. eo dota o Expediente de

iS:ooo$ooo e a rubrica Moveis de..._..
i5:oooSooo da Caixa de Amortização.
A emenda 21 fixa cm 36:0005000
vencimentos dc IO escreventes
consignação — Pessoal Permanente
da Secção de Artes da Imprensa
cional. , ,

A dc n, e.- manda restabelecer o
caruo. de um redactor da Imprensa Na-
.cional. com os vencimentos dt-
;:eooíooo. A emenda 23 custeia a
administração dos próprios nacionaes
eom 76:. 411..-i.o. A dc n. 24 consigna
50o:ooo?ooo para o serviço de repres-
são de contrabandos 110 Rio Grande do
Sul. Para acquisição. reparo e conscr-
varão do material da Alfândega desta
capital, a emenda 11, 23 estabelece a
cira.i-.ia de 8o :ooa$ootf, A emenda n.
eó manda supprimir a.dotação de
too:ooo?ooo para acquisição dc uni re-
gistro e ins lanchas surdas, de grande
velocidade, para o serviço de ronda c
fiscalização, cm *,substituição do cruza-
ôor Andrada.

A emenda n. 27 reduz de 1 72S$ooo
a verba da sub-coiisignação Pessoal da
rubrica relativa á Al fandega do Rio.
A dc 11. r-R eleva ,1c- 40:oo..Sooo a con-
signação Material da Alfândega dc Sau-
los. A emenda n. 29 determina:

"Alfandegax—Diminuída dn iro:oasS nela
suppressão. na Alfandeaa (lo Rio ürando,
do . losares de administrador dc Capatazias,
auatro fieis de armazém e dn pessoal das
Cüiiata?-ia_. aproveitados anenas i-í serven-
tes; in o d rí içados o numero dc anotas, (.ue'
nasíará a ser dc 4.15, e a razão, que será
dc 1,3 °l"."

A entenda 11. 30 estabelece:
"X. iS — Mesas dc Rendas c Collc.

ctoria?:
Auynientada dc 28:160$ para' custeio de

n__rc..l e material.da Mesa dc Rendas dc
Vorto Kepcr.iKa, em Matto Grosso, creada
nelo decreto 11. u.gçSi do 17 de auoslo
dc 1916."

A dc n, 31 augmenta:
"X. 17 — Alfândegas: AuRmentada.de

8:too$ para mais cinco seRundos officiaes
aduaneiros na Aliandeca de Sant'Anna do
Livramento, mie passaram da Alfandeea de
Üruiriiayana, c.n virtude da l_i n. '.o_o dc
S dc janeiro dc 1016. rom i:oSoS de orde-
mulo e 54,-0 dc gratificações animacs."

A emenda n, 32. modificativa, fixa:
1110 — Kmnrecados de repartições c Io-

cares extinclos í1 funecionarios addidos:
V.111 ves de _7.*.:.i .oSjou. díea-se 

j^o:;!..*.?-!.*;. ücla deduecão dos vencimentos
<jc T*-i^' Ileriurdino Dia., da Silva . e José
Toaoiniii Baeta Neves Filho . fallecido., c
Í*ranci?co de S;\ Brito, aposentada; c pelo
ac crescimento de iSo:8io$6*:6. para paca-
mento dc novos addtdos. em virtude da lei
n. 3.008. do B de ..metro dc 1016."

A emenda seguinte, n. ..... sttpprimin-
do o dispositivo legal vigente concer-
nente á commissão dos vendedores par-
iiculares de estampilhas, determina:

"Art. A commi_s.o aos vendedores par-
ticularcs de estampilhas será deduzida, de
accôrdo con: o art. ._ do decreto n, 4.505,
d. o dc abril dc ii.ro, como se praticou
até 1-506."

A emenda n. 34 reduz de 50:000$
a verba de juros dos empréstimos do
cofre de orphãos. A dc n. 35 eleva de
400:000$ a 600:ooo?ooo a verba para
a conclusão das obras do edificio da
Alfândega dc Porlo Alegre. A emenda
11. 3_. subvenciona:

"Accrescente-se depois do n. ,77 :
33 — Subvenção rio Lloyd Brasileiro,

sendo o governo nutorízado g despender até
1.000:000$ (ouro) com a renovação <\o nia-
t_n.il e o restante para attender á possível

. d_._rc_.-ia tli r_-!*.r_- * n_-_.-ii.La c_jstar como

BELLEZASIW CENTRAL
PASSAGENS PAGAS... 13 QUE

NÃO VALEM !
Kscrevcm-iios:"Ouro Preto, 23 dc agosto de 19.10.

— Sr. redactor do Correio da Manha.—

Attcnciosas saudações. Prevaleco-me
das columnas do vosso jornal, indepen-

dente e popular matutino, para pro-
testar contra um grave abuso de que
fui victima na nossa principal íerro-

Trata-sc, já se vê, da E. F. Central

do llrasil, cujas fartas irregularidades,

que já a haviam eclebrisado 110 regimen

passado, não cessaram ainda agora, sou

a administração do sr. Arrojado.
Viajando, com minha família, da zona

da Matta para Ouro Preto, embarquei
em Juiz de Fora, onde comprei 6 pas-
sagens, sob os us. 00015, ,00016, etc,

c tambem onde foi recaruubada uma
volta para esta cidade. Deu-se, porem,
o facto dc ter sido suppritnido, o trem

que chegava a Ouro Preto á noite, por-
tanto, não poderiam vcndcr-iue essas

passagens directamente.
Tornou-sc-me indispensável o pernoi-

tc forçado cm llurnier, coi._ que eu
ignorava, mas que mio podiam ignorar
os funecionarios da Central.

Convencido dc chegar nesse mesmo
dia a Ouro Preto, fui, entretanto, sur-

prehendido cm Utirnicr com a noticia
dc não haver trem nocturno para essa
cidade. Os numerosos hospedes que
tomaram quartos no pequeno botei dc

Miguel Burnier difficul _ram o aloja-
mento para minha far.niia durante a

noile, o que só consegui com grandes
difficuldades. ,. . ...

Não foi só isso. No dia immcdiato,
ao embarcar para aqui, fui conipellido
a comprar novas passagens para nuiti e

minha familia, quando as que haviam
sido compradas já estavam cm poder
do conduetor.

Disse-me o conduetor que as passa-
geus não serviam, por terem sido .mer-
romoi porque não liavia comboio c que
essa" interrupção forçada me acarretou.
novas e imprevistas despesas, c que, se
não prosegui viagem, fora por culpa
exclusiva da E. V. Central.,

Só pude proseguir minha viagem tlan-
do 11111:1 gratificação ao conduetor c

com auxiiio de títttro passageiro, tam-
bem vindo de Juiz de Fora, chegado
cm Burnier naquella manha.

Como facilmente se percebe, houve
uma espoliação exercida por parle dos
funecionarios dessa estrada de ferro
contra um passageiro.

Aqui chegando, requeri, por duas ve-

zes, directamente ao sr. Arrojado, a
iiideinnização a que tinha direito, jun-
tando os números das passagens, e isto
cm principio dc junho p, p. ; nenhuma
solução obtive até hoje.

Naturalmente, o sr. Arrojado esta
oecupado a meditar sobre o grave pra-
blema do carvão nacional e nao pode
attender o justo protesto de uni passa-
geiro irregularmente lesado pelos fun-

ccionarios da listrada que s. cx. sabia-
mente administra. Grato pela publici-
dade desta, ele. — Um leitor.'

Como se haverá o chronista para
fazer a clironica -do dia? Nao ha expe-

diente, não ba discursos, nao ha nume-

ro, e os senadores a quem a nossa bis-

biüiotice assedia c enreda, mostram-se
mais inexpugnáveis do que uma praça
de guerra. , , ¦

Desde que termina a leitura da açta
da sessão de ante-hontem, encerrando-
se com isto os trabalhos, pomo-nos a

tocaia, na entrada direita do recinto.
Por ahi, todos os paes da patna des-

filarão com certeza, para tomr o clia-
«péo, de regresso á casa, depois das can-
ceiras do scu afanoso c patriótico ser-
viço; c de uni, .pelo menos, o chronista
obterá alguma nota indiscreta, com qnc
sane a pobreza do .iciario. ^ pn-
meiro que se nos depara, é o sr. Soares
dos Santos... Ataquetnol-o 1

Então, senador, como vae a terra.
—. A terra vae bem.

Nenhuma noticia?... .
O sr. Soares dos Santos teria «dito

qualquer negativa quando sc lhe apro-

pinquoti e lhe estendeu -a mao o sr.
Urbano dos Santos.

Não pude comparecer liontcm —

diz o sr. Urbano. Tive o -iabo de uma

eólica hepatiea... ,
A' entrada ou á saída do Cattete í...

— pergunta-lhe o senador rio-grandense.
O sr. Urbano tinha estado uo Cat-

tete, ante-hontem, c sorrindo com a pi-
lheria, afaslott-sc.

O deputado Natalicio Camboim passa
entre o chronista e o sr. Soares...

Senador, que ha sobre o caso -de

Alagoas?
Se lia situação liquidada de, facto,

é a dc Alagoas... Para que deixaram
o Accioly tomar conta do governo?

Afinal já unhamos alguma coisa.
Fomos ver a comniissão de Finanças

que liavia reunido para assignar o\

parcccrcs reconhecendo de utilidade nu-
blica a Escola Suncrior de Commercio
<lo Rio de Janeiro c cedendo terrenos
á Associação Conituerrial da Bahia.

E saímos.
 _¦¦*»».¦-

Permuta de braços entre
a Argentina e S. Paulo
Bii-iio. Aires, 25 (A* A.) — Os srs.

Alarico Silveira e Eduardo de Lima
Ramos, encarregado de Negócios do
Brasil aqui, estão tratando de ultimar
as negociações para o estabelecimento
da permuta de braços entre a Argcn-
tina c o Eslado de São Paulo, por ocea-
sião das respectivas colheitas.

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA ClU/a

— Foram abatidos hontem:
S33 rezes, 85 -porcos, -5 carneiros e

51 vitellas.
Marchantes: Cândido E. de Mello,
Co r. e 6 P.: Durisch _.* C., 13 r 

'¦

A. -Mendes & C, 66 r. ; I.ima & F.l
lhos. 38 r., 14 p. c 10 v.; Francisco
V. Goulart, 121 r., 35 p. c ie v. ; C.
Sul Mineira, 11 r.; João Pimenta, in
r.; Oliveira Irmãos & <_., oj r., 30 p,
2 c. e 7 v.; llaziüo Tavares. 8 v •
Castro & C, efi r. ; C. dos Rctalhis-
tas. 45 r.; Portinho & C, 15 _-. -,
Edgard de Azevedo, 2.3 r.; Norbcrto
Hertz, s r. ; F. P. Oliveira, _..• r. ;
Fernando Marcondes, 12 r. _ Augusto
Motta. 14 r., 26 c. e 8 ,v.

MA_A1.0U1.0 DA I'K.MI.V -
Foram abatidas 23 rezes.

FRIGORÍFICOS — Tara exporta-
ção foram abatidas mais 459 rezes, das
quaes 5 rejeitadas,

ENTREPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

Bovino  $600 a $„,•_
Carneiro .... i$6oo ri i$S._i
Porco  $500 a $Suo

O presidente da Bolívia
enfermou novamente

La Pa:, 23 (A. A.) — Está nova.
mente enfermo, guardando o leito, o
dr, Ismael Montes, presidente da Repu-
blica.

Âs commissões da
Câmara

REUNIÃO DA »E FINANÇAS

Sob a presidência do sr. Antônio
Carlos, esteve 'hontem reunida a coni:
missão de Finanças da Câmara. Foi
uma reunião «rápida, <le 5 minutos ape-
nas, para o só fim de ser assignado
o parecer do sr. Alberto Maranhão as
emendas (Ie .caracter financeiro apre-
sentadas ao projecto dc reforma do

processo eleitoral. Essas emendas man-
dam installar agencias elo Correio em
todas as sedes de secções eleitoraes,
consignando, por outro lado, «ratifica-

ções aos suppleiitcs do juiz federal, que
tomarem parte nos respectivos tra-
balhos.

-O parecer do sr. Alberto Maramiao
foi contrario, sOb o .fundamento dc
(lue -não ha como sc fazer augmento
de despesas, na quadra presente.

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Tambem se reuniu liontcm a «com-
missão de Constituição e Justiça, sob
a presidência do sr. Mello Franco c
com a presença dos srs. j_, de Figut**
redo, Gonçalves Maia, Arnolpho Aze-
vedo e Gumercindo Ribas.

O sr. Gonçalves Maia leu á commis-
são o seu iparocer favorável ao reque-
rimento do official do Exercito Roland
Scrrau, parecer que foi assignado, so-
licitado pela commissão de Finanças,
a requerimento do sr. Barbosa Lima.

Ainda o sr. Gonçalves Maia prestou
inforenatjSes acerca de unia questão de
prescrição do direito á percepção dc
nionuipio, cujo .parecer fora relatado
pelo sr. José «Gonçalves.

Foram, em seguida, distribuídos ai-
guns «papeis, entre os quaes o officio
c demais documentos euv ados á Ca-
mara pelo general Caetano de Albu-
querque, presidente do Estado dc Matto
Grosso, relativa men le á cessão do
mandato de deputado federal do sr.
Octavio Mavignicr.

Esses papeis foram distribuídos ao
sr. M. de Figueiredo.

. —mmm *<*' __P*"<t*__iw '

Grande Commissão Portugueza
"Pró-Patria"

Da respectiva secretaria pedem-nos ai
seguinte publicação:

"Tendo a Grande Commissão Portu-
gueza 

"Pró-Patria" resolvido cm sua
sessão de 17 do corrente constituir
uma comniissão de senhoras pata au-
xiliar, nesta capital, a obra nieritoria
da "Cruzada das Mulheres Portuguc-
zas", que em Portugal se fundou para
prestar assistência c soccorro ás fami-
lias dos soldados mobilizados, a Com-
missão Central da referida Commissão
dirigiu-se por carta a todos os membros
que a compõem, pedindo-lhes permissão
para serem inscriptos no "Comitê" de
Senhoras os nomes dc suas cxcellcn-
tissimas esposas.

Já responderam, acccitnndo o convite,
os seguintes membros da commissão:
commendador José Antônio da Silva,
Antônio Augusto -'Almeida Carvalbacs,
A. J. Gomes Barbosa, Humberto Ta-
borda, José Rainho da Silva Carneiro.

A comniissão aguarda a .resposta uos
restantes membros consultados, afim de
dàr conhecimento da constituição defi-
nitiva do referido "Comitê", 

que até
agora já conta com os seguintes ele-
mentos bastante valiosos:

Presidente, a exina. sra. embaixatriz
de Portugal; secretaria, exma. d. Jo-
sepbina dc Antas d'Oliveira; thcsou-
reira, exma. condessa de Avellar; vo-
gaes, d. Maria de Carvalho Santiago
Silva, d, Zulmira Const.nte, d. Maria
Pinheiro Carvalbacs, d. Eugenia Rainho
da Silva Carneiro, mine. Margucriu-
Emcrat Gomes Barbosa, d. Margarida
Cândida Teixeira Ta_ orda."

| — A comniissão de senhoras da
Grande Commissão Portugueza "Pró-

Pátria", constituída nesta capital para
auxiliar a obra da "Cruzada das Mu-
lheres Fortiiguczas", já começou a rc-
ceber as primeiras provas de sympathia
c solidariedade de todos aquellcs que
se interessam pcla benemérita institui-
ção.

— Ao sr. Antônio, Ribeiro Seabra
foi entregue a quantia abaixo descri-
minada de 2t24S$ooo da Commissão
Pró-Patria da Colônia Portugueza dc
Cataguazcs, destinada á Cruz Vermelha
Portugueza e a outra metade á Cruzada
das Mulheres Portuguczas.

 11> q» . ¦

A legislação argentina
sobre immigração

Buenos Aires, 25 (A. A.) — O depu-
tado Carlos Mello vae apresentar á
respectiva Câmara um projecto dc lc'
alterando a legislação vigente sobre im-
migração, que c demasiado benevola,
- 1 — IJ —I HWl —'

Escola Superior de
Commercio

Os vestuários para meninos,
da TORRE EIFFEL, desa-
fiam toda a compe.cncia pela
exceliente quili-Jade de seus
tecidos, elegância e perfeito
acabamento.

_B_____8gflW5«B»WSWB-PgE*PO t_JU _-i-TX_.

A VIAGEM DO SR, LAURO
ÍÉLLER

Faüeceu hontem o almirante
Basilio Barbedo

Deu-se liontcm, nesta capital, ás 2
boras da tarde, o passamento do almi-
rante graduado reforma.lo Basilio An-
tonio de Siqueira Barbedo.

Nascido a 10 de março de 1S2-., as-
sentou praça, como aspirante de mari-
nha, cm janeiro dc 1841, sendo refor-
mado em janeiro de iS.jo.

Tomou parte nas guerras cisplatina e
do Paraguai-.

Durante alguns annos, commandou a
barra do Rio Grande do Sul, onde pre-
stou relevantes serviços.

Comman-dava a Galcota Imperial,

quando foi proclamada a Republica.
Sendo amigo pessoal do imperador,

não quiz adhcrir ás novas instituições,
pedindo reforma.

Era viuvo c deixou tres filhos: o gc-
neral l.uiz Barbedo, chefe do Dc-parta-
mento da Guerra: d. Albertina, casada
com o marechal Olympio Fonseca, mi*
nistro do Supremo Tribunal Militar, c
d. Maria Luiza, viuva do capitão de
n*..r c guerra, Ndcolau Possúlo,

Deixa tambem n netos c bisneto*.
Scu enterro effecluar-s-á bole. á 1

hora da tarde, saindo o t'c,i*-tro da, rua
D. Anna Ncr", •:'4, ipara o' cemitério de
S. Francisco Xavier.

¦¦*_>*Ta_*i_-*^_T>**j^-_8"_.. 1

Olla-.ca, 24 (A. A.) — O ministro
Lauro Miillcr chegou a esta capital, ! autoridad
sendo recebido pelo representante do |
governador geral, do Dominio do Ca-
nada e do primeiro ministro c cercado
das maiores attenções. j

S. ex. almoçou no palácio do go-
verno co:n suas altezas reaes, o duque j
c a duqueza dc Connaught. Durante
o almoço, o duque manteve sempre ani-
mada palestra com o ministro Lauro ;
Muller, nianifcstantlo-lhe as suas vivas
sympathias pelo Brasil,

O primeiro ministro e presidente do
Gabinete, sir Robert Bordei, offereceu
um banquete ao ministro Lauro ,Miillcr,
ao qual assistiram todos os ministros c
os altos representantes parlamentares,
dos partidos politicos.

Depois das saudações ao rei Jorge V
c ao presidente da Republica do Brasil,
o primeiro ministro, o chefe dn opposi-
ção sir Wilfred Laurier c o ministro
<lo5 Correios manifestaram as suas
sympathias pelo Brasil, saudando muito
cordialmente ao ministro Lauro Miillcr.

O dr. Lauro Muller seguiu para
Montreal, onde lll_ será offcrecido um
banquete pelo ministro das Obras Pu-
blicas do Canadá, partindo depois para
Nova York, afim dc embarcai- para o
llrasil.

Oltawa, 25 (A. A.) — Após o almo-
ço que lhe offereceu o governador gc-
ral do Dominio, duque dc Connaught,
o ministro Lauro Miillcr, cm companhia
rio ministro dns Correios, percorreu
de automóvel os pontos prineipaes des-'ta capilal, e visitou o notável campo dc
experiências agricolas, onde lhe foram
prestadas, pelo respectivo director, mi-
nuciosas informações sohrc os trabalhos
ali realizados.

A LEGISLARÃO—DA PROFIS&ÃO 1).
GUARDA LIVROS

,Communica.m-nos:
"A Escola Superior de «Commercio.

apiplaudindo os conceitos emiltídos pelo
.dr. João Lyra, no seu discurso pronuii-
«piado no «Senado, _a sessão de 10 rfo
correnie, sobre a legalização da profis-
são de guarda-livros, dirigiu a s. ex.
.a .seguinte canta:

"A congregação da Escola Superior
de iCoinmercio, tomando conhecimento
da-s ..levantadas idéas por v. ex. ex-
pcndMas a respeito da profissão , de
.guarda-ivros,— a qual, 110 justo dizer
de v. ex., precisa ser legalizada, para
que tenha a -devida autoridade jurídica
nos pleitos om que servir, convindo,
por isso, nas rela.-"cs com os tribunaes,
c-siare-m «as suas funeções deVklaiuejite
.regulamentadas, — «tem a honra «de vir,
por meu imctinicdio, manifestar a V. ex.,
com o mais caloroso açiplauso, o seu
.mais decidido apoio, porquanto, -com a'do 

s.m alto cargo e a inicoii-
tcstavcl competência da sua palavra,
veiu v. cx. cabalmente demonstrar a
jtmtpresoiiitÜTel e iaia-dia-vdl necessidade
.do desenvolvimento do ensino toclmico-
.coinmercia.!, tal como o preconisa-m «to-
dos 03 que nealllmicltille Jaompr-liertdçm
a innpontanoia da sciencia da adminis-
tração e finanças nos centros de maior
.cultura, c tal camo o 'entendeu a So-
ciedado Divulgadora das Sciencias
.Econômicas, mantenedora dai Escola
(Superior de 'Conimercio.

•Aproveito a ot_ ..ortun-JJadc para apre.
sentar a v. cx. os iprotcstos, de inímba
;uais elevada estima c distiitca consi-
deração. — Alexandre Max Kitsinger,
director."

i<uaMHaM_»_3*i " ¦*

UM "MATCH" DE NATAÇÃO

O1™<_ antes.
comprar moveis sem visitar,

exposição valiosa da casa
_E__n__0 MAlíTIXS <_ o.,

soffrcrá prejuízo inevitável — Rua
do Ouvidor 03 e 95 c nos antigos
armazéns á rua dos Ourives 39-43.

a_aB_G___»_B__-_g_M____aaw_
r__^^-^?5f_-0-OT_-

- Brasil—México
O NOVO MINISTRO MEXICANO

NO BRASIL
Buenos Aires. 23 — (A. A) — A

bordo tio paquete 
"í/r-sl;.'', segue Iioj.

para o Rio dc Janeiro o dr. Isidro Fa-
l«..-!la, novo ministro do Me-xico junto
aos governos do Brasil, Chile e Rcpu-
blica Argentina,

__gfr_>-<sa*-«fr^a__*-....

— Xo banquete
ministro c pre-
ministro Lauro
dc ter feilo o
Jorge V c ao
dr. Wenccsláo

scurso, manifes-

O campeão americano
batido por um brasileiro

Deu-se Iionlcm, na bahia dc Guana-
bara, um interessante "niateh" de na*
(ação.

O campeão americano Ilaman th;
Great, actualmente nesta capilal, desa-
fiou o sr. Gonçalves Gallija para uma
prova de distancia c resistência.

Acceito o desafio, a grande prova
realizou-se honieni.

Os dois coutendores partiram, ás S
boras da manhã, do costado da «forta-
lcza dc Santa Cruz. -passaram «pela for-
taleza do S. João, c dirigiram-se »
ponte do «palácio presidencial, na praia
do Flamengo, tendo percorrido uma
distancia dc 5.223 metros.

A victoria alcançada pelo sr. Gon-
çaives Gallija tem maior importância,
por não sc tratar dc utn profissional

Café Globo — Chocolate, bonbons
finos _ fantasia (,.« cho-

-Diste, só de B.iermg í_ ¦_.», r. 7 Sct. 10,..
-¦'¦ ¦-- "—_BZ2*^>.<JEfr.^» BB.w__i.. . .

FRAGA OA LÂVGÜRA
A propósito do nosso artigo de hon-

tem. rcla:iv0 ao invento de um apparc-
lho t _x.ino.or de formigueiros, do major
Zozimo .Vernec!;. recebemos uma caria
do sr. Rocha Passos .. C., communi-
cando-nos que o sr. José Antônio da
Rocha Passos, cm 1SS7, tirou patente
dc invenção para um apparelho porta-
til destinado, á fabricação do sulfureto
-le carbono, e de outro apparelho gera-
dor dc, gazes dc ácido sulpho-car&oni-
cos. Vimos essas patentes, que cairam
em caducidade, sem ter sido aprovei-
tado o invento, que aliás é bastante
distineto, do do sr. Zozimo YVernecl!
Pena foi que o autor não tivc."e apro-vniado e desenvolvido o _eu .'.--balho

Otlawa, 25 (A. A.)
offerccido pelo primeiro
sidente do Gabinete ao
Müllcr, aquelle, depois
brinde úe honra ao rei
presidente do Brasil
Braz, pronunciou um di
laudo as sympathias do Canadá pelo
llrasil, paiz digno dc apreço do mundo,
cheio dc fortes recursos e de incalcula-
vel futuro, conforme disse s. ex., e
terminou brindando ao ministro Lauto
Miillcr. ,

S;r Wilfred Laurier secundou o pri-
meiro ministro, com grande sympathia
e apreço, brindando ao ministro Lauro
Müllcr.

O dr. Lauro Miillcr agradeceu c ma-
infestou a sua gratidão pelo honroso
convite dc sua, alteza o governador ge-
ral do Dominio, que lhe dera a ocea-
sião sempre desejada de conhecer o
Canadá, que os brasileiros sabem ser
digno do maior apreço pela sua alia
cultura e sabia organização administra-
liva, graças á qual a agricultura, o
commercio, a industria, como o ensino,
são aqui dignos da maior admiração.

Todos os discursos foram mu:to ap-
plaudidos, tendo o ministro dos Cor-! TT" , , i
reios falado lambem sobre o desenvo. | 

-^nCampaiTtentO da estrada
viniento das relações commerciacs cn
tre os dois paizes, que todos os ora.
dores manifestaram o desejo dc

pois que, além de funecionario dos Tc
iegr.-ipbos. cursa uma dc -nossas acade
mias superiores.

mi |J| _'|i 4ft& QHMW¦¦¦''

A Liga dos Empregados
em Padaria

A FESTA ANNIVERSARIA DE HOJ-
A Liga Federal dos Empregados eni

Padaria, realiza boje, ás 8 horas, em
sua sede, á praça Tiradentes n. .1,
um grande festival, para commemora-
o 14" anniversario da sua fundação.
Para esta festa commcmorativa foi or
ganizado um bello .programma. Depoii
de uma allocução por uni associado, sen

atir;
o «I.

representado uni episódio,
seguido do drama — "0 advoga
honra", terminando o festival |i:
baile offcrecido ás familias dos

j consocios.
¦ ¦ ¦~--^a3_^3>**_ff_*-<>'5_3-i-~--" ¦¦-•

scu.

do
-esejo dc quetossem cada vez maiores.

Oitava 25 (A. A.) _ O ministro
1.atiro Muller, em companhia do secre-
tario geral do governo, visitou a notável
bibliothcca do Parlamento, cujo edificio
é uma obra prima, como os demais
desta bellissima capital.

O governo do Dominio poj um anto-
movei á disposição do ministro Lauro
Muller e tambem um carro especial
para a viagem pela estrada de ferro atéMontreal.

Durante a sua permanência nesta ca-
pitai, o dr. Lauro Muller foi mui-o
visitado. -

Paraná a Matto
Grosso

Curityba, 25 <\. A.) — O dr. A.
fonso Camargo, presidente do Estado
assignott um decreto encampando, me-
diante o pagamento dc cenio e quarcnli
contos, quinhentos c cincoenta e seii
mil e novecentos e oito réis, a estrada
do Paraná a Matto-Gr osso, da nnal siíç
concessionários 03 srs. Collc AVciss 8
Comp.

O pagamento Aa importância ser.' cf
fectaudo cm apólices estaduaes, em du','
prestações pagas, uma no excreicio vi-
gente e outra no exercício futuro d*
1917 a iji8,.

ILEGÍVEL
_i
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GARGEOL CURA DOENÇAS DA GARGANTA,• TOSSE E LARYNGITES CORREIO DA MANHÃ -- Sabbado, 26 dc Agosto de 1916 DS FUMOS CM l-ACO
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5o1«"svsdaobobra8iu Recusae as imitações

•A Liga do Commercio
e os novos impostos

Uin discurso que provoca acalorada
discussão

'K Víi <lo Cóntmcrcío realizou ante.
liontcm, a tarde, a segunda reunião da
irrandi' commisisão encarregada de lor-
íiular um memorial .para a solução do

problema financeiro c siíbme tcl-o-0I>

poríiinaniente ú consideração <lo soicr.
no fedoràK

.\ sessão foi secreta, para respci.tar
o pensamento «le diversos .membros ua
commissãò, oue entenderam :qiic. os tra-
Wio-i não «levem .ter publicidade, por-
«me não representam mais do <;ue cs-
urdo, iilvitres, propostas, troca dc ideas,
tura <e attingir ao fim almejado. Alie.
liavam ainda qne as propostas aprçscn-
tada-, sujeitas u estudo, dariam logar
:i côminentarios públicos que prcjtidi-
cariam <lc alguma .fôrma os trabalhos
geraes. li assim se resolveu.

(Alpcziiv disso, o resultado (Ia -sessão

tornou-se .publico, o que prova que nao
iV respeitado o síríIIq ambicionado
pelos isentbros da grande comniissão,
i-eimMa. sob a direcçâo do comnienda.
,lor 'Kiuiialho Ortigão, presidente da
J.iga do Coiir.nercio.

Ds priiicipa.es oradores da nova rc-
união foram' os drs. N. de Andrade c
Undolpho Camara, que absorveram por
completo o tcnfiio da reunião e a atten-
vãn dos assistentes.

O primeiro a falar for o dr. I.mdol-
«ho Ciiniara, que disse .mais ou .menos
n seguinte: Oue era necessário que o
noverno se aiplparelliasse com o ouro
necessário para fazer face ás grandes
tlespczas com o '•funding", que vão co.
meçar em abril de 101S, .não citando
;:s do mesmo caracter que já se iniciam
rm 1917- l''''a ainda necessário que o
governo puzesse em execução as me-
didas convenientes ipara esse fim, c o
atigincnío da qiiota-ouro era uma dellas,
não podendo mesmo scr prescindida.

Achava, entretanto, qua esse au-
onlo, pela forma projectada', era cx

1 insira
O presidente da Repu-

blica vae offerecer
um banquete ao exer-

cito e á armada

Kl'!'*S!".'Ü e podia ser reduzido de mais

Oiiiiado pretendia mostrar a neces-
sidãdc do augmento, o sr. Ortigão in-
lerronípeii em aparte, dizendo qne o
conimercio não se importava com o
augmento da, quola.ouro, sc o governo
jireeisa dc ouro, uma vez que sc fizesse
o abatimento proporcional na qtioía- pa-
jiel, o (|iic era uma idéa, aliás, acceila-
vel desde que o comnicrcio, com a nova
forma de luxação, não viesse a pagar
.maiores direitos que os actuaes, visto
,)<! impostos dc importação lerem aítin.
.«Mo o limite máximo que elle pódc sup-
jiortíir.

O dr. I.imlolplio declarou que applatt-
dia o aparte e declarava enlão que a
sua idéa eslava adstricla ao augmento
,1.. 10 "j° da quota-otiro, islo é, eleva.
da de -|o a 50 °|°, è que tinha pensado,
voado a tarifa geral, na lembrança de
sc propor o abaixr.uiento da tarifa de
certos viveres de eo n|°, cuja compeli-
sação daria exactiiuicnlc para o acerts.
cimo de 10 "i" da quofa-ouro que elle
stpplairjiii, restabelecendo assim o eiuii-
librio.

Tara concluir, o dr. I.jndoípho Ca-
mara citou, entre os artigos que dc-
viam soffrer a diminuição dc direitos,
0 xarque, o queijo, a mianteiga c a bu.
alia americana.

Ü orador foi, durante o seu discurso,
enuiío apnrteado pela maioria dos pre.
sentes, que .procuraram rebater as suas
idéa, .is quaes provocaram grande siir-
preza e até sensação. Além dos artigos
de .primeira necessidade, que o dr, Lin-
doípho Camara julgou dignos dc rida-
cção de impostos, .foram lembrados mui-
toa outros, principalmente as drogas.que
«Stão sendo vendidas .por 11:11 preço qua.
si fabuloso, que fere .dcshiinianamente
<i bolso do coiisuníidor c _ .prejudica
ímiilissiiiio ;v saude ipublica, Foram lem-
brados entre outros o pyraniidon e a
aspirina, que custaivatu . cerca 'de 50
¦réis a gráimna e que boje está elevada
«Ipproxiiiiadatncnte a quatrocentos mil
réis o liilo (I).

Os trabalhos estiveram cano que
suspensos, ipoi' longo tempo, porque

quasi todos os presentes procuraram
demonstrar que as razões do dr. Lin-
doplio Camara não estavam 'baseadas
110 estudo calmo e ri-flecíido que 

' o
nlto conimercio vem desenvolvendo lia
muitos mezes com a maior dedicação
c competência. Serenados os ânimos,
falou o dr. N. dc Andrade. O seu dis-
curso foi longo. Rebateu elle os con-
ceiios do seu antecessor na tr.buna.
Disse que o fazia em dua-s partes, fri-
sando bem que, sendo 11 lei orçamenta-
ria tuna lei anima, o Congresso não
tem o direito de apresentar meios d>s
apparclbaniculo, seniio para fazer face
ás despesas do cxcrcico futuro, o que
quer dizer, ir além do que é 'humana-
mente possivel de se prever. Vingando
essa theoria, por que não apparclhar o
governo desde já com os reiuísos ne-
cessarios para fazer face ás despesas
do exercício dc 19:8. ou "ara os outtos
subsequentes ?...

li, continuando, disse que mine. sc
viu, «ii paiz algum, procurar fazer
previsões em matéria financeira, do-
laudo o governo com 05 ineios neces-
sarios i>ara uni outro exercicio qtre não
o que sc segue immediatamente.

O dr. Lindolplio Camara, interrom-
pendo o dr. N. dc 'Andrade, perguntou
como — além das despesas a effectuar-
so com o pagamento tio "funding —

poderia se arranjar o governo para
restabelecer o fundo dc resgate de
amortização, de que já tcnlia lançado
mão,

'O orador responde então que o go-
verno tinha dc fazer face ás despesas
do "funding" mas por cmquanto só as
imperiosas, e, quanto ás _ outras, que
criminosamente foram desviadas do seu
objectivo, que o Brasil s us ópoderia pa-
gar quando paia 'isso tivesse os reeur-
sos necessários.

O dr. iN. de Andrade continua ui-
zendo:

'O dr. Lindolplio ('amara, coneorilan-
do qtte a tarifa não podia ser aiigmen-
tada, csqucccu-se propositadamente de
que, executadas as iotas por elle ex-
pendidas, o V-sultado seria exactamen-
te um nugmento correspondente a
27 "|" nos direitos de todas as mer-
cadorias, exceptuadas, apenas, algumas,
que deveriam ter a -sua quota-ipatiel de
direitos diminuída de 20 "i", os viveres.

¦tio sc áiigmenttir a qiiolii-ouro para
50 "|", diiiiili-.iindo proporcionalmente,
de 20 "|" os direitos das mercadorias,
eslá .claro que somente nesses artigos,
que na espécie são viveres, a tarjia'
não soffrcria alteração; mas é preciso
considerar que a tarifa da Alfândega
não versa somente sobre viveres, os
quaes nella representam apenas uma
quantidade .relativamente pequena, res-
tando todas as outras mercadorias,
cujos direitos ficariam accrcscidos dc
mais 10 "j" ouro,

Foi, talvez, .por isso, que a coiniiiis-
são permanente da Liga refutou cm
grande parte taes conceitos, por isso
que e-llcs uão se coadunam absoluta-
mente com a Uheoria já expendida^ na
representação que fez presente ao Cou-
gresso Federal, nolaudo-sc que, não
sendo o pcnsanieiltcl da com missão,
como lhe não compete, de absoluta in-
transigência, por isso que representa o
pensamento do commercio em geral,
por outro lado ella ilfio pode min deve
acceit-ar medidas que venham sacrifi-
car os interesses viíacs desse mesmo
conimercio.

O orador, em consequencia do adean-
lado da hora, resolveu suspenderia
refutação que vinha
cussão ficou adiada, para unia 110
união, que ficou iconvoeada para o ila
20 do corrente, ás 2 horas 'da larde.
Ficou resolvido taii.bciit que o dr. i\*.
de Andrade, relator geral da commis-
são, .nomcadal na primeira reunião,
.apresentasse nessa novn convocação ns
bases pelas quaes se deverá çuiar a
discussão sobre o assumpto. K cm so-
guida foram suspensos os trabalhos.

'..*¦'""

17.1/ CASO QUE A POLICIA APURA

fl. historia complicada
de 15.000 chapas de

ferro
O e" delegado auxiliar cslá aptiran-

do uin caso de cstellionalo, em que se
vé envolvido o sr. Gustavo Morais.
Diste senhor, ha 11111 mez, sc tanto, ap-
pareceu na casa Davol & •(.'., á Avenida
11. ic«.!, e sc propoz a comprar 15.000
leilos de chapas de ferro. Obtendo da
firma uma proposta por escripto, le-
vou-a á firma. C.irdiniilli & C„ á rua
Senador Kuzcbio n. 40, achando a mes-
ma caro o preço a razão dc 550 réis,
o Mio, acccilando-a a 200 réis. Gustavo
quo junto a Davol fingia-se represen-
tante de Cnrdinalli, <¦ vice-versa vol-
tou dt-piiis á esta, declarando aceitar
o negocio á razão de .100 réis o kilo,
.sendo fechado o negocio. Não perco-
liou, porém, o sr. Cardinalli, que na
nltiniii proposta ;io envez dc Davol
,v, C, liuse Carrcl & C, (irmã que
não existe.

liniquanlo, na casa tle Cardinalli
,\ (.'., o seu plano pegava, Guslavo .Mo-
raes, iiiiitiilando-so representante de
Carilinalli, devolvia a Oavol & C, a
proposta que anteriormente ahi obtive-
ra e na qual havia, falsificado a firma
<lc 'Cnrdinalli & t'., declarando acecitar
o ferro a 550 réis o kilo.

Tinha o plano pegado perfeitamente.
Faltava que o ferro fosse retirado.
Por um "truc" habilmente empregado
jior Gustavo Moraes, ambas as iirmr.s
íIludidas, fizeram a operação. Davol
& C, entregou os 15.0110 kilos de ierro
a Cardinalli & C, e entes os acceita-
ram,

¦1 Ia dias appareceu ('.-.islnvo na rua
Senador Kuzcbio 11. 40 com a coma,
para receber a Importância do ferro.
Ji, para obter o exito desejado, pro-
poz a Cardinalli & O-, uma reducção de
3 "1" sobre o total do X-..'50.5000,

Os srs. Cardinalli & C. aõceitariim.
Ouslavo Moraes exultou. Ia melter-

se naquella boa maquia,
Suecedeu, porém, que a firma Car-

«.linalli & C„ uve uma feliz inspiração:
dirigiu-se a firma Oavol fc C, para
«'ifçctliar o panam, nto, v.rificanilii m-
tão exibir .'ii tuna proposta sua accci-
tando o ferro a 550 réis o kilo. Apre-
sentou a que linha em seu puder, a

' 20.1 réis o kilo.
:i "chanlagt", c os

St C, devolveram os
ferro a Davol & C,

seu representante !-',i-
Miscovv apresentar

delegado auxiliar, que
abriu inquérito a respeito.

Vè-sc por ahi quo Gustavo Moraes
ainda lucrou além ilo processo por es-
icllioiisiio, iu' lhe está sendo movido.
*t 1 ¦ Wlil 'O" l*g> *m B**-— ¦ '*-«¦

il CRISE DE TRANSPORTE

A SORTE PE UM VATE...

E o infeliz gyra por
ahi, ao Deus dará...
])t* vez cm quando a pnücia prende

o faz recolher ao xa-Jrcz do i (" uis-
tricto o Antônio Rodrigues, t. ¦) infeliz
dcsoccupailo dos muitos que por ali an-
dam a bater pernas pelas ruas, sem
emprego, sem lar e sem iiingitem que
sc compadeça da sua sort-:. Não se
traia de um atitdphiibcto, que a falta de
educação para 11 lula lair;as*.- o desola-
dor estado 1:11 que se encontra, Hodri-
gnes é lionlem iiitclligcnte, recita de
cór versos de Varella, de Castro Alvca
e sabe paginas inteiras do l*.;.i de
Queiroz,

Kccollii.l.i ¦10'Hcm ao s,llr,'» (b
districto, elle conipoz estes vo"A ella", que o coninissavio ..;
hcmlcu;

" Senhora, tudo $e acaba,
Tudo vem a tcrin.r.ar,
Por isso, tambem eu parto
Para nunca ma.3 voltar.

Sctthos, anhelos, delicias,
Doces praicrc-j seni íim,
Crenç.i^ té, luz, esperança,
Fugirr.ni todos dc mini !

Sou qual a ílor que fer.ece,
Exposta aos pés dc uma cruz;
Sou <ju;:l o pú das colunas
Arremessado aos pau's 1

Qual as noites invcraos.is
Sem claridade, sem lua,

•Qual o mendigo que esmola,
Dc poria cm porta, na rua !

Üm, dos navios allemães requisita-
dos : o "Admirai", ancorado no
porto de Lourenço Marques

Lisboa, 25 (A. II.) — O presidente
da Republica offerece ao exercito c .1
armada no dia 29 do corrente, uma festa
nocturna em que haverá recepção, cou-
certo e ceia volante.

A entrega dos navios alu*
gados ii luglittciTii

Lisboa, 23 (A, II.) — Serão etllrc-
fines amanhã aos representantes da In-
glaterra os navios mie Porluijal alugou
ao governo inglez.

Firmas vctlrudns da "lista

negra"
Lisboa, 25 (A. A.) — Foram man-

dadas retirar da "lista negra" portu-
gueza varias casas commerciaes, quo
posteriormente fizeram prevalecer 03
seus direitos.

O tratado ilo comnicrcio
iinglo-luso

Lisboa, 23 (A. A.) — Será publicado
brevemente o tratado de cohimsrcio au-
glo-luso.

O siiiiuli' comício 110 mo-
liiliiirnto du Iiiltnlba

Lisboa, 25 (A. A.) — (Retardado 15
lioras) — Co.uo estava anniiucia.lo, rea-
lizou-sc hoje o grande comício 110 Mo-
numento da Balalha.

lMzerani-sc ouvir o Sr. Antônio Josí
de Almeida, presidente do Gabinete dt
Ministros, o dr. Affonso Cosia, mi-
nislro das Finanças, os srs. Vasconcel-
los Sá, Alesandrc Braga, coronel Nor.
ton ile Mattos, ministro ila Cuerra c ou*
tros oradores, sendo todos geralmente
aplaudidos.

O comício do Aljuunrrota
Lisboa, 25 (A. II.) — O comício de

Aljubarrola decorreu entra cNtraordina-
rio ciitliusiasuio da assistência, que se
contava por varias milhares do pessoas.

O restabelecimento dn pena
tle morte

Lisboa, 25 (A. II.) — Os jornaes
noticiam que as alterações a introduzir
na constituição restabelecerão a pena dc
morte somente em lenipo dc guerra e
para os exércitos em campanha coulra
o estrangeiro.

Us casos a quo essa pena são applí-
caveis limitam-se a actos de espiona,
gem, traição c eoliardia perante o ini-
migo.

O presidente <lo Ministe-
rio vae a Gere/,

Lislfoa, 2,1 (A. 11.1. — O presidente
do ministério e ministro das Colônias,
sr, Antônio Josc \'i'Almeida, pane no
dia 2íi para o Uercz, onde vae faz.e

fazendo. A dis- I uma estação dc águas, sendo substituído
ova rc- naquellcs cargos pelo ministro das l''i-

nanças, sr. Affonso Costa.
Vma nomeação ajijilaudi-

da pelos jornaes
Lisboa, 25 (A. A.) — l''oi r.pphndi-

da pelos jornaes a nomeação do «ene-
ral Rodrigues Ribeiro para presidir .'¦-
missão portugueza ijlte vae trabalhar ao
lado das missões iílilitares ingleza e
franceza.

llespuiilin-Portusill
Madrid, 23 — 1 A. \ 1.1 — O partido

reformista resolveu iniciar cm Portu-
gai unia série do comícios e conferen-
cias, destinados a exprimir aos portu-
gucz.es a sympathia ila Hespanha ca

k Associação dos Empregados
no Commercio

lEscrevcm-nos:
"Sr. redactor do Correio da Manhã.

— A Associação dos Empregados uo
Commercio do Rio de Janeiro, pela sua
grande j força, possuindo actualmente
1S.000 sócios, deve ser considerada
tuna poderosa instituição nacional, 1110-
tivo por que espero encontrar abrigo
para estas linhas em seti conceituado
jornal. ,

Essa associação tem prestado rc.c-
vantes serviços á classe, mas . ultima-
mente reina ali uma balburdia incrível,
devido a terem entrado mais de 3.000
sócios, com .1 ultima dispensa da jóia.

A Associação está com a sua renda
ausmentada cm mais de 13:0005000
mensaes, tendo os diplomas dos sócios
novos fornecido á Associação a gorda
somniai dc 25 :ooo$ooo.

Pois bem; a Associação, com tanto
dinheiro, augmentando considerável-
mente o numero dc seus sócios, não
cuidou de auginenlar o numero de 111c-
dicos, que são o sen melhor serviço
para os associados.

Coitado do sócio que precisa, soecor-
rcr-se dos serviços da Associação, —
tem que esperar tun tempo enorme, _c
os médicos, principalmente na secção
de pelle, syphilis e vias urinarias, as
mais consultadas, fazem o diagnostico
com tuna rapidez incrível, mesmo nas
mais graves e complicadas moléstias. _¦O enfermeiro que dá as injecções
(freqüentemente mal succedidtts), 0 uin
só para attender a cerca de cenipes-
soas por dia! ; _

Outra coisa absurda da 'Associação.
Ella annuncia que os sócios têm' o di-
rcito a 30 u|0 de abatimento nas rc-
ações dc Wasennan e cobra os mesmos
25$ooo, cm cada, reacção, quando este
é o preço da maioria dos laboratórios
de analyses do Rio. Onde está o aba-
trmento ? I

Sr. redactor, dê um passeio á nossa
associação que v, preste 11:11 relevante
serviço a 18.000 pessoas, tal es-.ò nu-
mero actual dos nossos consocios. —
Um por todos os associados descontei;-
les. iRio, 23-agosto-iotu'."

DINHEIRO aob jóias e cautcUi
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes — 45 e 47,
rua Luiz de C'amõe6. Cisa Gonthier.
Fundada em 18C7.

dis-

IJEMjAS-AI.XIíS

Um prêmio do animação
O proprietário da "Galeria Jorge

sr. Jorge dc Souza Freitas, poz a
posição do professor Baptisla da Cos-
ta director da Escola detjílellás Artes,
;i quantia de 250$ootí, para scr confe-
rida como prcmio de animação, sob o
titulo "Prcmio Oaleria Jorge , pelo
jury do actual :#!ão, ao melhor traba-
lho exposto em pintura dn qualquer gc-
nero. cujo autor não exceda de 30 au-
uos de edade.

•O doador declarou cm seu qffcrcci-
incuto que é intenção sua continuar a
manter este prêmio, representado pela
mesma ou maior quantia.

A UNIÃO SOCIAL
A OOMJIESIOKAOAO 1)0 SEU 9°

ASXIVEKSAIUO
.- A União Social realizou ante-hontem
tuna sessão soienne, coiiunemoraiíiva do
nono anniversario da sua fundação, a
qual esteve muito concorrida.

A sessão foi presidida pelo sr. Ma-
nocl Alves Moura Machado, que con»
vidou para secretários os srs. Candidt,
dc Oliveira c Henrique Gomes Saboia,
completando a mesa com os srs. dr.
Diogo Tavares, João Costa, Manoel uo-
rees Soares, José Fernandes dos Santos,
Antônio Gonçalves de Souza e os repre.
sentantes de imprensa.

Os trabalhos da sessão tiveram,' inicio
pela distribuição de dez donativos, na
importância de ,(00?, a dez orphãs de
associados.

Seguiu-se a entrega dos seguintes dl-
iploitias honoríficos: lílysio Rosas, An-
tonio Gonçalves de Soi:»a e João Costa,
de benemérito; João da Rocha l.opes,
e Manoel Vasconcelios Seixas, de bene-
mérito distineto; Ignacio Ferreira, de
dignitariS, e de medalha dc ouro, sym.
bolo da Grande Oignitario ,a mnis alta
dislineção social, ao sr. Manocl Gomes
Soares. Essa niedailha foi còllocàdá. ao
peito do agraciado por madauie Freitas
Lima, ouviudo-se depois unia forte salva
de palmas.

Terminado este acto, foi concedida a
palavra ao nosso companheiro Souza
Laurindo, encarregado pela directoiia,
dc fazer o discurso official. Esse dis-
curso foi simples e rápido, pois encer-
rou apenas um hymno ao trabalho, á
dedicação e ao zelo dos consocios que
ha, nove cimos yêin dirigindo a União
Social, conseguindo clcval-a 110 concei-
to do publico, e na gratidão dos con-•sócios cu/ermos, pelo seu progresso
ascendente c pelos benefícios prestados.
Fugindo ás normas adoptadas pelos di-
versos oradores, em ¦. solcnnidades iden-
ticos, o orador referiu-se exchisivamcn-
tc á vida da União Social, historiando
a sua fundação, salientando o seu pro-
gresso c os seus benefícios, espalhados
por sócios, viúvos e orphãos, para se
referir depois nos serviços prestados
pilo sr. Manoel Gomes Soares.

¦ Concluiu desejando que a instituição
possa, ao festejar o io" anniversario,
iniciar o .pagamento das pensões ás
viuvas, tornando-se assim digna dos
seus agradecimentos, bem como dos ca.
rinjios das creancinhas orphãs.

Seguiram-se com a palavra o dr. Dio-
go Tavares, em nome da Real Associa-
ção D. Luiz Io, c o sr. Manoel Gomes
Soares, para agradecer as homenagens
e a consideração que lhe foram tributa.

das, ao receber a medalha da ouro, em
retribuição dos seus serviços.

A presidência agradeceu . o concurso
dos assistentes, a bella oração do sr.
Souza Lattiindo, o coniparecimento da
imprensa, encerrando cm seguida a ses-
são.

A directoria offereceu aos seus con.
vidados, famílias e consocios, uma pro-
fusa uiíia de doces finos, trocando-se
divers'03 brindes.

'*»**»»**-¦ 

.A. 3JS/CTJ3STDI-A.X4
SORTEIOS cm 38 do corrente. F»renMos

pasos: Rs. 421-235^500

Só concorrerão apólices quites

MOVEIS
MAGATiHAES MACHADO & O.—

Rua ilos Andradas 19 o SI. Os
maiores ariniu.cns desta canital.
.„-—¦—.». aeu-<'.m,"

XOTICIAS DK ALAGOAS

Maceió, 25 — (A. A.) — O Impar-
ciai continua a combater o requertineil-
to da empresa fornecedora da luz ele-
ctrica. pedindo auguierito do preço para
o consumo da luz,

Maceió, 23 — (A. A.) — Continua
iloenlc a progenitora do governador do
Estado, que, por esse motivo, não tem
comparecido ao despacho. O estado ua
enferma é considerado gravíssimo.

Maceió, 25 — (A. A.) — O «cre-
tarin do Interior mandou distribuir aos
agricultores sementes dc arroz,

.-Maceió. 25 — (A. A.) — O Jor-
nal de Alagoas estranha que o sr. Joa-
ruim Goulart continue a accuniular o
logar remunerado de lento do l.yceu,
com o de director da Escola de Aprcn-
ilizes Artífices, e diz que no Kstado
iie Sergipe foi exonerado osr, Angus-
lo l.eite, da (Jivcctcrin. dc idêntico es-
labclecihiento, por oecupar tambem o
locar dc lente do Athcncu.

As eleições para o
ConselhoMunicipal

Sen adiamento
Xa ordem do dia da sessão da Ca-

mara. hontem, foi votado, em 3 «IS-
cussão, o projecto 11. 107, relativo as
eleições para a formação do Conselho
Municipal. .- A esse .projecto, o sr. Flavio tia bu-
veira apresentou quatro emendas e o
sr. Pereira Braga, juntamente com ou-
tros deputados da bancada carioca,
apresentou uma emenda. Subiuettidas
a votos, foram todas as emendas do sr.
Flavio da Silveira rejeitadas e appro-
vada a de autoria do sr. l'ercira llraga
e seus companheiros de representação.
De conformidade com o approvado, fi-
cou assim constituído o projecto:"O Congresso Xacional decreta:

Art. i". Ficam adiadas para 11 de
março dc 1017 as eleições para a for-
mação do Conselho Municipal do Dis-
tricto Federal,

Paragrapho i". As eleições serão fci-
tas na conformidade da lei que, 110
momento do pleito, vigorar para as
eleições federaes, com excepção das
disposições relativas ao voto, qtle será
secreto, votando o eleitor em oito no-
mes differentes, c sò se apurando, para
cada candidato, uni voto em cada cc-
dula.

Só serão admiltidos a votar, nas elei-
ções münicipaes, os eleitores alistados
de aceordo com a lei n. 3.139, dc 2 de
agosto de 1916.

Paragrapho 2°. A apuração será feita
dez dias depois das eleições.

Art. 2o. O Conselho fará animal-
mente duas sessões ordinárias: a pri-
meira, de 1 de abril a 30 de junho; a
segunda, dc 1 dc outubro a 31 de de-
zembro, não podendo se reunir extra-
ordinariamente, salvo convocação moti-
vada do prefeito.

Art. 3°. Compôr-sc-á o Conselho dc
ca intendentes, sendo 12 por districto.

Paragrapho unico. Os intendentes não
¦poderão vencer mais de (ioo$ooa por
mez, a titulo dc representação, e, a
titulo de subsidio, ,10$ :ior di.v ileran-
le as sessões a que se refere o art. 2".

Art, .4"., Fica o presidente di Repu-
Mica autorizado a regulamentar a prc-sente lei.

Art. 5". São .revogadas as disposi-
ções cm contrario."

UMA MULHER TERRÍVEL

Uma tragédia con*.
jugal

O ESTADO DE D. ZI-
LAH VALLE

E' GRAVÍSSIMO

Qncni só bebo CASOATINHA
Está livre da MIUDINHA";

UU UHO AMIGO
Despojado dc tudo. quan-

to obtivera; Fernandes
aqui aporta, no "Leon

.s::i solidariedade, procurando
(ornar cada vez mais intimas a
ções entre os_ <lois^ povos.

assim

CIMENTO Gibbs, i 11 •
e 1 e ¦/.. —

Tcíepnemo S!14. Central. —-•* Kua
Bania Luzia 203

— PAULO PASSOS & C —

05 DESFALQUES NAS
AGENCIAS

ESMERALDA"'cen ao seu
fornecedor a

imra c deliciosa iiiiintoic.i mlueirn,
Tinoco Miiclnulo & ('., fabricantes.

11"
¦sos.

pre-

O mal da época...
UM DESFALQUK NA MUNICIPALI-

DADK fíE BUKNOS AIRES
Buenos .l/i'*-, 23 (A. A.) — Vcrifi-

cou-se a existência de uni desfalque de
11.000 pesos na repartição dc pulilici
dade du .Municipalidade,
acham implicados vários

balance-

aniojnóntem,
agentes da
c a do Alto

qual
empregados,

Mais uma agente suspensa
A comniissão postal continuou* hon-

tem, a proceder ao exame dos
tes das agencias desta capital

Forim já . suspensas
conforme noticiámos, as
ligrejinha. cm Copacabana
da lioa Vista, na Tijuca.

Hontem, foi tambem suspensa a agen-
tc da estação Pr. Frontin.

Os desfalques nestas ires dependen-
cias dos Correios, cujo fuiiccionainento
foi suspenso provisoriamente, atluigcm
a _,o:ooo3ooo.

A comniissão que foi balancear os
valores c livros da agencia do J.cnie,
a cargo dc d. Klisa Koeller da Cuulu,
encontrou tudo cm ordem.

A**'JR| j^B

.....

Ka 3* classe do "*,coii XIII", en-
trado liontcm 110 inrto, viajava o sub-

dito hespr.nhol Mi-
truel 'Fernandez, de
-7 annos c soltei-
ro. Ao descuibar-
car o infeliz, que
tem falta da perna
esquerda, foi a
agencia da cciupa-
panhia a que per-
tence aquelle va-
por c contou a sua
dolorosa liislbria.
Fernandez foi vi-
ctinia de um roubo
de 1,600 pesos.
Cotnn os adquirira?
'Explicou. Fora em-
pregado n a linha'
férrea de Los An
jos, na Argentina, c
victima de 11111
çjdenle cm serviço
recebeu como inde-
nização a quantia
dc 1.400 pesos, que
com o que juntara
perfaziam o total
de i.Coo. Succcde
que, cm B, Aires
foi sc hospedar 110
Hotel de' Hespanha,

ntr.egando então a um seu coiupairicio
u dinheiro para cambiar, pouco antes
da partida do vapor, dando-lhe apenas
o mesmo tres libras esterlinas c 80
moedas dc po francos, dêsapparcceiido
cm seguida. Só a bordo fui que deu
pelo roubo, razão porque commuuicoii
o caso ao couiiuaiidauie que nada pude
fazer.

r For sua vez a companhia do "f.eon
Xlll" iiad.i Umbem pôde fazer* r;ii:ão
por que Fernandez sc entenderá com o
cônsul do seu paiz, que pedirá a in-
fervenção da polic'a argentina.

HOJE
50:000$000

Centro Loterico
IU!A SACHET 

XA KSTAOÃO 1)13 11AM0S

Tinha o habito do espancar a
esposa e foi pilhado cin

flHUTIlIltO
.'Hontem, o indivíduo Álvaro 1'ran-

cisco I.opcs, residente ú rua 'Regenera-
ião 11. cj, em iRaimos, e que lem o lia-
bito reprovável de espancar sua esposa,
á menor troca dc palavras, foi preso
em flagrante pela policia do 22" dis-
tricto, uo momento em que. u,pós uma
discussão, balia desapiedadameute na
infelizseiihor.i.

Álvaro foi autuado.
¦ « mt * m 

DR. ALBERTO DO REGO LOPES - -
Do Hospital ü:t Misericórdia. Viíi-s uri-
naiias, opc:ai;0c3 cm geral,
DR. APRIGIO DC0HEGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
Cürganta, :iari* e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete dc títlemiV.o n, 99.

(A Si94)
- m » «¦ » r-

Um ebdo gravemente
ferido a machadadas
Xa estação do líncantailo, um case-

bre existente na rua l.tiia Vargas
11. .|i, residia, em companhia de sua
aníasia Maria da Conceição, o estiva-
dor José Américo.

Amer.ico é um indivíduo dado ao
vicio da embriaguez; mos mesmo nesse
cstado_ não clie^a a scr mais q^e um
in.ipcrlinente.

Sua companheira, porém, sempre foi j
uma mulher irritadiça c .provocailorá
dc turras.

Américo, na noite de ante-hontem
para hontem, resolveu passar algumas
lioras cm claro, ingerindo o liquido
preferido.

Alia madrugada, seguiu ello para
casa cm estado de não sc conter muito
liem nas pernas bambas.

Abriu a porta, lá Deus sabe como, e,
chegando ao quarto onde Conceição
doimia, começou a querea acordai-a,
dando-lhe terriveis trancos.

Conceição não gostou da brincadeira
e protestou. Protestou; mas lAitnerico
continuou ila mesma fôrma o com uma•teimosia lal, que Conceição ficou to-
mada de fúria e, levanfando-sc, deu-
lhe um empurrão, indo o bomenizinho
cair ailcante.

Aproveitando a queda do infel'z,
Conceição, que é uma mulher sangui-
naria, lançou mão dc unia ínaóliatlinlí.ii
o vibrou dois profundos golpes uas
costas dc Américo.

¦Praticado o crime, Conceição íiigm.
Américo foi soecorrido pela Assis-

tencia e cm seguida removido para a
Sanla Casa, onde deu entrada em es-
lado muito grave.

A policia do 20" districto soube da
occorreiicia c anda á procura da cri-
minosa.

A rainha dos apaches e o
ladrão Max

Miguel Fernanda

Acham-se em exposição nas suas vitrinas os últimos
modelos em toilettes para Theatro, mandados confe-
ccionar por sua Filial em paris, pelas principaes cos-
tureiras parisienses.

A DiaiKÍAClA l-ISOAr*
HAIII.V

NA

iloPoi iipprovadn a nomeaçuo
llu'soiii'i'ii'o interino

O sr. 1'andiâ Calogcras approvou p
acto do delegado tiscal na llahia, accci-
tando a designação feita pelo inspector
da Alfândega, ilo i" escriptorario da
mesma aduana, Quiriiio José Gomes,
para exercer interinamente o c?.rgo dc
thesoureiro da sua repartição, vago cin
virtude do fallcciinciito do funçcidnario
effeclivo, o mandou declarar ao mesmo
delegado que os fieis do fallecido lhe-
soureiro uão poderão continuar om
exercicio, devendo os mesmos _ serem
substituídos interinamente por funecio-
narios do quadro da repartição.

Socleciada união Gonimerciai ——

Sou qual o ptíbre proscripto,
Do lar querido arrancado.
Sem rumo, sem Ir.r, sem r.uia.
Em terra c:;tranha ali: ado !

Sò me rcr.ta a^ora a morte
— O ;;c-lpc fero c ccrlciro;
Por i^o, c?pcro impaisivcl,
O momento derradeiro."

Í72, r*. OUVIDOR

A viação férrea no Ceará
O ASSENTAMENTO DA LINHA EN-

TRE FORTALEZA E SOURE
O ministro da Viação mandou con-

eluir os trabalhos de assentamento da
linha férrea entre fortaleza o t-oure,
na importância dc ;ó.'i coutos, dentro do
credito dc 1.500 coutos, distribuído em
,2 de junho findo, para a construcção
dos prolongamentos da rede cearense.

•a*» *sa>*»g-*

UZAL tinta Sardinha, actualmetua
melhor do norso mercado.«¦««¦»»» ——

S. N. de Agricultura

t; a x 1: ii 1. a s iio osso
1'oinpr.vse grande quantidade, oíícr-

tas á caixa do correi',', 51.

Na Bibliothcca Nacional

AS CONFERÊNCIAS QUE SM VÃO
REAIilüAR 1'HOXIMAMEN'TE
Hslão marcadas para as próximas

tefça-felras, após as sessões somanaes
da directoria da Sociedade Xacional dc
Agricultura, respectivamente, C9 do cor-
rente esc 1.' dc setembro vindouro, I
mais tres interessantes conferências.

A primeira, mio será feita pelo dr.
Carvallio liorgcs Junior, tem por theiin
_ "Us meios de encaminhar para o
campo o excesso das populações urba-
nas que sc encontram sem trabalho" ;
a segunda, da lavra do dr. Paulo Par-
reiras Horta, versará sobre a -- " Cyli-
costomose do cavallo"; e a ultima, i|iic
será pronunciada ptio dr. Aristides
Caire, tem por titulo — "A -cultura de
frutas no Districto PcUcral",

¦1 » »¦ t m

Socipdade Brasileira de Direito
• Internacional

1 Com a presença dc grande mfiirero
/le linensbros, cntr.c ¦oa ipiaes o sr. Car-

gp-1 ,tos Maxiutiliano, ministro da Justiça," ' 
.reuniu-se lem asse.mbréa u"ral, a id do
.corrciilc, 110 salão da. 'liibliotlicca Xa-
sional, a Socicdal.l.- llrasilcira de Oi-
,1'eito Internacional, .para lomar conhe-
.cimento <lc unia coiiinuiiiieação do res-
fieclivo iprcsideitíe, dr. ^ Amaro Cavai.
,;ai'.;i, sobre "a neutralidade c as res-
,vrj;ções do continercio internacional na
ipriesciíte guerra eurcipéa".
, njpois dc dur o .motivo da convo-
cação, o dr. Amaro Cavalcanti expoz
as suas id'úas a respeito e leu vários
,11'cclios do seu trabalho que sobro a
.matéria acabava, dc sair á luz. Hncau
,vaiulo a <nrestãí> so!) o pou!o Jc vista
scientifico c dc modo imparcial, no iu-
{cresse dc provocar o estudo do asstijn-
pio l* o icsía,beloci:in'cnto úc principio'3
qr.e inelhor assegurem os direitos dos
neutros cm caso do conflicto inter.
nacional, frz n:u app-íio aos r*cii3 con-
.sócios no sci.tiiído Üc ipoder a socitdaJt:
,"mostrar-se babili tala a 'contribuir, na
.oceasião oisportiiua c na medida do seu
£uhsr c sinceridade tlc vistas, ^p-ra o
.exame ile um problema, talvez o mais
profícuo do direito internacional que se
Jiaja de ventilar c r.csoàver lego após
a presente guertíi". '¦

, .Para enilMir parecer acerca dessa
;Cciiimuiiicação foi ncmeadi uma com.
missão composta dos Up. Viveiros dc
.Castro, Oliveira I.ima c 'Francisco So-
ilano.
, Consíitucm a comniissão fine dará
carecer a respeito das llieses sobre ex-
.¦iradiç.TO, apresentadas Ipclo dr. João

.Vieira, dc Araújo, os drs. Ksincraldino
Bandeira, Arllnir Briggs e Chrysaíito
¦lc Hríto.

. ilsiítrarain paia o numero dos mem.
Jiros associados o dr. Edmundo Jordão
,'c o cominandanle Augusto Carlos dc
.Souza e- Silva.

Xa próxima segunda-feira, ;S, have-
rá nova rutuiâo 1:0 mesmo local.

ESTA' TUDO DESCOBERTO
. 'Como tínhamos noticiado, á policiahaviam chegados curiosas informações
sobre a celebre Xini, rainha dos apaches
e _ sou niimiií du cocur, o não menos
afamada ladrão iJIax, um rapaz da nos-
sa elite, os quaes, fugidos de .Paris, de.
.viaim estar aqui, conforme asseveração
do hábil detective francez mr. Prosor,
que, l.-.:iub."m, para esta capital viera,
aliSm de caprural-os.

. 'Pesqtiizas foram feitas cm torno do
falado automóvel particular que diziam
ler transportado esses celebres ladrões
da praça .Mauá para um destino que
era itiicrado,

. Deram magnífico resultado. Hbnleni,
ú noite, a nossa policia descobriu não
.só o paradeiro dos ladrões, como, caiso
interessantíssimo, encontrou o hábil dc-
tceti-ee francez, iiía. iProsot, amarrado
a uin pesado móvel no gabinete do di.
motor do Banco do Uras."1.

, O fa.ito provocou o escândalo que
era de esperar, ficando o policial fran-
cez altamente indignado vivm o ridículo
com que procuraram cobrir uni austríaco
que estava entre os ciíriosos.

iMr. Pròsor, deante das autoridades
.policiaes brasileiras e dos curiosos que
encheram logo o gabinete do director
do Banco, assumiu compromisso dc
apresentar cm publico, num dos thea-
tiros desta capital, ipara melhor serem
visros, a rainha dos apaches o o ceie.
b:'c Max. Mr. Prosot contratou immc-
tliaíanVontc os artistas l.ucilia Pcres e
l.ccpc.ldo 'brúcs para serem os interpre-
tes príncipars da peça policial que con-
ta a vida desses banidiaos. Ha apaches,
bailados, entram mais de 50 artistas,
tudo isso por sessões, e o .papel delle
Prosot, será dado ao aetor Alves da
Cunha, galã do llicatro llcímbUca, dc
Lisboa, actualmente entre nós.' - — ¦?•

CASA ALVIM
Agencia dc^ Loteriáa
r.igamcnto imniediato

Run da Assembléa 95
Teleph., 5(18,1, C.

Xa delegacia do ci" districto prose-
guia hontem o inquérito aberto para es-
clarccer pontos ainda obscuros da la-
mcntavcl tragédia oceorrida tcrça-fcir.i
na uia Barão, em Jacàrépaguii. _.

Hontem pela manhã não foi ouvida
pessoa alguma pelas autoridades. A í
tarde, porém, devia ser ouvida qualj.
quer das pessoas intimadas a depor.

¦Prestou driiiiimcnto, mais uma vez,
d. Maritta Valle. esposa do tenente
Mario Valle e cunhada do. tenente Pau-
lo. Kssc depoimento foi tornado, a por-1
tas fechadas, terminando ás 5 horas da1
tarde. Xão foram dados a conhecer o»
termos desse depoimento, visto ••comi»

julcam as autoridades .necessário essa
sigillo, afim de que o inquérito a seguir
tenha exilo completo; r ;

Kiitrttanto, as suas declarações dej
vem conter a confirmação do depolmcn^
to anterior, acerescentando natiiralniçii-
te particularidades sobre o proceder in«' •
eorrecto de d. Zilnli do Valle.

O inquérito proseguirá ainda por niuil
tos dias. ,.

Hoje, ao meio-dia, deverá scr toma*.
do o depoimento do tenente Octavio^
Guimarães, apontado como o seductor,
da esposa do tenente Paulo e que foil
requisitado á região militar a que per-
tence, aíim dc prestar esclarecimentos.1!

Novamente serão ouvidos, hoje, sr.
houver tempo, ou então amanhã, os em-1
pregados do casn! Silva. Valle, o preto,
João Antônio Pereira, cozinheiro, e a/
creada Olympia da Conceição, que de-'
verão completar suas declarações que
não foram precisas e são suspeitas d>-
inveridicas, pois que se acredita que o*
dois auxiliavam ,1. Zilah nos seus amo-
res oceultos com o tenente Oclavio Cui-'
marães.

O estado do â. Ziliih §
muito gruvo

Prpois mie soffrcu a intervenção ci-,
rurgica, aliás feita cnm todo o cuida-
do e proficiência, d. -Zilah Valle come-,
çou a sentir-se peor.

Hoje pela manhã, n seu estado era"
de inspirar sérios cuidados. Os seus
médicos assistentes prohibirain-ii'a de
fazer o minimo esforço que seja.

Xão lhe é pcnn'ttido mover-se muito'
no leito c é-lhe inteiramente vedado.'
pronunciar qualquer palavra.

Por c"ssc motivo, não foi possível
ainda hoje tomar-lhe o depoimento e
não sc sabe quando o será. O sen dc-;
poillietltQ- agora é o unico, depois dn
que prestou o tenente Paulo, que pódc
ler grande valor.

Os médicos assistentes tiveram todtí
a razão cm jirohibir-lhc o uso da'
palavra. Xo correr do dia, aggravou-si:
muito o estado da infeliz senhora, e
para a tarde, começou a. manifestar-se^
muita febre e uma dyspnéa inquieta-,
dora.¦A' noite deram-lhe 09 médicos duas
injecções prescriptas paru o caso <•
com o fim de minorar-lhe o mais pos-J
sive! os sofffinicntos e de tornar o or-
g.inisnío mais resistente, para tentar »
salvamento, que, apezar <lc tudo, ao
que nos informaram, uão ó dc iodo ini-
possível,

A prisão do tenente 1'milft
Vallo

Poi mandado recolher preso ao seri
quartel o 2" tenente do 2" regimento
de infanteria Paulo Pin'o da Silva
Valle, que fica á disposição do dele-
gado üo -'4 "districto.

Vao depor nm gttafdtv
lllICtlIlIlO

l'oi iiitimailo para depôr no inquérito!
11111 guarda nocturno, filho do cozinhei-
ro João Anlonio Pereira, que rondava,
a rua Barão, o que uma vez viu sair,1
da casa do tenente Paulo, no que pa-
rece, o tenente Octavio Oitimarães,
numa noite em que o dono da casa
sc rcco'1icra larde,

Esse depoimento será dc grande iu-
icresse para esclarecimento do adultc'
rio.

*«¦*¦** —i •

KM S. TAL-fiO

Prisão ile uni liiganio
S. Paulo, 23 (A. A.) — Poi hoje

preso num cortiço da rua General Oso-
rio o portuguez Juvenal Qtiintciro, con-
tra o qual havia sido expedido mandato
dc prisão preventiva por crime dc bi-
gainia,

Quintciro, que ha tempos casara com
Latira do Espirito Santo, cm Limeira,
contrairá novas niípcias 110 anuo de
1014, em Sorocaba, com a menor Maria
Gracinda. Processado por isso e desço-
berto o seu paradeiro, foi elle hoje
preso, ás 2 lioras ila larde e passando
pelo Gabinete de Investigação, foi em
seguida recolhido á Cadeia Publica.

AHBITKAKIKDADES DA P0WC1.*

Bebam só Café Ideal

Ucsvciidou-sç
ers . Cardinalli
.35.000 kilos 1Í0
í;'.:,' nmmlíiram i
clovico Xicoláo
v|t,i'i.\a ao

tios Varsgistas de Seccos
e

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

TM NOVO VA POU roxsTiiriuo
1..M KSTAI.f.lKO .\At IOXA1,

Uoccbcmoâ delicado convite dò r.r.
IManoel Francisco Quadros, paru assis-
•tirino.í .1 cxpcriciKÍíi do seu novo vapor
Nilo Pcçanlia construído nos estalei-
tos de propriedade daijuellc industrial,
jiaPouta da Areia, cm -Victheroy.

Os caracterislicos do .''¦¦Io 1'cçalili.i
^"10: conjunto, 164 pis; boca. jt 1I2
jiés; força indica ia, ;.io cavallos; vc-
locidade, dc p a io milhas p"r hora,
«alado, de o a io pés e r.ío toneladas.

Assistirão ao laiiçamenlo do novo
¦vapor 05 srs. presidente, prefeito c .il-
üas autoridades do Estado do Rio

Para os convidados desta

Edificio próprio — IIuii üo Uns-
pieio -17—Tel. 15050, Xorto

t' O X V 1 T !•)
AOS SÓCIOS E NAO SOCICS j

A Directorln douta' Sociedade
coiivliln ii cltisso deslo ritmo dc
i'oiiiiiii'i'i'io paru uniu grando rim-
nião que so el'1'i'itiiuriV no dia 26 j
do corrente, ús 2 u horas da
Inrili-, no seu edificio social á rua
do Hospicio ii. 217, esquina dnj
Avenida Passos, para tratai1 dc
assumptos graves u vexatórios por
que está passando o seu com-
mercio.

Secretaria, 21 de na:r»*to de
101G. — O Secretario interino,
GOJIES .11X101!.

Pacheco Andradas, 45.
.1. 3\6.

L>I COMÍCIO NO KNCANIA 1)0

O Diário Official publica hoj'e a con-
fetencia sobre assumptos financeiros
que o dr. Taciano Ascoly realizou na
Bibliolhcca Xacional e mandada inserir
1105 Amiaes do Congresso a requerillien-
to do sr. Uticiio de Andrada.

-m» en »»rw

Para tratar

d

dos niellioraincutos
lill'111'S

lioras da tarde, hav.-iá
comício na praça do

Hoje, r.
1:111 impor
Encantado
sobre mell
to tías ttece i&idade
tuiezia de liihattnia.

lisse co:tiicio »': prcmoviilo
cen tração UepiiMicina d-: ''.
pede o coniparecimento do toda
pulação.

KA MAIUMIA

Conselho de guerra
unir-se ua Auditoria Geral da
110 dia 29 do corrente, ás 12

i conselho dc guerra a ipie rc-
o c'' tenente cominissaio Auto-

Fernandes de Moura, e ilo qual é
ptesidente o capitão de fragata Armou-

cguinte ! do Ccsar Bilrlamaqui, e são juizes os
! capitães dc corveta Agenor Monteiro

i;.\l TEMPO »B GUJEIIKA..

fcaverá uma lancha, hoje, á
da manhã, no cá' s Pharoux.

A noticia do arrendamento tia
ilha dus Flores

MoiiU-vidéo, 23 (A. A.) — Consi
Jera-sc inesacta a noticia que aqui íi

capital ! Jíerani circular as folhas e circulos £¦

REALl^ASE HOJE A CONFERÊNCIA
DO DK... MARIO GAMEI RO

Hoje, ás 8 lioras da noile, no salão
da Bibliolhcca Xacional, realizará o dr.
-Mario Carneiro, advogado cm nosso
foro, a sua amituiciada conferência so» Deve
lire a tliesc — "Da especialização do Marinha
direito penal militar perante a philoso» horas, o
pbia evolucionista", 1 sposid

1 O linteresiaiilc assuiupto escollihlo | nio
! pelo dr. Mario Carneiro, paru llicina ile

sua conferência, obedecerá ao
S smnmario:"O aiitliropomorpliisnío, o monogenis- de Souza, nu.dico dr. Arthur do Vali

uo e o universalismo; a ponderação | Lins. capilão-tenente engenheiro
falando diversos ot adores 1 Jc Sylvio Roméro. ('s prejuízos da Ke-

mentos lecaes e a respei- | voluçíio Franceza. Sylvio Koniéro, o va.
materiaes da fre j |or e a extensão da inilucção c da evo-

| lueão. Spencer, os conceitos, cs prin-
pc'a C0.1- cipios c a formula da evolução uni ver-
Clara, que í;ij. u Progresso. Wolff, Gothc c von

P°" j Paer. Clovis Beviláqua e a dichotoniia
1 do direito privado. O direito penal mi-

litar. lísmcraldino Bandeira, o chefe
brasileiro, e os partidários da abolição
da justiça militar. Clovis Beviláqua, o
chefe brasileiro, e os adeptos da cun-
ser.ação da justi-a militar. Kvolitçãio
composta das forças .publicas, lismeral-
dino Bandeira c a pluralidade dos co-
dtgos penaes. U poder publico e a força
publica. Kvo.ução composta do systein:*
nervoso pc.iplierico c central dos mili-
tares, terrestres c navaes.''

Tendes falta do appelite'.'
'J'om.10 KXKUGirj

¦ *,*¦» »,
Ministério da Guerra

DIVERSAS NOTICIAS MILITARES
O 2" tenente Alcides dc Souza Ra-

mos foi po?'.'o á disposição do direofor
do Collegio Militar de Porto Alegre,
para aux:íiii'ii o ensino thooríco, de-
vendo ser distpensado da conimissão em
que se acha ifo .Ministério da Viação.

O iifílptfdlor da 3" região solicitou
dos corpos, depósitos c ipaióes um map-
pa <las 'inuitições esplosívas e outros
antofactos dc gtfcrra que tiverem r.m
"stocl;", afim ile satisfazer a'o pedido
da directoria do matCWal bellico,

~Reuncse 110 dia .ti do corrente, o
cons.iiio ile guerra a que responde o
soldado /íaohacas Pereira Macliadc

Obteve 15 dias de dispensa do
serviço, o i" tenente iMarcolino 'Fa-
Blindes.

Unia diligencia infeliz
Pomos hontem procurados p:'o srM

Manoel da Costa, ipttdrcirt», iresidmvife á'
rua Frei Caneca 11. 20a, qite veiu qucii-j
xar-sc Jo seguinte faoto: ma noite di^
e.l do cclrrente, ap-parcceti 11.1 sjtfi ro-
sidciicia um agente de policia. iuiciSiu--
li:do não sc sabe dc que nvissão e íjue*
jiivadüii o seu Ia:', piiiiicipiriii-lo logo ;u
insultar pessoas de sua familia, e isto'
uo nviis baixo calão que O pcfiíivc-I
iiiingitiar. ..

Iiidagt.if.ro a rCüpcrlo d-s tao csHralwia
maneira de fazer politíamento, so.ivbe
o sr. Cosliá que a, diligencia era, ipanii
o sobrado da mesma casa, devido a.
v.ma denuncia qualquer.

'Mas isto, absohtVimenfc, não justi*
fica o procedimento do referi.Io agrilu
que o queixoso soube ser o agente Pi-,
nhoiro, do 12o diaticlofo.

Damo:.; ipublüciHaldc ao facto para que
o dr. Aurelino I.eal fique sabendo da
mais essa afbitr.irifdade d.; sua poli-
cia. , , )

Urgo. pois, botar itm paradeiro.a cij,
srs abusos cem que 'Se vão ccíebrisand.j:.
certos auxiliares dc s. cx.

¦ »*¦»— —*•

Os melhoramentos
urbanos

OS melhores c os ti
moveis são os que ven
tins, rua da Carioca 67
minar não deixa dc lcval-o

 .n ¦» » » tm

orocurados
1 Casa ,uar-

quem os rsa*

nista, César da Costa llraga,
tenente Salalino Coelho o
lenemc Hugo Buasscmeycr
devendo comparecer o réo e as teste-
imnvhas cr.piião tenente Oscar de Borba
e Souza c segundo tenente Altcmiro do
Valle e Accioly dc \'asconcellos.

Vestir liem o unia das condiçõe:
de successo '. Old Kiittliind. alfaia
tnria — Preços módicos — Arti
uos Inglezes.
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A "Sanatorium"

primeiro
segundo

Caminha.

A'1* quintas-feiras* Succulenta Feijoada,
íi o da manhã, só na CABAÇA GRANDE.
.— w*8QK»<!B» ¦» ra— «

No Exercito

A reunião da commissãò à
promoções

Reuniu-se lionfcin, sob .1 presMciioía
do general llemo Kibciro, a comniissão
de promoções dos officiacs do lixercito,
Os trabalhos da comniissão forain sc-
cretariados .pelo coronel João José dos
Campos Curado.

Ilíis a lista dc promoções apresentada
•10 inüii&tro da Unerrn:

Infantoria — a capitão, nor estudos,
o Io tenente João Manoel da Oittiz, que

! sorá classificado na 1* coiuipanhia do
; 11" batalhão ilo 5" rcgiineiito; a 1" te-
! nume, por antigüidade, o uraduado,

VirgilJo Vieira de Sampaio c :iÉ .:" le-
nente, » aspirante a official Moy da
Camara Catão.

.Gradtiaiído cm i° tenente, na arma
dc cavallaria, o 2" teiicme João Jau-
sem l.obo, com luitiguitdade dc- -'.; di
tori*cnte.

1— o a» .** 

Síi actuaüdade, r-e-r^o a Co$, «ó na CA-
BACA GRANDE: av. Mcm ile Si. i.i—is. 1 > im » m 

Thesouro Nacional

PAGAMENTOS
AUTORIZADOS

O Tliesouro Xacional foi liontcm au-

¦ 
'«

ttectuar os seguintes paga

O FÜXCCIOXATilSMO MLXICI-
J'.\li 1)13 S. t'Al'1,0

8 horas manophüos, dc haver
posto ao governo ar

I dez anno.-- da;

i Inglaterra pro-
1 l.ir, a prazo dc

O MINISTRO DA PAZENDA PRESTA
INFORMAÇÕES AO CONGRESSO
O <:•. Pandiá Calogeras, em resposta

ao oíSicio cm que o 1" secretario da
Caniara des Deputados traia do requo-
limcni.i da Sociedade Anonyma "Sa-

natoriuni" pedindo prprogação do pra
r.o para o depósito a que cslá

ide
L\'STITI"T0 niSTOTlíCO

GE0GRAP11IC0
B

A reunião ile hoje
Rt.;'.'.,-sc hoje, ai <> horas da yioiíe,

•r>'i a <>r>.-i'Uii..ii do comia de Atfonso
jDAsii. a 5» m-.-jo oitlinana dn InMiiu-
jo iiistorkto e , I-ogr.iiphico Brasileiro.

JKl CtJtlVtíit 2Í1K10.

IM [URA?|1Í,KIH0 CO-VOlvOOltA-
DO 1'Oli ACTOS DK

ÍÜIAYIIÍA
O sr. Roy Kuliert. brasileiro, nasci-

do cm 1'oços dc Caldas, Minas, 1: que
fc n.isíára como voluntário no excreto
francez, acaba ile ser citado em ordem
i!:t dia p'•" acíos-'tlc bravura, t.serccvn-
do pela sua conducla a cruz de guerra.

iarou que os
5 |iara cuja

obrigada,
.;n incuta-

requerente
(li>pn**Íiiv
e.\3Ci;ão a

pede dilação de prazo, obedceciii a 11111
systema, cumprindo ao Congresso, sc
julii.ir conveiiienle, alteral-os, e que o
referido systema obedece ao intuito ue
cercar de' maiores garantias os sócios
das companhias baseadas sobre a neu-
traliilade, não parecendo acertado :ir-

' mar iiioiliíicaçõcs individualizada!!, as
I .pia."* deverão apresentar todas as com-
1 panliías oa a todas 5er negadas.

Quem só tie'00 OASCATINIIA
Kstá livre da MilDIXH.A.

 1 «* 1

A independência do
Uruguay

MAfin-ESTAÇôEíT DE SOLIDARIE-
DADE NO EXTERIOR

Buenos Aires, C3 — (A. A.) — Toda
a imprensa saúda a Republca ilo Uru-
gttay pela passagem do anniversario da
proclainação da sua independência.

1) dr. Daniel Mu"oz, ministro do
Uniguíiy ncs;a capiial. resclvcif nã-3
;i!>r:r 03 salões da legação.,

Ftnulnção do umn sociedade
beneficente

1 S. Paulo, r.s (A. A.) — Crande nu-
mero de funecionarios münicipaes rc-
solveu a fundação dn uma sociedade
beneficente da sua classe, cujo escopo
i- beneficiar os sócios pur meio de as-
sistencia, mtilualidado c tudo quanto
for do seu interesse.
¦«., <r*-*g ^»'^gg&-^4>^B*^^^^^'^^¦ll^ *

A MXPBD10Ã0 SUACKLETOJÍ

Xova tentativa d*' salvamento de
seus membros

Santiago, 23 (A. A.) — Comiimni-
cam dc Punia Arenas que o explorador
inglez Sbaclctetoii obteve do governo
chileno a concessão do "escanipavia"
Yelcho, para tentar novamente a salva-
ção dos seus companheiros ile expedi-
cão que sc acham perdidos na ilha do

I Èleplianle,

ENGENHEIRO
Klectncist

pratica cm
a e mecânico, com longa
Xoríc America e 11a Kuro-

offerece seus serviços. Nüo faz
questão de ir para o interior. Carla»
nesta folha a K. M. Q. J 7-t-

ACTOS DO PREFEITO
iPelo dr. Ar.cvitlo Se dré forain assi-

gr.11.lcs 11S seguintes actos: __ .
iXnniear.do: contra--:'..«tra da ornei-

na de .costuras da Escola Proftsioiial
Bcitto Ribeiro, a interina Alberüua
piiiinpc.

líxoncranllo a professara de uactwo-
.crctliia do Instituto iFcrreira Vianna,'Bajoina 

Coutinho.
Transfeiiiifdo: o professor cathcdra-

rico Isaias da C. Ferreira, da ^* para
a i*i masculina, ambas r.o iS" distri-
.cto,

Liccnoioiilto: por 6t> di.13, a pron---
íúia adjunta Anna A. Barbosa, ç o ad-
nViiiiíitroilor do Cemitério Municipal da
Ilha do Governador, Saluitiano Antônio
Pereira Abreu, este em prorcgr..;ão.

Jubilando: a professora lsa.xa de
,Paulo Monteiro Siiva.

loruado
mentos:

£ i.i.u-c-r. a C. II. Walfccr e> C,
de diiiereiv.a nas coutas relativas .-,0
liatclão " Hor^e Castro", a catraia
"Victor" o as chatas ns. 39. -lo e 41;
-l tfooí. a João Baptista dc Fontoura !
Xavier, para pagamento de indivíduos
que serviram dc modelo vivo e outras
despesas; 1^:8,1.1.-341, a diversos, dei
fornecimentos 'ao IMintstcrio do In-
lerior; .|ooí. a Antônio Olcgario de]
Souza. Je ajuda ile custo; 5:600$, ai
Lage Irmãos, dc foriiccimentos noaMi-
nisterio da Fazenda, em julho ultimo;
2,iji$8.;o, a Arlindo de Araújo I.ima, dc
gratificação; 63:,ío.i$goo, á Sociedade
Industrial c Pastoril, de exercícios lin-
dos; 1:560$, a Antônio de Padua Ma-1
mede. dc exercícios findos, e 000$. a;
Jos^ dc Souza Freire, de vencimentos ¦

 «a t 1» 1» ¦¦

PROLONGAMENTO DA RUA «
SENHOR DOS PASSOS

Por varias vezes nos temos occupaJrj
deste importante melhoramento da 1103- <
sa 'viação urbana.

liontcm, uma commissãò de nego-
cíantcs da rua Senhor dos Pa-^os, Piiu-
posta dos srs. .1. Gil, Antônio Martins
Uarrciros e J. Mourão, acompanliad.t

do seu advogado dr. Martins Kodrl-
gues, foi falar com o prefeito, aíim de
mie s. cx, mandasse calçar a parte quo
está pronipla, isto cm vista da promessa
formal c positiva do dr. Azevedo Sodrô,
que declarou que logo que esti'. esse-,
prompla, man laria calçal-a. K' iucon-
lestavelmcntc urgente esse serviço, por,
vaiios motivos, entre os quaes avultam
a falta de hygicne, as águas cinpoçaJa»
que affectam a saude publica c os pre-
juízos que soffrcm os negociantes cout
o actual estado dc coisas.

K' de espera:', pois, que o prefeito
municipal, cumprindo as suas promes.
sas, mande iniciar quanto antes os ser.
viços slc calçamento na referida rua.

Voltando á carga

Soffreis do estômago ?
Toinae KNKItGU,

i**a 1» *BB> •> B—

O Salão de 191o
UMA CONFERÊNCIA DO DR. PINTO'

DA ROCHA
Realiza-se hoje. 110 -alão dc h*a<» 'ai

Kxposição de Bellas Artes, a annilivsda j
conferência do dr. Pinto da Kocha, que |
escolheu paia ihrma -de sua palestra
$A Arte Mitijpenna, sua orij.
c^ão no Bvisil."

•A cqnf^cnciagcomcçará ás 4 i|j ho-
ias.da tarde.

A Kxpoitiçào Ceral de Bellas Artes foi
hontem bastante concorrida.

O CASO DO CASAMENTO DA
MENOR MARIA SALIM

j.i noticiámos com os devidos portite-
nores, esse caso do arranjode casamen-
tu do turco inusiilinano João Abdo eom
a sua patrícia Maria Salim, christã, e
011 que a mãe desta, foi parte prinei-
pai, havendo recebido do turco João.
para obrigar sua filha a casar com elle,
a quantia dc úooÇooo.

d caso foi, como noticiamos, comp.i-
ctidiásinio, porque a joven, apezar de.
cisada, teimou tm não sc unir ao ma-
rido c fugiu liara a casa dc uns parcii-

j tes, uma irmã casada que mora .1 a rtia
j Visconde de Itauna.

1) marido foi ali e exigiu a entrega,'
|de Maria. Houve um escândalo dos

diabos c a questão foi parar na 'Lie-
gacia do 11" districto.

ll,i 14" passou a coisa para o 1" dis-
1 tricto, visto ser nessa jurisdicção a rç-

.ideiKU dos e.-pfjsjs e da mãe de
Maria.

Voltando á carga hontem sobre a
questão, as partes implicadas nu caso
começaram a fazer exigências ,i policia,
mas o delegado do 4" districto Indo

. .resolveu do melhor modo para si. mau-
W'! dando os queixosos para a justiça, que,

I só clln, pódc resolver esse tão compli-
içado caso cm q:ic o pae de Maria, que

mora em S. Paulo, não :ui ouvido nem

Aonde se po
. hwpanhola?

j!vo fresco
ló ua CABAÇA GRANDE.

(M 3267)

consultaliado.
ar8-«.

3l()VI.Mi:\TO OPEnAlUO

OS TiADllõnS AGEM

B a policia (liirnir"
O* ntíSTarflM assaltaram liontcm, dc

madrugada, a casa da rtia Fernandes
ii. .1, 110 Engenho Xovo, c estavam
caitiiimcittc preparando -J ''trouxa".

quando foram presenüdos pelos mora-
doi'9 do puiüo.

Dado o alarme, tVgir.-.m os gahuíos,
.carregando com ptrrlc ilo roubo.

Terá a policia do '•.," districto co-
n!icciinei;:o de mnis esse assalto á pro
pi ie dade alheia?

União dos Operários Estivadores
•ctiní»-sc ama.n.iã, <—.*
*. ipara i-lel;ã' 1 llit

íiova dirtv.oria, devciJJo a votação ít-r.
iilX-to ás .1 horas da manhã, c terminar
ás ? horas da larde, como ilctcrmina'
ii artigo 23 ]¦"¦ agraldho 1" dos uifcv-
lutou.

i]>'t.i assocraçao

Sociedade Cnião dos rogtiislas
De aceordo co:n

EÜ-J Cf:in"!'.!;:'Í0ri

realirar-so. hoje,
ila iiiiva iiirf.c:.c;a ipns Jev rv^rir os ae>li-
".is dnta sociedade era 1916-1*1*.

1 .1 art. 4a doa cs.fatutof
.-^socijdoà Q:tiit'j .1 com-

¦n.Vica geral ordiiiai- 3. _»¦'in ^ proceder » eleição
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Conselho Municipal
JO que houve na sessão

de hontem
. Na sessão <lo Conselho Municipal deu-
Ke tréguas hontem á oratória; apenas
urnas ligeiras explicações sobre a acta
* passaram os intendentes a votar a or-
dem do dia, approvando todos os pro-
jectos que ella encerrava e eram os se.
guintes:

autorizando o prefeito a executar
io serviço de veterinária;

ampliando as disposições do «le-
fcreto nue rege o montepio dos emprega-
dos munK-ipaes;

atitorii-ando o prefeito a consolida.
o dominio directo dos terrenos de pro-
priedade da Municioalidade;

-determinando que 'nenhuma des-
bipropriação seja decretada sem que pos.sa ser ultimada dentro do respectivo
exercicio;

autorizando o prefeito a concedei
aos srs. Eainmanuel França Torres _
dr. Alfredo César do" Nascimento o»
firma social ou empresa que organiza-
rem a construcção, exploração, uso _
cozo da illuminação publica c particularda ilha do Governador;

autorizando o prefeito a crear _'regulamentar 
o serviço permanente de

liygine dentaria escolar.
— m ooo» o> ¦_., _.

0 DIA NAS ESCOLAS

i_-S____tffo. 173__SilB?i_f.
P*g^>QK^BR'*T*y i_JP___Pw fUtpr» I
fa^nãl_t__^r,^sl_8______Ek___9vl__inL_ I' - -xêK

BSCOI.A OE DIReiTO, iB.IA._M__'
.OlA fl ODONTOLOGIA — Com-
.miOTioa-nos a seorctiaria desta es-•cala que, attcmlondo ao augmento de
flilumnos, o dlircatior .ransfe.iiu a sede
ila escola para á rua V-seoml. do Bio
lllnawco n. su, 'Cujo prddio, aíém dc tc_
formado, tem espaçosas salas de aulas.— IRuncclòha gratuitamente, das S
iis ia -roa-aa, a Assistência Dentaria,-ia sélde da. <isoo"a. ú rua Visconde do
Rio Branco n. 51.

ATE AS
CREANÇAS
Sabem qual é o me-
dicamento de inteira
confiança para dar-
lhes saúde e robustez:

* A incomparavel

EMULSÃO
DE

SCOTT
Recusem-se os

Substitutos

Sociaes
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A AGI.ICUI.Tt_-.A NO PARANÁ'
Umn usina pnra o bcneficianicnto

dos cercues
Curityba, •*,. (A. A.) — Os jornaesdaqui referem-se ao telegramma proce-

dente dessa capital, noticiando que o
engenheiro Kduardo Guinle montará
brevemente tuna usina destinada á sce-
cagem, beneficiamento e imniunização.
dos cereaes, fazendo ver os Brandi
benefícios que trará essa invenção para
a agricultura deste Estado.

calçado

ü
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Conforto por dentro
'fr fora

ÜA_.__> __._._UA_
Fazem annos hoje :
O cirurgião dentista P. Constando Vy;

.— a menina .lirraonda, íilha do sr. Igna-ouo Xavier llaptista, funecionario postal ;o dr. Joio Abreu, clinico nesta cida-dej _¦
_ — o .dr- Aramís^de .arattos. professor daFaculdade de Pharmacia e Odontologia doKio de Janeiro;
,_— a sra. d. Cuilhermina Pinho Alves (loVa c, esposa do dr. Octaciano Alves doValle;

o capitão I.ydio Lima. escrevente jura-mentado da 3* nretoria civcl;o coronel Antônio Ribeiro do Prado,conceituado neijociante em Victoria;
. —Por motivo de seu anniversario nalali-cio, foi liontcm muito cumprimentado o ju-rispento sr. Luiz Ucncsio Comes nossocollega de imprensa.a sra. d. .Una Montes Lopes, esposaao sr, brancisco Lopes, funecionario daK.parhção Geral dos Telegraphos;Passa liojc a data natalicia do inte-ressante menino uanillo travesso filhinhodo dr. Augusto Silva, dircelor teclin.co (IatEtnprcsa Paschoal Segrcto. Por esse mo-"ivo, o dr. Augusto Silva reunirá as pes-soas amigas do pequeno Uanillo, offerecen-do-lhes, á noite, uma festa intima em suaresidência. * * *

MANIFESTAÇÕES'•oram extraordinárias as manifestaçõesoue por motivo de seu anniversario natalt-cio recebeu nnte-hontem cm Petropolis o
popular clinico c chefe político dr. Joaquim 'Moreira. I

Homem de grande valor,, impotido-se ar, !reconhecimento publico (ior um passado <Joiigo dc serviços á linda cidade serrana, Iíl cujos .progressos o _cu nome está bri-lliantemcntc ligado, o dr. foaquim Mo- I
reira gosa da eslima e da admiração dos'próprios.adversários politicos pelo seu for-moso .talento, pela sua vasta cultura, .cl.seu brilho dc orador e jornalista, pela suainatacável probidade, «5 medico, cujos a!-tos créditos tem sido firmados não só cki etropolis como nesta capital, a bondadecom que attende aos mais humildes c aRrande ohr.-i do bem que tem realizado 110hospital do Santa Thereza tornaram a su;, Ieympatluca figura verdadeiramente aben- iconda.

:|: í. -. !

CT.UBS E FESTAS
O chá dansaiite levado antc-lionl-em '

nii • .''•*'** directoria uo locl-e*.*-Club, na sede social, teve n mesmo bri-llio dos anteriores, notando-se a pre-sença de grando número dc sóciosacompanhados de suas familias.
Realiza-se hoje nó" R. S. Club Gy-mtiastico Portuguez mais um sario intrinio,oftcrecido pela actual directoria aos sócio»e seus convidados.
Para abrillmnlar esta bella festa a cxcni-•Pio do que tem feito anteriormente, a dl-rçctona contratou o brilhante sextctto re-gido ,por ml e. Sfarie Louise.Pelo interesse com que foram solicitados03 convites deve scr animadíssimo' o baileannunciaoo.

TRAGADO rEIiÒ' MA»

Mais um que se afoga na
praia de Copacabana

Cedo, liontcm, leve a policia do. .0*d_stricto coriliccimento de mais .uma;
victima do «iar, na praia de -opacaiba-
na. De facto, o menor de 18 arinos,Antônio Pires, portuguez e empregado
no armazem n. 73, da rua do Barroso,
banhava-se ali coni outros companhei-
ros, quando sc afastou demais da praiatsendo apanhado pela correnteza. Quizreagir o iii-fel.z, lutando num ingenteesforço, mas a cada impulso lá vinha
uma onda que o arremessava paraatraz.

Da praia sairam alguns mais 'desTé-
uudos. mas em pura iperda, pois stibitoelle desapparcceu. para, minutos depois,
yir a*tona, já cadáver. Este doloroso
facto oeçorreu 'bem próximo do- nonto
onde está a ambulância da 'Assistência,
cujo encarregado, cm vez de estar noseu posto, se achava num botequim, abeber, co mo -mais flagrante men.spre-
so pela vida daquclles a quom tem odever de prestar iinmediatos»so_corros,
em caso de perigo.

O cadáver de Antônio 'Pires foi' fe-colhido ,-,o ~\*ecrotcrio.

___• __. ____P>___rf_^ __^^_fct.

A GUERRA

Costa, para comn.cmor*ar aaiimyersario natalicio de «uu
pífereceu ante-
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FOOTBALL
CAMPEONATO 1)0 RIO DE

JANEIRO

O griindo encontro entre o C. R.
do Flamengo e o America F. C.
Kealiza-sc, finalmente, amanhã, o

Rrande encontro de campeonato entre
as poderosas úqiiipcs dos campeões de
!>D*5 c 10•¦_ — o C". R. do Flamengo
t (i America F. C.

Esta disputa, qttc vem despertando
notável interesse, promette scr sensa-
cional, cm se considerando a consti-
iui<_;.o c apuro dos quadros embateu-
tes.

Segundo nos informam, os lcams
principaes serão:

Flamengo;
BacnaAntonico — Kcry

Parra — Sidney — Callc
Arnaldo — Gumercindo — Rcid ¦ Or-

lan — Ricmer'America:
Ferreira

•Paiva — Paulino
'Adhemar — 'Witte — P. Ramos

Oscar — Ojeda — Galvão — Gabriel
—¦ Haroldo

Como juizes acttiarão os srs. Affonso
Castro e Osiy.Vdo Gomes, respectiva-
niente, nas partidas de 1" c -" ietims,

.VXl.An.YIIY A. C. versiis 110-
TAFOGO F. C.

•Esle outro encontro da 1" divisão,
que tambcm possue requisitos para queesperemos o seu suecesso, será reali-
zado 110 campo do Andarahy, á rua
Prefeito Scrzedcllo, sob as ordens dos
srs. Sylvio Fontes e Rubens Porto-
carrero.

SEGUNDA DIVISÃO

Os encontros desta divisão
São os seguintes os encontros da 2*

divisão a realizarem-se amanliã:
^ Guanabara-Boqueirão — Campo do

Fluminense, — Juizes:
1" .çhiii, Achilles Pederneiras, do

S. Christovão;
a" .ciiim, Antônio Torres, do Ca-

rioca F. C.
Palmeiras - Mangueira — Campo do

S. Christovão. — Juizes:
1" tcam, Maximiano José Gomes dc"Paiva, do America;

• _" '(*_?», Savio Scceo, do Boqueirão.
('///ii Isabei-Cattctc —Campo do Jar-dim Zoológico. — Juizes:
i" team, Joaquim F, dos Santo-, do

julangcuira,

« 
JEBC»l-n_A íilVISÃO

Icarnliy "versns" S. O. Rrnsil¦Este encontro, que é bem importante,
rrsá realizado no campo do Botafogo

í: * *
TOI1M.IO DOS \T_LHOS

"Mn-Iljliotlictliicos" "versns

clilavelicos"
'Eiroonram-sc, rwr-amhn, ás S i|_ daimaiiliã. mo campo dn «Bliiininenso, os¦ hypolllídlicois", do 'Flmninetisc, o os

/"iMaeliiavçlicos", do B. Cbristovão.
, 'Esta disputa pertcn.e ao "Torneio
idtfs Velhos".

Cnmo juiz alctttnrá o sr. Couto Sou.
za, kio «Flamengo.

O capitão dos "H-Mpotlietlcos" «olici-
1a o eomparooiiuioiwo ponltial dos joga-.dores escalados.

:. í|i íi
FIiUMIXEXSB FOOTBATiL CLUB

Campeonato de *í"s. teams«Xo cinijpu do Villa Isabel, realiza-çe
__ir__ur_llã o encontro do campeonato, en.
tre 'O 3" "'.cam" do Fluminense, _ o 3°
ilo .Vil*.-! Isabel.

lEste jogo ilerá iulohi ns 8 i]_ hora9
da .manhã. O "mptain" do Fluminense
escalou os jogadores nbaix», e pede pornosso intermédio o eonyiarccimenio na
Sede do club, ás 7 horas da manliã.
afim de seguirem pana o "gttound" do
,V. Isabel,

•L. Roclia
A. M. .de Andrnlde Junior — J. Gonzaga
t, . . . .. JuniorPrimitivo (Moacyr — II. Co-, fcap.) —
- . , 'C. Cotlho MetroOodofrcdo — Jís-oves — 'Pina — Cosita

— _..,.lagi»tti
Kos.rvas: ITeraldo, Doming.- e Rtt-

íi*i'o.

0 "football" em Minas
O VTLTjA NOVA ATITT.13TTC CI.VB

1>FRK0TA O COSlIilX.ADO ITA-
BIRRXSI. F. OIjüB, PELO FM%
VADO "SCORE" DI. 4 "GOAI.S"
A 2.
Conforme cstavai amvar.ci.ido, che-

gon, idamingo, 13 do corrente, ás
lio horas da manhã. ,i "ga:*e" do
jM O i0, cm bonde especia", de Itabira
rdo Caimfpo» .omliinado Itabircnse IFoot-
_ia_I Oluh, Bcompanhado da respectiva
.banda de imtáiea. Nia est.i.ão de bondes
.¦esporav.im á nntwda do bonde rspeoiail
X» banda musical do maestro João To-
fenrino, .ócio. do Villa IsT. A. Club e
içiuri Ir-; iiutss.1 ki? pú-VO,

Aj-pús 03 "Ir.irr.iJia" e saiulnções nmí.s-'ÍOSaa trocados eiríre cs "footballers"
(ItaWnenges e vilianovensi-s, formou-se o
few_ttrt» da "gare" do M O i», at. o
Jflorei 'Gomes 'Pinto, onde foram lios-
Çítttàos os nossos 'Itu-trea w*slt__itj__.
(Hpolí de um lligriro "lunch'*. servido

a garbosa rapaziatla, seguiram ipara o
canjpo onde foi realizada a .xirtída de" football".

A''3 12 horas om ponto, fcz.se ouvir
,0 impilo do "referee" escalado, sr,
.Eduardo tMorgan. olianraldo a campo as"equipes" conuoídoras.

Combinado Ilabircnsc,
Grcgorio

Nicoláo — Affonso
Penteado — Viccntino Kainco

Gnilluriue — Britto — Monte — Bra-
ziliano — Folhciro.

Filia N. A. Club
Girola

Vilela — Goulart
Chico — Rodrigues — Zézé

Kestor — Deus — Totó — Ulysses —
Manoel.

i° "half-tiine" — O Itabirensc fez
immediatamcnte diversas investidas
contra o campo dos seu3 adversários,
¦sendo rccliassados pela poderosa defesa
do club local.

Cabe agora á "equipe" local reagir
contra ,1 pressão que vinha soffrendo
do DOilcroso quintctto formado pelosexcellentes "fonvnrils" americanos, ou-
ropretanos c Itnbircnses, disputando a
offensiva. 0 formidável "center-for-
ward" Totó faz avançar a sua linha,
que inimediatameiite passou a mano-
luar no campo contrario, combinando
da nicllior fôrma possivel. Por alguns
instantes o jogo manteve-se indeciso,
alé que Ncstor, aproveitando-se dc uma
boa opportunidade, vasa pela Ia vez o"goal" defendido pelo excellente "kcc-
ner" ilabircnsc.

Pouco depois, Totó consegue burlar
a vigilância da 'defesa contraria c. com
um formidável "sboot", augmenta o"score" do V, N. E assim terminou o
1° tempo.
Villa N, A. Club _ "goals"
Combinado I. F, Club . . o "

2° "lialf-time" — Depois do des-
canso regulamentar, as "equipes" vol-
Iam ao campo. E' o Itabirensc que pri-meiro investe sobre as posições con-
trarias. _E' assignalado um '"corner"
Pam10 V. >,'. e jioucos minutos depois
o fonvard" vicemino obtem o Io"goal" para o Combinado Itabirensc.
Nesse meio tempo a luta torna-se titã-nica. O Villa N, não esmoreceu com a
acquisição contraria. Continuou a in-
vestir com denodo e, dentro de poucosminutos, o veloz extrema esquerda J.Manoel recebe um passe *-da direita c
vasa pela 3* vez v "goal" itabirensc.

Os applausos cstrugcni de todas as
dependências do campo.

O Ilabircnsc pratica vários "corners"
obrigado Dela pressão do Villa Nova.
Girola fi perpetra linda defesa de um

snoot de Guilherme, extrema ouro-
pretana. Em determinada emergência,
um possante "kick" de Kainço conquis-
ta o 2° "goal" para os itabirenses.
Dalii em deante a linlia de avante,
-Oittmandad.1 pelo admirável "center-
fonvard" Tóló, domina por completo o
campo. Ncstor escapa pela _" e ultima
vez, conseguindo cm estylo moderno o
4" "goal" para as cores que defende.
Pouco depois, um lance surpreliendciiíe
se desenrola, lia* uma veloz avançada
de Guilherme pelo centro. Goulart sáe
ao scu encontro, destruindo todo o pc-ripo que corria o "goal" vilianovensc.

O juiz deu por terminado o emoeio-
uante encontro, c os villanovclises pu-deram respirar á vontade. Desta vc.. a
supremacia dos villanovcnscs ainda não
soffna um arranhão...
_ O "referee" procurou manter-se comimparcialidade, apezar de ter deixado
passar 11111 "goal" bem visível, "offside"
*-ara os itabirenses c um "goal" que o

keeper" itabircnse defendeu uns pai-mos dentro do "goal".
Ha muito Icmno. que os sympntliícos

playcrs do V, N. não conquistamuma victoria lão legitima e tão lealcomo essa qu, 5e decidiu n0 espaço dos00 minutos que enuiolgaram n assisten-cia numerosa e sclecta que enchia asarchibancatlas do velho "grotind" darua do Bomfim.

O coronel
passagem cio
esposa d. t-iihigcnia Costa,
liontein unia recepção ás familias dasrelações de amizade. A aniiiversari<ín!elo 'lioraeiia,gea'd_, p,ij Vhjnumcras ..minasque liie otfereccrain muitos minins de va-Ior, dintinguindo-se os dc d. Carlota dcAhieul.i, d. Am.mda Martins Unas ,1Amalia dc Almeida d. Rosa fontes, d.(liga Aragonez. mme. Coelho Alves. mme.Sara uc il. Rezende, senhoriia Fly V.v.uagara c por muitos «.ílrros. A' noite hon-vc concerto, parte literária c animadasuans^s.

Por motivo do scu anniversario nataliciofoi. muito cumprimentado, nntc-liontcm, ocapitão- honorário do Exercito loão fran-cisco Santiago, funecionario do Ministériouj Justiça.

FI.STA INTIMA _ Tara commcmorarnoiitnvcrsarlo natalicio do dr. Frederico
ferreira Lima, director da conhecida lisco.Ia KemuiKtoii. data que oassoíi aute-hon-tem. promoveram os seus discípulos e ami.iros uma significativa manifestação de npre-Ço c dc sympathia, que se realizou á noite,na sua residência, á avenida ..enrique Vai*-ladarcs,

O aniiivers.ir'.inic, surprclicndido pelamanik.tação recebida, offercceu aos seusamigos uma lauta mesa de doces e de bè-umas Finas, o que deu ensejo para oliver-sos brindes. O dr. Frederico Ferreira I.i-ma. quo recebeu mojftas homenagens c sau-daçues dos seus amigos agradeceu essasnovas demonstrações de aifccto c assegurouaue procuraria corresponder á consideraçãocom que ora distinguido, continuando anautar a sua vida pelo caminho da honra,da lealdade c do trabalho t
'DIOGENES Om L. Hjra festejar a•rc.orma dos seus salões, esta sociedade of-lerece Imje aos «eus sócios e convidadosum grande concerto. I*

« * V
PIÇ-XIOS «;,

Na ilha de Paquetá, rr.iliza-se nnianluiH'um eiccllcnte pic-ntc-tanRO, organizado por '
uni griqio de rapazes da nossa melhor so-'cirande,

A conimissão organizadora, composta dosacadêmicos Carlos c Carino Ksnirito Sanlo,e João o Raul Teixeira de Freitas, muitotem trabalhado para o completo exito dessaelegante festa.
Além do outras diversões, haverá concur-sos <lc dansa, belieza e elegância sendo of-terçado» aos vencedores valiosos nrcmio=locarão durante a festa uma banda mi-litar e um cixcellentc trio.
O embarque será ás 9 boras da manhã,no Caes dc 1'rahoiix.

* *
CONCERTOS

A iirofcssora d Camilla da Conccicü., rea-bza amanliã. no palacctc do tabellião Castro,uma audição de suas alumnas. entre ns
quaes so destacam as senhoritas Sophia Ura-Ra. Çarmeu Castro. Hercilia Pereira Cima,Caçula Accioly e Hsthcr Versiano

íi * *
VTA.TAXTES
.Çom destino .10 Estado de .Minas, cmvisita a sua exma. familia. segue hoje,

pelo rápido; o sr. Alcides Dias Carneiroacadêmico o pliarmaccutico e irmão dos'nossos companliciros das officinas de linotv.
pia, Cesino c Thercilio Carneiro,

De Buenos Aires, onde esteve tomandoparte no Congresso de Tucuman. regressou•ante-hontem, .pelo vapor "Itassucê", o depu-tado Oçtacitio Cíiinar.í.
Recebido .1 bordo por grande numero deamigos, o sr. Qctacilin seguiu liara a suaresidência cm Santa Cruz, onde foi alvoile uma manifestação, promovida pelos sr«.«rs. Julio Cesario de Mello. •Antônio dosSantos Malheiros. coronel Antônio Comesda ..Silva, professor João A. das Chagas,capitão Luiz dos Santos Maia c AméricoCardoso Pires.
Na estação que se achava ornamentada.tocou a banda do Gyniiiasio -4 dc I'evc-reiro e na residência do homenageado a da•Sociedade l-ra-ncisca Brasfa,
Falaram saudando o dr. Oetacilio o dr,Bulto Cesario e o sr. Francisco Leal.* *

ASSOCIAÇÕES
ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOSCEGOS 17 DE SETEMBRO - Reune-senmanliu, as ,i lioras da tarde, esta associa-

ção, em sua sede, á rua Real Grandeza nu-mero 142. e:;i -sessão ordinária dc assem-bléa geral, para proceder á eleição <Ie suanova directoria, cafim de deliberar sobre a
eoinmenioração do próximo dia 17.

BIBLIOTHECA
-DO-

CORREIO DA MANHÃ»
Acliniii-sc á renda os volumes:

0 MARQUEZ DE FAYOLLE,
Tor Céimd Uo Nerval

0 TAMANCO ENCARNADO,
Tor Honry Mur_ter

iiiri casamento na Época
do terror,

Tor Mlrccourt

LÁZARO
Por Dou Jiieintlio O. Ticon

DUAS ORPHÃS
Por Miette Mario

PEDRO E THEREZA
1*6** Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
I*or Marc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

0010IRRECONCILIAVEL,
Por.Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vida
militar,

Tor Alfredo de Vleny

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. de Balzac

UM CASO ESCURO
Por II. do Balzac

Mysterios da Villa Rosa,
Por Ai E, AV. Manson

POR UM ALFINETE
Por J. T. de Suint-Germain

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantos

0 CORREIO DE LIÃO
Por Marc Mario

ABBADESSA DE CASTRO,
Pov Stondhal. Henrique Hczle.

PRI.COS AVULSOS — NnCnnit.nl: \TnIii.iips brochados,
2!. OOO: éiipndprnhdos cm ner-
calina, SSOOO: com encader-
!i*°"n Ú° '•"'"¦'-0-' íespecial).

No Iiilprio-*! Volumes bro-cliados, '-.«-.OO: cncaderiuidos
em ncrralinn. SSõOO; com cn-
cndernnefío do nmndor (estie-ciíil), 4$K00, franco dc por-te. instrucções para nssi_.ria.n-
rns vide números anteriores.
Vendem-se collccçõcs a preçosreduzidos.

AS OPERAÇÕES NO MOSA
E NO SOMME .

Paris. 23 — (A. II.) — Foi, hoje
publicada a seguinte nota officiosa :"A 'brilhante offensiva <iue os fran-
cezes lionteni levaram a effeito fez
com (|tte as tropas da Republica reali-
zassem importantes progressos entre
Fleury ç Thiaumont. .

Os inglezes repelliram ipoderosos
«ontra-ataiiues do inimigo, confirman-
do assim _ a sua superioridade c ga-nliando ainda mais terreno ao sul de
Thiepval.

Os ataques dos allemães ao sul <Io
Somme fracassaram em conjunto. O
inimigo conseguiu somente, devido a
astaltos .com as formações densas *,
numa luta que durou algumas horas,
abordar certos pontos da íinha de trin-
cheiras.

Para contrabalançar isso, os sticees-
sos francezes deante de Vcrdun foram
completos. A nossa frente foi levada
uma centena de metros ,para -além da
estrada de Fleury a Thiaumont. O to-
tal de duzentos (prisioneiros, ali captu-¦rados, caracterisa o valor do suecesso
alcançado.

As ipcrdas allemãs no Somiiie, querna frente franceza quer na inglcza fo-
ram excessivamente fpesadas,

A artilheria continuou o seu traba-lho util na região de Matircpas, destru-
indo as organizaci.es allemãs _ contra-
batendo cff.cazmcn.tc os seus «,11111003
pesados, alguns dos quaes foram redu-
zidos ao silencio.

¦ Houve 'l,.ni>bem grando canhoneio,
durante todo o dia, no sector em quese prolonga ao sul da frente atacada
no dia 1 de julho, desde o sul de Ver-•nandovillcrs ,e Lihons ató Lassigny,¦passando por 'Chaulnes e Roye. As .po-
siç-es allemãs 110 sector de Lihons fo-ram particularmente visadas.

Os aviadores travaram vários com-
bates com os apparelhos inimigos cujos
reconhecimentos foram assim impedi-

SOIS PALUDA? Usae o maravilhoso ROUGE "PO-
ZIO.MKA", de Mme. Selda Potocka,
Inoffensivo para pelle, de uma

adherencia absoluta, resistindo á transpiração, absorvido pelos poros, dá
á pelle «mo côr de rosa natural e saudável.

A' venda na Casa Eazin, Casa das Fazenda9 Pretas, A' Exposic_ão,
Ramos Sobrinho & C„ e nas melhores perfumarias. — Depositários
geracs-COSTA, PEREIRA & C.

conto de réis cm ctrto logar, no dia
onze, c impunha silencio, sob terrível
ameaça. Passou-se o dia onze sem que
o negociante -Hildemberg soffresse qual-
quer coisa.

dos.
Em resumo, numa frente de 75 kilo-¦metros, manifestou-se actividade in-

tensa
ic*£e, a
ila™ da •a offensiva dos bulga-Jfo Orie

•ros ijas ala* da frente de Salonica nãotardou a ser detida. A offensiva dos ai-liados, apoiada cm ijiosiç&es intangi-
veis, progrediu •normalmente. Os bul-
uaros encontram-se ja cm face da rea-l'dade, totalmente differentc da lenda
que tentaram fazer acreditar tendo emvista impressionar
O s.eu .movimento os paizes neutros.

não tem nenhuma
.1 sua amplidão e os

desde logo ninguém

JAI.IHM ZOOIiOfílCO
Os freqüentadores do Jardim Zoolo-

gico terão no próximo domingo um dia
clieto. Além das attracções próprias do-¦ittoresco parque, onde uma riquíssima
collccçao de animaes de todas as fati-
nas. diariamente, é apreciada -elos
visitantes, tio próximo domingo haverá
um magnifico match de football, paraa disputa do campeonato da _* divisão
da Liga Metropolitana, entre os clubs
Villa Isabel F. C. e Cattete F. C.

SPORT CXtm FI.UMl_NT_f.Sl_
.Será effcctuado cm 3 de setembrovindouro nn excellente "grotind" doByron F. Club, uma encantadora festacom o concurso do í-nort Club Yni-rati.a Football Club. Navarro AthleticChi». Byron e Andox-Club,

A commissâo central será composta(los srs.: capitão Victorino Schluckbler
Jayme Man ins Ferreira, Octavio Mace-
op, dr, Mtirillo Soares e ErnestinoMendonça,

2° KIÍOIMKXTO versus 52° DE
CAÇAI>ORI_S 

""

'Realiza-se amanhã, na Villa Militar,
o encontro das unidades acima, perícn-
centes á Liga Militar. Vae ser o me-
lhor embate da presente temporada, da-
das as condições de '-gualdade c tra'-
namento de ambas. , *

O jogo ter., começo ds 5,_.o da tar..."Team" do 2" regfíiento'?
Orlando

Arthur — Damasceno
Oliveira — Xavier — Cid.

AValmir — Silva — Jorge — Jucá —
„«, „ Juquito."Team" do 52":

Mello
Belmirq — Câmara

FreJemar — Eugênio — Barcellos
Reis — Dias — Julio — Rafael —

Bangu'.

CENTRO ALAGOANO — Reune-se
amanliã, á i_ Iiora d.i tar.ií. rui assem-
bica semi ordinária, ipara ,i npprovaç-io do
rc.rcccr da comniissão de contas e eleição
da nova directoria « conselho.

:i: í: *
nRTiTfíIOS..S

Realizasse 110 dia 27 <1<> corrente, n festa
annual do Asylo Gonçalves dc Araujo, cin
lionicnagçm ao seu .undador.

Uavcrá missa solenne, ás n i1^ horas;
cm seguida, ás 2 horas da tarde, ícssão
solenne c concerto.

A Light quer comprar uma
empresa pernambucana

Recife, 25 (A, A.) — Corr, aqui
com insistência o t_oato de que a Light
dahi pretende "omorar a Pernambuco
Tramwavu.

MISSAS
Commemorando o nrimeiro ann!ver5nr!o

do fallecimento i\c d. Marcarida Ançusta dc
Azevedo, viuva do ex-negociante .ie.*-'-. pra-ca. sr. Francisco Lucas ilo Azevedo, foi
rezada ante-hontem uma missa 110 altar-mórd. matriz da Can dela ria. comparecendo uoneto. alL"!» da familia da finada, os srs,: O,Sampaio. José ile Lima Moita. Alfredo Li-ma Rocha, -professora Francisca Corrêa da
Torre, viuva Alberto Ferreira, Mario Íosé
Benjamin, .Maria Nazarcth Soares. LuizaLobato. Rachel José Benjamin, Laurinda
Justino da Costa, senhorita Celtas. Manoel
do Bomdespsclio c íaniilia. Vivilina Kodri-
gues de Souza Serrano, professora Isníenia
Polly do Amorim. Tulia Emilia Cabral Ado-
laide Justino da Costa. Luiz Pereira da Sil-
veira. Alice Viciri de Sá. Salustriano No-
Eiieira, Augusto líodricues de Souza, Filo.
penia Justino da Costa .loiro Comes. Eudo-xia I.iniüa Cabral. Carolina Fererira, Ar-
Unir e l.Üsabcth Azevedo c outros.

:. * :¦:

MISSA RM ACOÃO I»R
GRAÇAS

Ko dia _*3 do corrente ?cta celehrada na
egreja de N. S. da Conceição c Hoa «Mor-
tc, ás 8 horas, uma missa com> communhão,
(4! acção dc graças pelo a-nníversario na-
talicio da caritatlva d. Josephina Banks
Fernandes Malmo, esposa do negociante da
nossa praça Domingos José Fernandes
Malmo.

PATiLl.riMRXT0S
Falíeccu liontcm. ás o horas da noite,

d. Elisa Maria Cabral e Silva .Chuchus),
irir-i. do professor do CoÜtvin Militar, co-
rnnel Curiaco Paulo Cabral e SÍIva c cunha,
da do sr. Pedro dc «Carvalho, chefe do ca.
liinete dc desenho da fabrica de cartuchos*
O seu entorramento se realizará hoie. ás 4
horas da tarde, saindo o feretro da rua Vts-
conde de Itauna n fGr. para o cemitério
de S. Francisco Xavier.

TRAT..MKXTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O PIGADO, URINAS

R INTESTINOS COM O

Tairaoz
ERKESTO S0IÜ2A
Extracto fluido dns tros no-7__s : Noz de Iioln, .\oz Vomica

c Noz Moscnün, contendo ainda
n MEMSSA, o AN1Z c o GER.
VÃO—DYSPEPSIA, ANEMIA,
DKIÜLIDADR NERVOSA. Más
dieestões, nino liullto, peso do
cstoninco, dores do cabeça,

o falta do appetlte.
GRANADO & C.-l" do Marco, 14

B.**_1_P_____1

Trio Barroso -- Milano
Gomes

iproporção entre
seus effectivos
com elles se preocctipou

Londres, 25 (A. II.) — Communi-
cado official do Alto Commando: "

Aa nossa direita, fizemos juneçãocom as forças francczas cm consequon-cia dc um vivo comliatc nas orlas aleste c norte do bosque dc Delville.
Avançámos a nossa linha varias cen-tcnns de jardas, dc ambos os lados daestrada de Longueval a Flers.

Nas trincheiras que conquistámos
liontcm ao inimigo ao sul de Thiepval,
atravessando o saliente dc Lcipsie numadistancia du setecentas jardas, fizemos
prisioneiros oito officiaes e 170 solda-dos. Avançámos ainda nesse sector, fa-zendo prisioneiros mais quinhentos alie-mães;

Perto das pedreiras a léstc de Mulluchexplodimos uma mina e oecupámos arespectiva cratera que consolidámos.
Ao norte dc Neuville St. Wáast

perto de Hulluch e a oeste de Aubcrs,avançamos com suecesso na direcçãodas linhas allemãs.
Paris, cs (A. H.) — Communicado

das 15 lioras:
Ao norte do Somme, consolidámosdurante a noite o terreno conquistado

Hontem aos allemães ao norte e a no-
| roeste de Mauropas, Ao sul dessa ai-
| dçia, os allemães contra-atacaram hoje' violentamente a cota 1..1 que oecupámos
I c.„for?ra ceifados pelo fogo da nossa ar-tilhena c metralhadoras, O inimigo em'nenhum 

ponto conseguiu approximar-sc
das nossas linhas e soffrcu .imitadas
perdas. Num dos nossos ataques fize-mos prisioneiros dois officiaes e cercade sessenta soldados. O total dos pri-sioneiros validos que fizemos neste sc-ctor de hontem para cá attingc a qua-trocentos e eineoenta.

Entre o Avre e o Aisne, luta de arti-Hiena bastante viva, durante a noite,nas regiões de Roye, Lassigny c Moulin-ouvent.
A' margem direita do Mosa, ambasas artilhcrias estiveram activissimas naregião da obra dc Thiaumont. De ma-dragada unia tentativa allemã contra aa deia dc Fleury fracassou nor com-

plcto.
Na floresta de Apremont, o inimigodesenvolveu 11111 violento bombardeiocontra as nossas trincheiras, seguido

por uma tentativa de ataque que foisustada pelo nosso fogo de barragem.I erto de Cliauvencourt egual resul-tado teve uin ataque repentino contra
pequenos postos francezes ali estabele-cidos.

Nas vizinhanças dc Gremacy, pertodc Nancy, um dos nossos pilotos abateuliontcm um aeroplano allcmão.
jf»

Não precisa do reclame "LAMBA-
RY". Água mineral natural. Dono-
sito Th. Ottoni __ — T. «55, _y.!*;
Os jornaes allemães e o

almirantado inglez
Berlim, _.. (T. O.) — Os

Um grave incidente em
Gerona

Paris, 25 — (A. II.) — Communica
dc Paris um íeprcscntante da "Agen-
cia Havas" que depois de um conflieto
havido cm Gcroua entre civis e mili-
tares e -uotivado pelo procedimento
insoiente destes para com aquelles, a
tropa fez fogo contra a população, ma-
tando duas pessoas c ferindo dezoito.

O governador de Gerona foi preso.
0 facto causou grande exacerbação de
ânimos em toda a Catalunha,

*
Boas perspectivas de co-

lhgitas na Polônia
-Jer/im, 23 — (T. 0.) — As per-

spectivas de colheitas no território oc-
cupado da 1'olonia são boas, o que im-
porta numa decisão favorável 'para a
situação da população polaca. Quando
as 'tropas allemãs entraram naquellas
¦regiões apenas encontraram ruínas fu-
megantes, em vista deterem os russos re-
petido sua tactica dc lui um século con-
tra Napolcão. Assim 05 russos destrui-
ram" systcniaticamente as provisões ac-
cumuladas nas cidades c aldeias, quan-
do não destruíram as propTfas localida-
des. Cerca dc 1.500 aldeias polacas
foram entregues ás chammas. 'Seguin-
do tal systema os russos, no dizer de
um escriptor polaco, incendiaram ai-
deias com maior indiffcrcnça que a
de «ni fumante ao accender um cigar-
ro. Durante o primeiro tempo de oc-
cupação, os alleuiã.es forneceram aos
polacos cereaes e farinha vindos da Si-
lesia superior, de Pósen, e outras nar-
tes do império, « também dos depósitos
que foram 'encontrados na fortaleza dc
Novo Georgiewslc. Os allemães trata-
ram lambem de importar alimentos
para a Polônia via Suécia, o qne -de-
pois foi impedido pelo governo russo.
0 comitó de soccorro <la fundação
Rockfeller e o da Cruz Vermelha nor-1
te-americana chegaram a um accordo
com o governo allemão sobre as condi-
ções para a importação de viveres da
America do_ Norte. As autoridades ai-
lemas manifestaram, que se achavam
dispostas a garantir que os cereaes des-
tinados á zona de soccorro não seriam
requisitados, e, effectivamentc, deram
garantias financeiras. Apezar, porém,
dos esforços feitos desde fevereiro,
pelo comitê norte-americano, a obra de
soccorro foi frustrada pelo bloqueio
britannico, cm que se acha também in-
cluida a Polônia.

0 processo russo dc incendiar dc-
vastou a Polônia e o plano britannico
dc render a Âlleinanlia pela fome tor-
nou impossível a importação de aümen-
tos para os cidadãos civis polacos.

Em vista de taes circumstâncias, as
autoridades allemãs tomaram a seu car-
so a distribuição dos depósitos de que
dispunha, ao tempo cm que organiza-
vam a cultura em grande escala nas
regiões oecupadas. A Allemauha for-
neceu as sementes necessárias, o gado
e os instrumentos de lavrar a terra.
Os caminhos foram reconstruidos, c
edificaram-so barracões, Da AlIcma-
nha foram enviadas grandes qtiantida-
des de material como. por 'exemplo, te-
lhas, vidros para janellas, tectos de ma-
deira desmontaveis, jrgainassa, etc.
Esses materiaes eram livres de qual-
quer gravame e adquiridos a um preço
econômico, de accordo eom o .plano dc
installações. As autoridades allemãs
facilitaram soldados para muitas tare-
ias, assim como forncccrnm_ cavallos c
vagões. Os campos e granjas abando-
nados .oram 'entregues a outros cida-
dãos polacos para os cultivarem. Após
todo -c-iic trabalho, aporá torna-se pos-
sivcl assegurar com certeza que a pro-
xiin.i colheita da Polônia será boa, e
que promette uma sensível melhora 110
abastecimento da população polaca.

A*NAVEGAÇÃO ENTRE
PORTUGAL E BRASIL

PRIMEIRAS

UMA MOÇÃO VOTADA I-ET-A
CÂMARA PORTUGUEZA

DE COMJ1ERCIO E INDUSTRIA
DO RIO DE JANEIRO

Reuniu-se hontem, ás 9 horas da
noite, r.a sua nova sede, o conselho di-
rector da Câmara Portugueza de Com-
mercio e Industria do Rio de Janeiro,
estando presente a maioria dos seus vo-
gaes.

Entre muitos assumptos dc interesse
social ventilou-se o da navegação entre
Portugal e Brasil, sendo finalmente ac-
clamada a seguinte moção:"Considerando 

que o desenvolvimen-
to commercial e industrial de qualquer
paiz depende «empre, e principalmente,
da facilidade nos meios de communica-
Ção e transporte;

Considerando também que a colônia
portugueza do Rio de Janeiro de ha
muito se queixa da falta de uma linha
de navegação entre Portugal e Brasil;

Considerando mais que, no presentemomento, o problema da navegação cn-
tre Portugal e Brasil estaria fortemen-
te assegurado pelas necessidades da ex-
Jiansão commercial portugueza, como
pela garantia dos fretes, devido á crise
«le transportes;

Resolve approvar a seguinte'
Moção

A 'Câmara Portugueza de Comnicrcio
e Industria do Rio de Janeiro, tendo
tomado conhecimento, pelas noticias pu-blicadas nos jornaes desta capital, da
lista dos vapores allemães requisitados
pelo governo portuguez já entregues a
casas concessionárias da industria de
transportes moritimos, sente necessida-
de de tornar publico que lhe c muito
desagradável constatar que, até ao pre-sente, não hajam sido tomadas em
consideração as representações feitas
por esta Câmara cm relação ao assum-
pto, 110 sentido de ser estabelecida Uma
linha de navegação que, ligando os por-tos de Portugal aos do Brasil, concor-
rena çfficicnt emente para a expansão
do commerciò portuguez na America
do Sul.

Na vida tenha por lommn
Bolior somente IRACEMA.

¦ 0> 1

- jornaesse oecupam das diífercnças entre osrecentes informes dos almirantados ailemao e mglez acerca das ultimas ope-rações, e observam que •despadlios in-
glezes reconhece ram recentemente a
considerável actividade da esquadra ai-.i.'i° passo qne ns mesmas fomelema

A ULTIMA MODA
Vestido muito elegante em "T.iffe-

tá" superior; Chies Figurinos, Rs.
t;o$ooo. P.éel.-iine de r.ixe. Laura Oui-
marães. r. do Theatro n. ", sobrado.

O CONCERTO DE HONTEM
TWs cr.-.ndcs nomes de autores clássicos— as maiores individualidades da musica,node-se assim dizer — davam o extraor-<hn..rio prestiftio da sua consagrada e sa-

grada celebridade _o concerto dc hontem :
J. S. Bacli e líecthovea enchiam o pro-Kramma, cora a bclla Sonata II,- para vio-'on.cllo c .iano, c o interessantíssimo Trio,OP. : n. 1, ii:,ra piano, violino c violou-cello.

Uin cantinho fora reservado no meio
desses doísi nomes pnra Corellt, com La l:o-
lia conhecida composição, constando de uni
aáaaio e variações, uara violino e piano.Üíicíi c Deethoven ainda figuravam nobello -projíramraa deste terceiro concerto dc
musica dc Camera com algumas peças paracanto, ditas com sentimento c elegância de
interpretação reio bar.tono Carlos de Car-
valho.

A Sonata de Bnch íeve interpretação ma-
unifica nor i>ar!e de 'Alfredo Gemes e liar-
roso Xetto.

Humberto Mi!ano tocou La Talía dc Co*
rr... com grande lírio, descmncnhando.se dás
difficeis variações c da terrível "cadência"
violinistica dtssa peta com inexccdivel bra-
vura c yÍrU-oGidoide,Merecidas -.-almas coroaram o seu con-
scienCioso trabalho.

O _¦»**"_? de Iíeethoven fec.iou o concerto
co mchnve dc ouro, rigorosamente c>;c-_.it..do
c comprehendido pelos tres arri-ita-. (jiie se
encarregaram do .*=cu desempenho, Iíarroso
Netto, Hitmherto Milano e Alfredo Gomes,
«ue conquistaram lindamente cs Eppbusos
con que foram galardoados pelo auditório.

A concorrenes. tra mais que regu'ar ;
apegar da novidade da estréa dc ];.idora
Ditncan, no .Municipal.

Isso prova nue ainda existem, entre nó**,
(\erdadcir05 amadores de l>oa musica, e
constituo um facto deveras auspicioso ítara
oí concertos de musica de Camera.

Va!ha-nos isso. X' bom signa!, — J. -

de informação inglezas anntmciavam ha
pouco, como de costume, que a e_qu_-dra allemã se occultóva. Nesta contra-dicção de informações, os referidos jor-nes descourem .1 considerável inquieta-• çao qiai 'predomina na Ing-laterra, o
que tamliem se evidencia pelo informe
do almirantado britannico, o qual, ad-

, nuttindo a perda de dois dns seus mais1 modernos cruzadores, o "'-.octingham"
. e o •Falmouth", procura entretanto
I atlenual-a, com 'nsinuações 

sobre 'pos-
1 siveis perdas allemãs.

*O procedimento das auto-
ridades norte-amei.i-
canas em relação ao"Deutschland"

,Berlim, 23 (T. O.) — O jornal "Vos-
sisdie Ze:tun_," informa que o capitão
Kocnig do submarino mercante "Deuts-

.ehlaiiil" manifestou a sua satisfação
acerca da altitude do governo dos Ks-tados Unidos em relação ao submarino,
altitude pautada por um ponto de vis-
ta absolutamente neutro. As autorida-
des norte-americanas protegeram a sai-
da do submarino de toda a .maneira
possivel. As medidas de precaução fo-
ram ai***menta'das depois que um naviode guerra inglez .penetrou, durante a
noite, no porto de Baltimore. Oito na-
vios de guerra britaunicos cruzavam
deante da costa norte-americana, cer-
cados por numerosos vapores .peque-
nos. empregados .para atirar redes. A
viagem iniciou-se com tempo temfpes-
tuoso, porem o "Deutschland" mostrou
excellentes qualidades de navegação e
enorme poder de resistência

Effeitos da epidemia em
Rosário de Santa Fé

Ciicii..! Aires, 23 (A. A.) — Devido
a grande epidemia que está grassandoem Rosr.no, o dr. Carlos Saavedra La-
mas. ministro da Justiça e Instrucção
Publica, ordenou o fechamento das cs-
colas publicas ali existentes, afim dc
evitar outros males alem dos já causa-
dos.

A "Mão Negra" no
Paraná

Curityba, _; (A. A.) — As autori-
dades policiaes de Ponta Grossa conti-
tiusiii a investigar sobre a procedênciade uma carta ameaçadora, dirigida ao
negociante Hildemberg.

A referida carta determinava que o
negociante Hildemberg depositasse um

COSTUMES CHXC ?...
LaMaison Nouvelle

9, RUA GONÇALVES DIAS, 9*
As deportações dos civis

do norte da França
Pam, 25 (A. H.) — Informam de

Madrid que a publicação da nota do go-
verno franecz dirigida aos -paizes ncu-
tros protestando contra as deportações
da população civil _o norte da França,
•provocou tun grande movimento na opi-
nião publica e na imprensa.

Suppõe-sc que o conselho de minis-
tros, sob a presidencia do rei, examinou
a resposta íl dar ao governo da França.

A maioria dos jornaes felicitam A
Hespanha por ter accedido ao pedido
do governo francez.

*
O ultimo "raid" dos Zep-

pelins á Inglaterra
Londres, 23 (A. II.) — 0 raid dos

Zcppelins, effcctuado a -noite passada,
matou oito pessoas e feriu trinta e seis.

Foram lançadas cerca de cem bombas,
uma das quaes caiu nos arredores desta
capital.

íi
A Bulgária suspenderá as

hostilidades á Grécia ?
Nova Vorl,; 23 (A. H.) — Segundo

-.firmam os jornaes de Londres e dc
Roma, a Âlleinanlia, receiando as con-
seqüências da entrada da Grccia na
guerra-, ao lado dos alliados, deu ordem
á Bulgária de fazer cessar a avançada
das suas tropas c evacuar o terriiorio
grego que porventura oecuparam aTc a
presente data.

Uma importante conferen-
cia em Calais

Londres, 25 (A. II.) — Uma nota
official publicada hoje annuncia que na
conferência celebrada liontcm cm Ca-
lais entre os representantes dos gover-
nos da Inglaterra e da França, chegou-
se a completo accordo sobre todos os
assumptos de que se tratou e clicgou-S-
a um ajuste especial referente aos pa-
gamemos no estrangeiro e á mamitcn-
ção do cambio de ambos os paizes.

Nessa conferência tomaram parte 05
srs. Briand e Ribot, chefe do gabinetefranecz, e minislro das Finanças da
França, os srs. Asquith e MacKcnna,
chefe do gabinete inglcz c ministro das
Finanças da Inglaterra.

A Allemanha não fez insi-
nuação á Bulgária

Nova York. 23 (A. A.) — Os jor-raes publicam telcgrammas de Berlim
dizendo não ter fundamento a noticia
que circulou dc haver a Allcmanlia in-
srnuado á Bulgária a conveniência denão proseguir no avanço pelo território
grego, bem como evacuar o que já oc- jcupou do mesmo.

ENTRE 1'ISINHOS

Uma questão que aca-
ba a navalha

0 sr. Sylvio Moss, reside com sua
familia na avenida .ornes Freire 116,
crçm mantendo ha muito tempo acceso
litígio com o morador dos altos do
mesmo predio, que é o sr. José Nunes,
havendo entre os mesmos constantes e
acaloradas disputas,

O caso chegou mesmo a ser levado
pelo sr. iMoss ao conhecimento da po-licia do 12o d!stricto, mas as autorida-
des apenas oíficiosamente poderiam in-fíervir na questão, visto que o movei i.•mesma era apenas o sr. Nunes, fazer
grandes barulhos dentro de sua casa.
Ior isso continuavam as discussões en-
tre os dois visinhos, e assim sendo,
está claro, o sr.^ Nunes fazia cada vez
mais barulho, afim de -pirraciar o visi-
nho de baixo.

Hontem á noite chegou a coisa a pon-to de ser o sr. Moss obrigado a pedira intervenção do guarda civil 647, que'rondava o local, c que, dirigindo-se ao
sr. Nunes, o 'intimou a ir á delegacia.
O sr. Nunes attendeii, mas ao passará porta do visinho de baixo allercou
com elle. Passaram ,de altercação a
atracação, a meio da qual o sr. Moss
sacando de uma navalha vibrou comcila tres golpes, no seu adversário, sen-
do um delles na cabeça, outro oa facee outro no braço direito.

O sr. Moss foi preso em flagrante,
e o sr. Nunes, que é casado, portu-fiucz, de 30 annos, foi soecorrido pelaAssistência, recolhendo cm seguida ásua residência.

Braslil-Argentína
O INTORCffiMBIO DE .COMMERCIÒENTRE OS DOIS PAIZES

Buenos Aires, 25 — (A. A.) — AJiordo do paquete Frisia, partiu paraessa capital o commcrciante brasileiroAbelardo Marques, que estabeleceu aquium escriptorio de intercâmbio de pro-duetos dahi, melhoramento esse de
grande importância para os dois pai-zes.  — 1 ata * ojoo

Nn vida tenha por leiioma
Bebor somente IRACEMA. 1 o» *m .o»
A embaixada argentina

na posse do presidente do
Paraguay

Buenos Aires, 25 — (A. A.) — Pelodr. Victorino de Ia Plaza, presidenteda Republica, foram 'hoje recebidos ovice-almi rante Barilari, chefe da embai-xada especial que foi representar aArgentina nas festas da posse do dr.Manoel Franco, presidente da Republi-c'.„do Paraguay, e demais membros,
vicc-alnurante Barilari deu contasao chefe do listado

fora confiada.
Ia missão que lhe

f|l| ílriüfi Ett VIDROS

I&WKniSo? OB
Ernesto Souza

IBRONCHITE
R._{jiti_ào, Ast_m_,

[ Tnbercaloso pulmonar.
GRANDE TÔNICO

| abre o anpciüe e oradoz atoria muscular.
«RANADO & C„ _• d* l.«rC_, 1«

"•O SEGREDO DE SUZANNA"NO -.YRICO **U'-'VH'NA •
Foi levada A scena. liontcm. no __.yri.11u Setrrcito uc _uzanna", do maestro Wolf1'crran, c o publico carioca travou honipniconhecimento eom a producção nni,-. ,,.uni compositor «uc honra sobremaneim ,,artc_ moderna italiana. -1
Wolf Ferrari n-.isccu cm Veneza cm i«-_d.e pae teutoniço c mãe veneziana ioi j .'cipulo de Ivlcuibcrscr, e actun.ineut. èi-cupa o alto cai-R-o de directo. do l.Vi,-,.vatono do \cn._a.
12' autor das seguintes operas : / ona'tr >Eiistepln, Ccndrillon, Lo Vonnc Citrioseüòegredo dc Sii:nnno, 1 Gioictti „,•/;,• vd.iiiio, al'111 da oratória Vila Nito-ea 

'..
traído da Divino Commedia de i-aníc .•Thalila Kmni. mysterio sacro.  '

Todas ns obras t-.c_.acs de Wol Ferraricorreram os principaes llicatros da F.nrona"O Segredo de Suzonnn" alcançou nósEstados. Unidos, este anno, grandioso ex"'.e esta incluída nn repertório da comiunlii.ILyrica Walter 'Mocchi, esperada uo Muni-cipal para breve.
O enredo do "Segredo de Susanna" r-.-.sume-se cm .poucas linhas.
buzaniia, feliz esposa do Conde Guytera um pcueno defeito, ou, ames, uai(Waueiio vicio : fuma cigarros. A's oceu -tas do marido satisfaz esse scu gosto,O conde, impressionado pelo cheiro detabaco, desconfia da fidelidade da esposa.Ualu scenas dc ciúmes, contendas acalora-(Ias e estratégicas retiradas do conde parasiit-preliendcr em flagrante a supiiosta adul.tera.
Afinal o marido pilha a esposa a fumar,'•.econcilinção. beijos e, o (me mais im-Jiort-a, transmissão do vicio de um pai 1outro, nois o conde, quê nunca fumara,necende tambcm o seu cigarro e promettea mulher a sua cumplicidade ua .pratica

desse uinoccnte peccado.
Sobre esse simplice episódio Wolf Fer.rari escreveu uma partitura em oue o cs-cola italiana arcaica sc associa ás cxig.u-cias do modernismo.
1'ersouagcns da . cça são tres, dos quaes•Om nao profere palavra : _ o creado Sau-t. que, por slgnacs de cabeça c ininiic.iexpressiva, .aquieta o patrão sobro a honra.<jez da esposa, e auxilia esta «a acquisiçãode carteiras de cigarros.

¦:, a ,"Serva nadrona". de Pergolcsi, conhe-cida do nosso publico, ha. por egual trespersonagens, um sendo mudo.Telo "siniile" o compositor inspirou-se nogênero do século XVIII, e quanto ú subslaii.cia. melódica elle a requestou a autores rir.mais alto levaram a comedia Ivrica.A parte vocal, puramente italiana c5'nsuas cautilcnas de rytluno "quadraclo", poi.sa suavemente sobre rcndilhados orches-traes que por vezes assumem caracter svni-plionico.
lintrctanto, essa parte cantante c nãoraro, dc diffieil realização, mormente quait-(10 a voz fica "a descoberto", isto _ sc-uum instrumento que a conduza nela linhamelódica, pois o lavor instrumental sc com.praz de harmonias dissonantes e desenhoscomplicados.

_„0s. -"íi3-1**1 .Gllborta Frid c barítonoAiuert-o I er-ront superaram vantajosamentetaes difficuldades, dando louvável conta ,\.irespectiva tarefa.
A sra. Frid. que aqui veiu com umacompanhia lyrica que o anno passadooecupou o S. I-c-lro. ondo se fez npplau-dir no Faitst, de Gounod, interpretou a Su.zanua com vigor de arte e elegância drscena.
O sr. Tcrroni, cujo volume de V02 seadapta no vasto ambiente do tyrico, pa.roeçu um tanto acanhado na comedia.Lesare Santarclli foi um mudo clooiicn.te 110 gesto.
O maestro Roberto Soriano ensaiou anova opçra com consciência dc arlista.obtendo da orchestra aoreciaveis coloridos,apezar de poucos ensaios.
Antes da opera dc \V. Ferrari foramexecutados, os uitcrmezzos de "Goycscas"

bonita musica, dq caracter lidimamcntc hes-panhol, como o e o seu autor.O publico npplaudiu sinceramente aexecução, tanto da opera, como dos trechosore lestracs. E, se os applausos não foramentliusiasticos e porque o "Segredo de Su-zanna" faz excepção As musicas que o e«.ncçtador assobia "ti saida do theatro. logoapós & primeira representação.
As cantilenas são italianas sem duvida,mas a mór parte dellas trazem roupagenslao variegadas que offuscain os olhos damemória.. I. preciso, pois. roouvil-as.»

"OS. OLHOS", E "O MICRO.BIO DO AMOR", NO PA-LACE.
O publico chega ás vezes a ser incompre-licnsivel. Clania-sc ahi .pelo rcsurgimenlo(lo theatro nacional; a Escola Dramatic.funeciona, prepara alumnos, nlguns dosquaes revelam na verdade apreciável valor;iprctcudcm lançar-se na vida, o todaviaAliando, como no caso presente, se orna"niza uma companhia eom elementos novo*,mas _ia de destaque, com merecimento comoaquelles com que conta a companhia Gmmaloia, qne liontcm se estreou no 1'alac,--i ícatre, o publico mostra-se iiidifferen;.,oiiiçia-se ouasi completamente do llieatronacional, deixando-o á sua sorte, que peloexemplo do que hontem aconteceu no Ta-lacc-Tlicatre nao pode ser das mais riso-tinas.
Todavia os peças que constituíram o pro.gramma do espectaculo de hontem obtive-

ní. nin.,! -ntc**'*rct*i<.ão por parte dos ele-mentos de que dispõe a companhia.
i_. 1 "l>:ltro offcrccia uni aspecto, se nãodesolador, pelo menos .pouco promissor delareos proventos. 'A concorrência foi dimi-¦tinta, c nor muito grande que elle seja,•nao .ha artista que não sinta esmorecer-lheo animo, a boa vontade, ao defrontar-se comuma platoa cm que os espectadores sãocomo salpicos na vastidão inimensa das ca-•ueir.is.

Não.é que o Palace estivesse posilivam.il.te vasto, Mas havia uni terço de casa, eisso nao nos parece que seja o bastantepara animar n proseguir no seu louvávelesforço um núcleo de artistas de recurso-scemeos, como o são os que compõe ácompanhia Emitia Pola. que estão rea'izan.do mais uma honesta tentativa de erguero theatro nacional.
Posto isto, digamos agora em duas línhai

i_._"u. a ,ai representação. A conhecidapeça de Andréa Demnrchl "Os olhos" tevena sra. Emma Pola a interprete que erati: prever,
E'_ um acto emocionante, curto, de si-tuaçoes rápidas mas violentas, que iaiprcs.sionam profundamente. "O micróbio do

.,*!.f.r • J.. engraçadissimo "vaudeville" del,ast03 Tigre, deu mais uma vez ensejo anue o publico Tisse a bom rir. Citar artis.tas. seria citar toda a companhia porque to-dos se houveram corrcctamentc na inter-pretaeao de seus papeis.Manda, .porém, a justiça que se destaqueo traba ho de Emma Pola, dc Maria Luiza.da Carlos Abreu c de Luiz d'Olivcir,i.!A nusc-cn-sccne" tanto dos "Olhos"
revelando a marcação o pulso firme de um
çnsaiador conhecedor dc todos os .egrcdo.i
.in_S___'" f'c'1, «"If-ialiilade. Os mobilia-rios, cedidos pela "Red-Star., são luxuosos.

IÍ
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Concentração austríaca
em Toplecz

Londres, _5 (A. A.) — Communica-
çoes aqui recebidas de Petrogrado oli-zem que OS austríacos estão se conceo.
tratulo m Toplecz, para onde tambcm
marcham os russos, que continuam namesma intensa offensiva contra as 11-nhas inimigas.

~ *A situação financeira da
Rússia

un ?¦. i-i:..u-> — u Jornal.,russo Rus-ke.a Wicdraosti", publicou ! auma local, dando conta do
apresentado pelo ministro das Finanças
sr. Barli, acerca dos passos por elledados para obter um cniprcsíimo da In-O ministro manifestou perante

;al)inetc moscovita que a
ze_ invia-

se tornado diffieil rm conseqüência daguerra, porque o capital disponível paraessas operações diminuiu muito. Entre-tanto, elle conseguiu da Inglaterra umnovo empréstimo, não no valor de I6.000.000 dc rublos como algumas in-'formações haviam annunciado. mas re-preseniando a somma necessária parapagar 05 pedidos feitos pela Rússia nospaizes os quaes havia contraído empres-timos. O primeiro ministro sr. Stur-mer c o conselheiro inspector Po-kroyskyi perguntaram ao sr. Bark comoesperava estabelecer q pagamento dos
juros do novo empréstimo. Finalmenteo conselho de ministros decidiuccionar o novo empréstimo,
realidade não ministra á Rússiarecursos cm dinheiro, mas servirá paraconsolidar a divida fluctuantc externa.

As operações nos Balkans
Paris, 25 — (A. II.) — Commum.

cado dos exércitos do Oriente :"A leste do lago Tahincs patrulhasde cavallaria ingleza, iiludindo a vi-gilanc.a do inimigo, subiram o An-gista e destruíram, varias pontes.Os búlgaros atacaram (Cavala e Dra-ma cujas guarnições inteiramente gre-gas, conservam ainda a posse das duascidades. No Strunu fuzilariaviva entre os postos avançadosmas escaramuças importantes natanhas de Boles. Ko Ia

"TELHADOS DE VIDRO"
NO PHENIX

Iteapparoceu hontem. no Phcnix, com clc-mentos novos, o Theatro Pequeno.Ior scr uma reapparição desejada pelopublico, o elegante theatro da rua Barão deb. l.onçalo esteve grandemente concor-rido.
. Apezar. da boa vontade aue dispensamosas iniciativas dc tal natureza, não foi feli.a direcção desse theatro com a escolha '«a
peça de estrea.

Telhado de vidro — le feu du t-oisindc l-rancis de Croissct. traducção de'Luiz-almcirim, c uma neca sem vida. K5.emociona porque não é dotada ?le scena?intensas, capazes de cutliusiasiiiar a platéa;«toa faz rir, porque a sua narto cômica ede pequenino alcance. A única scena quesc faz notada, e a nue fecha o primeiroacto, assim mesmo por ser forte em de-nia.sia. porauo. é preciso dizer _._¦ feu' tln''?'*"' 0. um profundo estudo dc Dsycholo.Ria feminina.
A peça está elegantemente montada, ceaiuno. mesmo; o desempenho i apreciável: ossconanos bons. Neste particular, lia umconjunto dc factos aeradaveis.Apezar dc iá nos termos referido ao des.empenho e forçoso destacar o trabalho Jol_.mmn de Souza, Bclmira dc Almeida o

; Olvmpso Nogueira. rcspectiVamentc nos pa-
I pcis dc Marlha, Joanna e Jlarrv Falway.

—'-' III1BI > ¦11 <__-*¦¦».  ,

INGLEZAS

asses
algu-

I quistado na frente de Ljuninka. Os
| 

servios na nossa ala esotierda urogre-
| (tiram sensivelmente na região de Ku-
i kuruz e repelliram violento., contra-
| ataques dos búlgaros contra asCoes a nordeste do lago Ostrovo.

glaterra
o conselho d
obtenção de dinheiro. nslc P»31-

A» Iecitlinns ensemirns só nn
CASA LONDON

ünlco deposito no Rio. Tcrnoisob modidn
50$000, 60$000 e 70$000
PnM«!?montp*' d0 r liinlldade.Cuidado com os imitadores. Anosso cnsa é

KUA URUGUAVANA, 13G

O vice-cônsul do Brasil
em Buenos Aires

Buenos Aires, 25 — (A. A.) — !._
próximo dia 7 de setembro, .partir'
para essa capital o actual- vice-cônsuldo Brasil aqui, dr. Mario de Azevedo.
"" **¦••— *** &&•<** rwi

Jía vida tenha por Ictmna
Beber somente IRACEMA.

O famoso bandido Antônio
Silvino

Recife, 25 (A. A.* ___ Na madrugada
de hoje seguiu escoltado para a cidadã
de Olinda o celebre bandido Antônio
Silvino, que aJi entrará cm jnlgamcniatm pniicipios do nr_ de setembro.
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-TEATROS & CINEMAS/

di Siuanna"

clássicas, por
os"

do

me-

(comedia.).

I CARTAZDO DIA

.rheatros'.
" 

Al'OLI.iJ — "Varo de policia" (comedia).
"UliWS 'cOMES - "No Paiz do sol-
(revista). A'a 7-|4 « 9~U"

I.YRICO — "II segrcio
(opera. A's o horas.

.LUNICIPAI, — Dansas
Isailora Duncan. A's 9 hora».

lVi.ACK THEATRE - "Os olhos.
(»«iand 

' 
gulgnol"). c "O micróbio

Binor" ("vaudcvillo1). As »4_4"„ ,..„.
l.IENIX — "Telhados de vidro" (come-

dia). 
*A'fi 

8 e 10 horas..
KECREIO — "A Tiçãuzinno

A's 7 i|* e 03U.
REPUBLICA — Attracçóes e cinemalo-

Braiitlo, «las 7 ás 11 horas.
S. JOSÉ — RepicscntaçSes da companhia

Jlolasso c attracções. A's 7 e 8..U.
* li *

Cinemas \
AVENIDA  ''Lançada ás fér.-is" (dra-

111.1); uma interessante comedia.
IDEAL — "A fillia Je llcrodiadcs

(drama); "O louco das pcnedias" lirama);
"lielair Journal" e "Pathé Journal Uio
«plural). , ,, . ,, .

I1IIS — "A fillia «lo circo (drama); A
nuillier misteriosa" (drama).

ODEON — "A verdade mia, (drama);
'•Tropas servias em Salonica e bombardeios
na linlia de frenie (do natural)

1'ATHIÍ' — "A filha de Ucrodiailes
(drama); "Choque nervoso" (comedia) l
"lielair Journal" c '.'Pathé Jouriia! (do
natiiral).

*;¦*¦*

Circos
PIEIIRE — Altracntc csucclaculo.
„I'INÈI,I,1 — Attr.nli.nlc espectaculo.

IS * *

PRIMEIRAS
Madame X é o titulo da nova peça, que

iòIm* hoje á scena, na segunda sessão do
iluatro S. Josc.

\ Madatne A' em China To't'it v, como bem
indica o titulo dc costumes chtne-.ee. e a
mu acção dcscnvolve-sc no bairro chínez,
em Nova Vork, sendo intensa a sua aççSo
dramática, ornada dc linda musica, canto e
fcflUfidoa clássicos c recente creação dc G.
Molasso o Ana Krcinscr.

Além tle toda a companhia, tambem to-
niatii í'arte a soprano dramática Incs Foa-
carl e o corpo de coros.

O guarda-roupa c sccirarios são dc rigor.
Na primeira sessíío representa-se a ap-

-plattdida pantomima —- A filha do Manda-
rim, o r.*i terceira — Sonho de artista,
nit.;i das mais interessantes creaçõe-; de Mo
Jasso c Ana Kienise^ que lauto suecesso
tfm feito.

Rm todas as sessões, tomam parte novos
números de applattdidas attracções.

Amanhã, em matinée, será levada — Ma-
dome A* - Sonho de artista, e noves nume-
ros tle attra.-çõus, e á noite, A filha do
Mandarim, Madame -V c Sonho de oitista.

A companhia do theatro Polytheama, de
Idsboa, tambem annuncia para hoje uma
fremiére,

Consta «ll.i da peça 011 tres actu=, dc
II-.nnci.tiin e Weher — Faro de policia, que
será representada cm duas sessões, ús ; j)4
'-¦ 0 )\-\.

RECLAMOS*
Theatros

•ee-mp-t

O programma de "debut" da .creditada
empresa é Aos melhore-, constando dellc
um niunero execuudo pelos elephante*.

«Entro o- artistas, estréam, nesse e-pect»-
culo, a Brande família japoneza, composta
de dez .pessoas, e o celebre jockey <iue
realizará o "salto da morte".

liais uma funeção cheia de. attr_.ti.os
annuncia para hoje a companhia que ora
trabalha no circo Spinelli.

Du programma constara ob «números mais
applaudidos da "troupe", terminando o es-
pectaculo com o melodrama militar, de cos-
lumes írunceze» — A noiva dt sorgent»

* * *
Varias.
m m 111 *

".Mais umn I" — é o titulo da "revuette"
em quatro quadros, original dc Alvarenga
Fonseca, música do inspirado maestro Costa
Junior. com a qual sc estreará a nova
companhia; expressamente organizada para
o temporada do cinenia-théatro. a inaugurar-
sc, na semana próxima, no confortável thea*
tru da avenida Gomes lrreirc. A grande
lotação do Republica pcrinittirá que esses
espectaculos, que constarão sempre da rc*
presentação de uma peca, acompanhada da
exhibição dos mais lindou films d'artc, pos*
sam ser dados a preços excepcionaes, verda-
deira novidade c esplendido chamariz..

•+ Mais alguns dias, e scríi satisfeita
a anciedade das cciUcnai de admiradores
da velha companhia micional de operetas,
revistas, Üurletas» mágicas e_ peças de cos-
tumes regiouacs, da qual -fazem _ parte o
primeiro actor cômico 'Alfredo Silva e a
api-hudlda actriz Popa Delgado, além de
outros, qiteridos do publico carioca.

A eslréa se dará eom unia das .peças
d.: maior suocessu úà repertório.•<? Xa pro:;ima scyí.i-da-ích-i fará be-
neiido nu Recreio o actor Glilra, com es-
peclacitlo completo de que f-irâ parte "A
Tiçãozinho", o grande exilo da actualidade.

Km seguida á c:*c_lle:ite comedia de Ga*
vault. bubirà á scena, na subsequente sema*
na, o vawlèvillc "Alcurcs mandos" gênero
<ie ''O Ajíuia".

? Será dentro do breves dias a reorço-
Jiizjção, nesta capital, da companhia nacio-
nal l.ueilia '1'eres — Leopoldo l;rúcs, que
cfiirciirá com uma empolgante e attracnte
peça de aventuras — A rainha dos apaches,
lim bem feito rom-ance policial moderno.
Kssa peça irá h scena eom uma rigorosa
montagem, estando os scenarios entregues
á competência de Anfjclo T^izary. Nessa
peça, que exige 50 artistas para sua repre-
sentação, haverá bailados c grande orches*
tra.

?*$• UtNiliza-sc a 4 de setembro'_ iiro\i*!io,
110 Apollo, o festival da ap]i!audida acírii;
Palmyra Torres.

Keprcse*n;ar-sc*á a peça dc Ilçnri Ba-
tailli: - - Marcha ttupcití. "

*t> TeleRramnia da Agencia Auíerican» i
Maceió, 2'. —¦ Kstreuu liontem a compa-

nhia AdcÜtm Ahrnnehcs, tendo todos os
arlisfai muita applaudidos.-¦-, — «__

TURF

CIRCO SPINELLI
ürcndíí ccnipaiihia E(i«uestre Nacional da

Cspital Fcdersl — KMPRESA DE AV-
FONSO SI-NEI.LI COMPANHIA
DE BENJAMIN DE OLIVEIRA.

Hoje  ™>0 V Hoje
Suecesso ! Suipi-czüü e attr*:ct'vo*f; /...

Stná levado á _.emt o iiiclo-drama
militar dc costumes francezes, em um
acto. eom i j -piadros c 1 apo^icose,, ar*
rcmjò. de Jua.11 Cardor/t e Iteiijamiu de
Olivítra, ornado cotn liados mimero"; de
n**.*1-'$' •'¦.- wvrtjoüo iitic.*Kv"< "'l.ineil -de
Almeitia. intitulado:

A NOIVA 00 SARGENTO
;irze**„ ?

Marav

secundo espe-
recitadas pela , ^^

Hoje, no Municipal, o
ctaeulo «las dansas classiciüi
ctíobre lsadora Duncan,

,\ admirarei ariitta. que arrebatou alia anlchoiileiii, executará o seguinte
uramma:
,.1" parte: Ifigênia cn Aulis. dc (lluc.,¦ cn 'laneis, cgualmento Ae Gluck.'

onrhe^tra de ,10 professores, sob
.Mauiice Dumesnil, tocará

il.lail.is. povo o ídalfeoil.
Ihosa mi-.c*eii-=a'tic

Todos hoje ao Circo
Preços e horas do costume

Km ensaios a magicá — O GALLO
DA TORRE.

Depois do eípccUculu haverá bondes
para telas as linhas.

Terça-feira próxima a grande peça —

A PUPILA DO DIABO.
A pedido da Associação Protectora dos

I Homens do Mar, será levada a peça OS
' PESCADORES, nos dias i e 2 próximos

vindouros,

pia-
pl*0-

r
1'1 K-mciu diutivcrlure.
. Vae ser uma noite dc pura arte a dühoje, 110 Municipal.

*
Hoje, mais duas récilas. 110 Recreio. «Tii

comedia do b.rülinittc escripior Paul (lavault-- .*( J':Viíij;ií/.:i», :\\\o auradou extraordiua-ri.iinentc e qu.. vae entrar na sua segundasemana, com csito sempre crescente.
U desempenho concorre em cramle parte

para o suecesso da comedia, sendo dc notaro trabalho dc Cremilda de Oliveira, 110 .."acto, «em que canta c dansa com muita maçao / oú (ia pega. "

Variado cspectiaculo. _s,roO

Domingo de aviação
AS KXPI'*1UI.XG1AS DK A.LWHÃ,

xo AKitomioMO nos
AFFONSOS

Amanhã, ás 8 horas, terá Jogar, no
Aerodromo dos Aífonsos, mais tini do-
mingo de aviação, o sétimo da série,
sendo o programinn organizado pela di-
rectoria do Acro Ciub Brasileiro.

Como parto preliminar do program-
ma, o tenente liento Ribeiro, fará uma
dissertação .aos a.luiiinos da liscola dc
Aviação, de que «í director, seguindo-
se a jiarte pratica que Iodos os domiii-
gos tem sido executada e que muilo
proveitosa vae sendo.

Como nas provas anteriores, serão
feitos vôos de grande altura, sendo

1 utilizados, além dos aviões que têm
parte nos programmas passa.-

Uèmarchl, Ira- ' 
dos, mais um o-.ilro, que acaba dc ser

l.oRrou obter o mais franco aurado ^Jopublico a estica, lionlein rcnli&adn. no Pa-
ir.cc- ritcairo, da companhia dramática dc quefa/ parte, com» principal figura, a distineta
artista Kmma Pola,

Hoje, repute-se o mesmo espectaculo, que i
ennsla da peça em 1 acto - Os olho', 'lú : loinado
escriptor argentino André
ducçiio «In sra. liiuuui Pola. «¦ .. vaúdèvtlle I ,.(,|);',ra(i0 nas officinas' do Acro.

A PRÓXIMA CORRIDA DO
DERBY-CLUB

E' o seguinte o projecto de inseri-
pções para a corrida de 3 de setembro,
no hippodromo de Itamaraty:

Graiulc Prêmio Extra — (Animaes
já inscriptos).

Pareô Dcrby-Club — 1.750 metros—
Animaes nacionaes, excluído o veace-
dor do Grande Prêmio Derby-Club, des.
te anno — (Handicap livre) — Pre-
mios: 1:500$, 300$ c 45$ooo — Maxi.
mo, 55 ícilos.

Pareô Velocidade — 1.500 metros —
Prêmios: 1 :ooo_$, 200$ c jo$ooo_ —
Handicap antecipado) — Miss I-inda,
52 kilos; Idyl, 52; Romilda, 52; Pis-
taoliio,52; Trunfo, '5-1 'Iinagc, 52;
Naida, 5,; Jagunço, 52; Kalko, 52;
Zelie, 50; Fausto, 47; Balila, 47; Miss
Florcnce, 47; Buenos Aires, 52; Bou-
langer, 47 ; Barcelona, 50; Bliss, 47;
Sicilia, 47; Liébe, 45 ; Boulevard, 45;
Francia, 47; Dagon, 48; Guerreiro, 50;
Histórico. 45; Cascalho, 50; Cangussu',
50; Estilhaço, 50.

Pareô Seis de Março — 1.500 metros
—Prêmios: 1:000$, 200$ e 30$ooo —
Dynamite, 54 kilos; Icebcrg, 47: Con-
quisladora, 51; Lohcngrin, 50; Trium-
pho, 52; Camelia, 51; Le Voilá, 47;
Dictadura, 48; Espoleta, 45 ; Fábula,
45; Uécord, 45; Donau, 48; Syderia,
47; Ortegal, 45; Escopeta, 51; Hero-
des, 52; Divctte, 48.

Parco Itamaraty — 1.609 metros —
Prêmios: 11200$, 240$ e 36$ooo —
Maipti', 49 kilos; AU Right, 52; Dio-
i*,'a, 52; Colombina, 52; Jandyra, 52;
Mogy GiKissu', 52 j Flamengo, 52; He-
lios, 50; Margút, 52; Marvcllous, 52;
Voltaire, 52; Velhinha, 51; Vcsuvien-
ne, 50: Mistella, 49; Yvonnetle, 50 J
You You, 49; Belle Angcvinc, 49;
Alliado, 52.

Parco Dczcscte de Setembro — 1.700
metros — Prêmios: i:-oo$, 300$^ e
45$ooo — Alliado, 47 kilos; I.oril Can-
ning, 50; Fidalgo, 50; línvcr Pachá,
48; Paraná, 51; Cuido Spano, 51;
Slroinboli. 52; Palalan, 52; Mont Rose,
50; On Ko. 52; Goytaoaz, 52; AU
Righl, .)S; Mont Blanc, 50.

Parco Dr, Frontin — 2.000 nictros—
Prêmios: 2:000?, 400$ c 6o$ooo —
Alias, 49 kilos; Nyon, 49; Fantoiuas,
49; Ilalpin, 52: Òrnatinlio, 52; Pé-
gasso. 52; Sultão, 52; Interview, 50;
Joffre, 40; Jacy, 48; Parado, 48: He-
bréa, 50; Goylnca., 47; Vanderbilt,
49; Argentino, 52; Marialva, 52; Pier-
rot, 50.

Parco jOui.,' dc Agosto — 1.609 me-
tios —Prêmios: 1:200$, 240$ e 3(í$ooo.
.Miiluz.1, 52 kilos; Monte Christo, _,2\
David, 50; Make Money, 30; Maciste,
52; l,aiiy Pericles, 50; Idyl, ,|S; Insi-
guia, 49; Orange, 50; Trunfo, 50: Bar-
colona, 46; Merry Bay, 52; Rêve d'
Ainòtii", 50..

As Inscripções s«;rão encenadas ter-
ça-feira, ás .; i|2 da tarde.

*
VARIAS NOTAS

Não será apresentado a disputar o
parco "Bolívia", da corrida de ama-
nhã, o cavallo PisUchio, «pie ainda se
rcscnlo do mal de que foi affectado
domingo ultimo,

—- David será pilotado amanhã pelo
aprendiz Augusto Vaz. O defensor da
blusa verde e branco segue bem, lendo
fornecido liontem um cxcellente galope
dc apromplo. Se for bem dirigido e sc
quizer correr, i.ifficilmente será derro-
lado pelos seus advcrasrios. São seus
mais sérios competidores Trunfo e
Monte Christo, que tambem andam em
recòmmendavcis condições.

O galope fornecido honteni por
Vesuvienne agradou francamente, A
filha de Malchnia.kcr vae pouco a
pouco recuperaiiido a fôrma antiga.

Alliado aproniptou hontem, bem,
sob a direcção do jockey Dinarte Vaz,
que será o seu piloto amanhã.

Favorito, que se apresentou ligei-
ramenle sentido após o cotejo de ante-
hontem, já esiá curado «¦ correrá ama-
nhã com muitas probabilidades dc vi-
ctoria.

Ao que constava hontem, á tarde,
Monto Christo será dirigido 110 jiareo" Peru" da corrida de amanhã pelo jo-
ckcy D. Ferreira.

Não tomará parte na corrida de
amanhã a cgua Colombina.

Ha muita fé na victoria da po-
tranca Sanla Kosa, que terá amailhã
a direcção do jockey Enrique Rodri-
guez. Esse profissional, além da filha
dc Radiiun dirigirá Fidalgo, Favorito,
Mcduza. Maii>ú e 'Interview.

Tem melhorado sensivelmente o
cavallo I.ord Canniiig, "que será monta-
do amanhã pelo jockey Fernando Bar-
roso.

¦¦ÜS _.. " __m-f_\vftt__t^^m\+m^ ^SmBpSmW^pm\\m\\iW ^ByfSjlrV ^^G

LU-QO-U-MH
SO DK. EDUARDO KRANÇA

P»r» • eura dai moléstias da p-lle, feri dai, (ritlris, luor doi pés e dos soTacot.
Erita ai mgM di velhice 1 ht d,i> ppirecer ti minchu da pelle.
Miilur.ndo um vidro de Lugolina wm 4 de >(U> pura, fai-se a injecç.o mais

efficaz contra qualquer corrimento.
Uiad* t Lufolini aa proporçio dt 1 colher de topa para 2 litros de água i

o melhor pmer-atiro para a toilille intima das senhora*.
D«iini_ct_n te enérgico

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E -HARMACIAS DO BRASIL,
EUROPA, ARGENTINA, URUGUAY e CHILE

Dcpoiitariou ARAUJO FREITAS _ C.« — RUA DOS OURIVES N. 18
Rio de Janeiro — PREÇO ]|ooo

A OBRA UO FOGO

Uma pilha de tardos de algo-
dão devorada por incêndio

Uma fagulha desprendida da cha-
mine da fabricai de estopa, estabelecida
á rua industrial n. 971 foi cair sobre
uni fardo de algodão que, com outros,
estava empilhado.

Mamifcstoti-se o fogo, que cm «pouco
tempo se ¦comiiiunicou ao -material de
fácil combustão, de sorte que, chamado
o Corpo de Bombeiros, ás seis horas c
quinze minutos da larde de hontem,
foi com grande difficuldade que os
heróicos soldados conseguiram abafar o
incêndio.

A água foi a causadora do maior
prejuízo avaliado cm cerca de 6:000$.

A fabrica, propriedado da firma
Clayton Olsburg & C, está segura cm
duas companhias, por 36:ooo$ooo, sen-
do iS:ooo$ooo em cada uma.

No local estiveram presentes o dr.
Olegario Bcrnàrdcs, delegado do 15°
districto policia,!, e ' os comniissarios
Paula Ribeiro e Freitas.

FLUMINENSE-HOTEL
Ii.-ormatlo sob nova direcção¦ii Aposento*! paru -SOO pes-oa. :.:

O aue mais convém aos passagei*
ros do interior; — Pjgjcõ.:

Quartos eom pensão 7$ e 8IÜ000
diários. Quartos sem pensão-."1000 r 5$000 diários.

1'raca dn R.públlin 207—Rio dc
Janeiro. Em frente ao Campo tle
SanfAium o uo lado du 10. 1«\ O.

0 COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA DO OURO N. uo. a"_Liiboa

PORTUGAL
Agcntti tm todas at cornarei* e ilhas.
Tratam-se de todos os negociei lor.iu.i

e commerciaes: liqu:i_açáo de herança**, in*
TOit-rioi, itjiam.nlos, cobrança de r,n.
das, obtenção e legaÜMÇ-0 de docoraen-
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAL LISBOA
(Recommendado pela Socieda-
de Propagadora de Portugal)

, Hotel de i* classe inteiramente
renovado, Luxo e conforto, Aque-
cimento geral. Banhos em todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre prelerido pelas
famílias brasileiras.
Pensão, tudo coinprehendido

a 1.600 réis.

AS "VILLAS" E OS SEUS EM-
PREGADOS

Pedido do distribuição de credito
O ministro da Fazenda pediu »o

presidente do Tribunal de Contas man-
dar distribuir ao Thesouro Nacional o
credito dc ji :ooo$, por conta da verba
— obras — do orçamento vigente, para
oceorrer ao pagamesto do pessoal das
Vilkis 'Proletárias " Marechal 

'Rodri-

gues" e Orsina da Fonseca, 110 corren-
tc anno.

$, m e 70$ mTernos de casemiru inirlcza, pura
ou de côr, sob medido,

ALFAIATARIA PARIS «1—
Rua Uruguayana — 78

-:.i—- (Não tem filial) —*—

A ainda a Standard Oil
OS AUTOS DO INQUÉRITO REQUE-

RIDO POR FUNCCIONARIOS
PÚBLICOS '

O tr. L-on Rotuioli.res, 1° delega-
do p.tixiliar, Temettc.. «hontem an ju-u
competente, devidamente relatados, 03
autos do inquérito requerido por fun-
ccionarios «públicos sobre gratificações
constantes dos livros da Standard,
Pelos depoiment.s do Charles E. Wil-
lerokemj), Ailotp- Cassert e William
Harold Wilkinsoon, verifica-se não ter
nenhum fundamento o que consta da
escriptiiração da poderosa empresa.

O inquérito provou miais que nenliu-
ma quantia foi dada «pela Standard ao
ex-delcgado auxiliar dr. Mendes Diniz,
victima de tuna atlegação maldosa.
WSSSSS-t--Í\-mÍ-^S

NO INVERNO
O CHAPÍE'0 DURO "¦

Ãta?iQiieita_y

NAS CASAS

B' INDISPENSÁVEL \

A qualquer toilette
8 e 40 R. Carioc*

134 R. Larg»M
m

Rio, a6 de agosto de 1916.
NOTAS DO DIA

Hoje, ás 3 horas da tarde, deverá reali-
zar-K a assembléa da Sociedade Anonyma
estamparia Leão.

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS ,'_ Sociedade Anonyma -Engenho Central
Conde de Wilson, dia 29, ás 2 horas.

Companhia Estradas do 1'erro Federaes
Brasileira (Ride Sul Mineira), dia 30.Empresa de Terras e Colonização, dia 30,
a 1 hora.

Banco Mercantil do Rio de Janeiro, dia
,10 á 1 hora.

Centro do Commercio de Café do Rio
de Janeiro, dia 30, ás 2 horas.

Banco de Credito Rural Internacional, dia
30. á 1 hora.

Companhia Vulcano, «lia 30, ás 4 hora».
Companhia Commercio e Navegação, dia

31. is 3 horas.
, Companhia ürelhas liconoiuicas. dia 31.
a. 3 horas.

Companhia de Avicultura. dia 31. is 3
horas.

Companhia Brasil, dia 31, is 2 horas.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADASJ

.Directoria Geral de Obras e ViaçSo da
Frtfeituraj {para a deiuotHçíio. do predion. 48 da ma Visconde dc Itauna, dis 29,
í 1 hora.

-.¦trada de Ferro Centra! do Brasil, paraa cem-truc-io Ae «le cacroí de luxe e
tran.t. rnnçlo da dois carros de passagei-
rot. dia 31, «o meio-dii.

iX«i Directoria Cera! dc Obras e Viação
da Prefeitura, para a construcção de uma
muralha na ladeira do A-curra, dia 31, -*
2 horas.

REUNIÃO DE CREDORES
I-allencia de Agostinso de Soura Mar-

quês, dia .8, á 1 hora.
Fallencia de Felicíssimo" Coelho, di. -8,

á 1 hora.

AVISO
Agenor Pinheiro Ladeira .onçalves de

Andrade, avisa ás praças desta capita! e
ás do interior que, em suecessão & firma
Pinheiro & Ladeira, organizou a de Pinhei-
ro Ladeira & C, continuando, como já «c
acha ha annos, á frente da gerencia dc
seus negócios.

Rogando o auxilio de todos os seus an-
tifios freguezes e amigos para sua nova
firma, desde já hypotlieea 01 seus esforços
no sentido de continuar servindo-os como
até o presente. (J 7581)

ALFÂNDEGA

de lli.sio* Tilírc
i 'Dairioli pilotará o Morane-Saulincr

uma ' de ,0° '^'J> t_yP° ne guerra, egual aos
O micróbio do antòr. í
*

X'~ tlit_.no r.yrico. teicmos hoje 
inyi. representação da opera de Wolf l''er- : que são usados agora pelo exercito
niri — II segreto di Smanna. cantada pelos ; francez, perfeitamente reparado aqui,
artistas ".iHierla l-rido.vs.-, Alberto Perrone p )os ,ccimicos ,i0 Aerodromo, têm_ ( L.i-iir*.*- Rantiirclli. '_• ¦_ _ ¦

O especiaculo será coninletado nela «_c- f"lln ,,t'llas experiências. _
cução, por uma «rande orchestra dc proles. I Os bondes que ai direciona do Aero
dores, du opera dc Henrique Granados — ] inaugurou no ilomiiigo passado entre
Uoyt*cas. | 0 campo dos Aífonsos e a estação Mc-

. . *. . . ,,,, j rechal Hermes trafegarão cm corre-
ir. !V<Vhn„;_n. nò Phm__f I spondencia com os trens da Central.

A peça — Telhados dc vidro, traduzida A directoria do Ac. C. B. compare-
do francez pnr Luiz Palmei-im c «me tem cerá como tem feito sempre.
Kraça a valer, trouxe o publico cm cunstanto
Itilaríriacle.

1'ani hoje, cslú amuuiciada
lavou i!c*".--ít peta, nas duas sessí

' *2B-

a represen-

ríerá hoje cxliiliído, no Uo*iublÍcn, o
fensacional filtn americano — *. hrist8os c
judeus ou A caldeira, ipie constitue um
t-Kpectacula ntaravilhoso. Christãos e iu-
deus mostra a lula tias reuniões v das
fif_.s americanas, sendo uma das mas cm-
nolgiintes e seutimentacs.

Tambem serA exhibiilo o film IVillard-
Maran, em que fc reproduz o campeonato
de box, effcctiiado ciu Nova Vork.

Silva Lisboa, que hoje trabalha, despede
se amanhíl do publico, poi-* tem outros
trato? a cumprir.

AS VISITAS NA
DETENÇÃO

Arbitrariedade dos guardas
da Casa .!«¦ Detenção

Ia semana para a vi-
IDá-sc, porem, o caso

i 11 regulamenl
| faculta um dia
| sita aos presos

_^_ I ãe que a admissão dos visitantes fica
coi." 1 ao arbítrio do» guardas, c niuito ef.pc-

cialmeiite «lo sargento Campos c Je um

.Vil pai: da 'oi continua
cuitt suecesso, uo Carlos tíoi

l.liiir pel.i sua brillianlc montüRcm, quer
pela (traça com que está escripta, quer pelo
seu magnífico . dosenípcuho, apuella revista
tem agradado iniincnso.

Hoje ainda figura cila no carta/ ria
companhia do Kdrn- 1'heatro, üe Lisboa.# * *

tal Nestor, que abusam .Ia sua attlari-
-presuntar-se | dade para praticar verdadeiras sele-

cções entre aquelles que procuram falar
com o> detentos.

Esses empregados têm as suas sym-
patiiias; e ai daquelles que lhes des-
agradam : as portas do famoso presida
ficam mais afei rolhadas «Io que as da
própria Bastilha, em teninos idos...

Ora, está-nos parecendo que isso cCinemas
O Odcon continua hoje a cxlilbir os

íilma **fue tanto suecesso ali têm feito: "A
verdade nua" ot» "A hipocrisia", admirável
trabalho psychologico, extrnído do celebre
romance de Luiz Weber 1 " Tropas servia-
em Salonica c bombardeios na linha dt
fieute": "Pouca sorte...", interessante co-
media interpretada pela querida artista Mu-
li dora,

i!<
No Pathé será e.hU.iilo um empolgante tas vezes sacrifica horas dc_ trabalho

dr-ina de amor da vida moderna — "'A ! para cumprir obrigações dc família e
diinsa dc Siilonié", ou "A filha dc Herodla- amizade. Não é justo, portanto, que
des" majestosa composiçüo da Patlié. Frd- I c5sas pcS5oas fiquem sujeitas ao arbi-
res, em cinco luxuosos netos. Nesse violen- ,; d d; indivíduos que ali estãoto -film, a famosa bailarina russa Napicr- ; '""
l<owska representa o papel da Violanta, | Pa.ra
danuando o grandioso bailado «cm torno da
cabeça de SSo Joio Baptista. Coniplet.ini
o progranuna : "Cbouuo nervoso", comedia
pelo Impagavffl Camilo di Riso, e oa uUl-
mos numero* do "Eclair" e "Pathí Jour-
nal", oom as noticias mundiaes dc maior
-ctwliihde.

*
O prograinma que hoje apresenta o con-

forteTcl -kiISo do Avenida é constituído
pelo estonteador drama — "(Lançada ís
Uias", de arrebatadora acção c que tem
como protagonistas a applaudida netriz Mi-

aKuller, 
a o apreciado artista Joscph

rter, que apresentam nessa peça um bri-
Jhtnt. ir-btlho. ftiri fecha ao programma
uma comedia graciosa e original.

um abuso nue urge corrigir.
Foi essa aventura que ho lll 0111 SUCÇC-

deu aos srs. José Moreira Freire e Al-
berto iBodrou, que lá iam cm visibl a
pessoas conhecidas, c tiveram o itigres-

i so vedado pelos referidos cerbcros._
I I7,, assim como estes, tambem -tica-
! ram prejudicados ui-.iitos visitantes.

Quem procura a Casa dc Detenção
i nâo vae a nenhum divertimento*; mtii

manter a ordem e devem ser os
primeiros a respeitar o regulamento da
casa.

Levamos a irregularidade ao conhe-
cimento do director da Detenção, afim
de que não se repila o abuso.

"¦¦«8 m os>-^-ga»*'

O conimandante do vapor nacional Rio
dc Janeiro, entrado em _*4 de julho uiti-
nio, foÍ_ respònsabilisado pelo pagamento
dos d irei tos da mercadoria, extraviada dc
unia caixa da marca T., um lozango, ím-
portada por F. Jorge D'01iveira e C. ,Por acto de liontem, o inspector jtíl;
gou procedente a apprehensão de 6o (ba-ralhos de cartas, ctfcctuada pelo official
aduaneiro Cláudio U. de figueiredo, au-
xiliádo pelo marinheiro João Itarccllos, cm
i do corrente, entre 03 armazéns 17 e 18
do Cáes do Porto.

Poi concedida a prorogação do praso
por oo dias, -solicitada pela firma ltaul
Pinheiro c C, para apresentação da factu-
ra consular rdatíva a 3 caixas da marca
Z. que importaram pelo vapor Prisia, cn-
trado em março ultimo.

 ilfoí deferido um requerimento de lM.
M. Ferreira, pedindo para formular dc ac-
cordo com a descarga, o despacho dc 197
caixas que recebeu pelo vapor Oregonian,
em 20 dc julho passado,Foram indeferidos os requerimentos
da Companhia de iPcsca dc Santos, e_ de
Joaquim Gomes Cardoso, pedindo rcsUtui-
ção dos direitos que pagaram pelas notas
ns: 3350 dc julho c 8107, de maio do
corrente anno .

O leilão de mercadorias, caídas cm
conunisso, realizado, Iiontem no., arma-
,zcns 3 c 4 do Cáea do 1'orlo, rendeu 'o_$.

-mm «1 ati ci »<¦ ' —•*-*

AQUI ENTRE NÓS
Vossa Kx. soffre da cabeça*?
Enxaqueca ? Um conselho aqui entre nós:í
Sc ê do estômago, ouça c não se eSqucça —
Ao almoço c ao jantar tome Trinéz.
Triiióz, lhe digo, quer dizer—tres nozes —
Nós de Kola, Noz Vomica e Nós Moscada.
Para « estômago, dina-sc em altas vozts
Que depois do Triuóz não ha mais nada.

O máo hálito vao-se por encanto.
Que a Nóz Moscada c apua na fervura.
Não resta duvida, c um remédio santo
O Trinóz que rival não tem na cura,

Assim, decore bem V. Ex.,
Tenha bem na memória o prato nome:"Trinó-" aue dâ venturas à existência,
Da força, dá vigor e muita fome 1

AVISOS

CAMBIO
'Iiontem, este mercado abriu estável, com

os bancos sacando a 1. i-|3- e i. ;|i6 d.
As letras de cobertura achavam colloca-

Ção a i. i|j d.•Pouco depois da abertura o mercado fir*
mou-se um pouco, obtendo-se caiublaes no
Banco do 'Brasil a i. -9I64 d. e sos res-
tantes a ia 7I16 d.

O .papel particular encontrava dinheiro a
i_ i-| 33 d.

Durante o dia o mercado firmou-se ain-
da mais, vigorando para o fornecimento de
saques as taxas de •• "|i-, i- *9|t>4 e
ia 1513a d. e para a acquisiç.o das letras
de cobertura a de 1- i-|3- a ia -|i6 d.

O Banco do Brasil conservou para os
vales ouro a tn.ia de 12 33I64 d,

Os negócios do (Ha foram regularei, ie-
chando o mercado cm posição firme, cer-
rendo para o fornecimento, de cambiacs a
taxa de 12 15I33 d, e para a compra do
papel particular a de 12 9(16 d.''oram affixadas nas tabcllas dos ban-
cos :
«Londres, , • , .iParis
Hamburgo. , , ,

A' visla 1
«Londres. , . .
«Paris _
«Hamburgo. . . "
Itália
Portugal. . . "
Jíova Vork. , , .
MonteviMio. . ,
Hc.Çaulia.

Kn-.b.irqucs em 24 :
13. Unidos. . . .
Europa, . , . . ,
Hio da Piata. . . .
Cabot-agem

5-".
ge,

1.200
190 7-975

em 24, de
231.141

Existe 11 cia
larde. ....... ...
Entraram desde o dia i de julho até hon-

tem 340.502 saecas e embarcaram em egual
período 292,723 ditas.

Hontem este mercado abriu firme, com
muitos lotes expostos á venda -o procura
de certa monta, tendo sido cífectuadai «lc
manhã transacções de 7,003 saecas, nas ba-
sea de "9?.ou é í>$5i*o. a arroba, pelo typo 7-

A' tarde, foram realizados negócios de
cerca dc 2.500 saecas, aos mesmos preço»
da abertura, fechando o mercado em posi-
ção -firme.

A bolsa de Nova York abriu com i a 3
pontes dt alta.

Passaram por Jundiahy 5(1.500 saecas.
«5 o$Siw fl 9$900

 «ifino e oísoo,
8. »'•••• • i*$'ioo e q$ioo

 -$óoo e S$-oo

SILVA LIMA. RIBEIRO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Unico» que prestam boas contas de café.

SANTOS
Em 24:
Entradas: 40,622 saecas.
Desde i°i 1.019.722 saecas,'Média: -46.655 saecas.
Saídas: 14.055 saecas.
Kximcucia: 1.660.518 saecas.
Preço por 10 kilos: 6$ooo.
Posição do mercado: estável.

PINTO. LOPES A O.
Rua Floriano Prtxoto, 174 — Pre»-

t_m ai melhorei cuntai de café.

Lige Irmãos conimunicam-iios que at
suas cotações de café são au seguintes:

ros 15 KILOS

i::::
7. . . .

A Agencia Geral das Cooperativas do
Estado de Minai communica «s seguinte*
cotações de café por 15 kilos :

Typo*

Cafés do t_I e
oeste de Minai

Caféi de otttrai
procedência!

Commum Cer | Commum Cot

10Í723 a io$825
¦10:1519 a io$6ai
10:315 a 10Í417
10:1106 a 10S110
9*6a<J a 9Í702

10Í723 a 10Í825
10Í519 a 10S621
10Í315 a 10J417
io$io6 a io$iio
9>6oo a 9Ç70:

3I8 a 12 7I16
a $694

A POLIC-A
Por acto de hontem, foi exonerado

pedido, do carno dc coiumandante
Guarda de Vigilantes Nocturnos do -o"
districto policial o isr. Jayine Hsteves.

-ia » em «. c».

1 g??nnMff*immtfffw?«*w»m"--
da

||| FUMOS EM PACOTES

1 MARCA VEADO .„
II Excellentes qualidarlcs |l|||
l_ffc Rccu.ac as irailtições jjjílm
ã„M.ws.'U.iMH«,iUi'ií.Uíiii.Ui'.iiUfc~-mntlt?"-"n«n"-"1tff"!tnr-?i?it?>«WR

 ... ..^j4>qj»<i.ai-w-.--

A COLLEOTORIA DE VILLA
XOVA DE ItEZM.VDE

O ilpsfaliiiiii ali vcrifienilo
O ministro da Fazenda approvou os

actos do delegado fiscal em Minas, rc-
lativos ao desfalque verificado na col-
lectoria das rendas federaes cm Villa
Nova de Rezende.

Ainda o assalto da rua
Padre Miguelino

E O COBRE DO CAPITALISTA FOR- i
TES VAE SENDO GASTO POR

AHI...
O inquérito policial vae correndo 1110-;

roso pela delegacia do 9° districto. ;
E' um mine, mais acabar de diligcu- j

cias, de depoimentos, que u policia to- jma. E, emquanto isso, " Moleque Ma-
rinho" vae desfrutando os 140 contos«
que roubou do capitalista Fortes. O la- |
drão linha 11111 cúmplice, o "collega":
«Pindaro Cardoso.

No inquérito, .1 policia ouviu a de-'
caida Rosa Tercré, residente á rua do'
Núncio 11. 15, velha receptadora . de |
furtos. Em sou poder, a.policia apprc-
liehdeu «luas cartas, uma recoiniiiendaii- i
do-lhe o rábula Ricardo Machado e'
concebida nestes termos: '"' Rosinha: Vá ao escriptorio do Ri-
cirilo para que elle trabalhe mais, sc-1
não estou perdido. Procure saber quem ¦
é a testemunha vista na rua. Pergunte :
se convém ir. Resposta. 1'

Porque não prende a policia esse ra-
bula, que não sác dos corredores da j
Central c vive iiiancommunado com to-
dos os vigaristas e ladrões?

A outra caria reza:"Rosinha: Ainda não mand.iste a
resposta «Ia outra. Kit te envio esta para!
saber alguma noticia, ao menos daquel-!
Ia testemunha que saiu 110 jornal. Pre-
cisa ser encontrada cm qualquer logar. I
Tenlio amigos cm Iodos os pontos. Só
me apresento na Pretoria quando Ri-
cardo liulu arranjar. Gozo muita saude
onde me acho. 'icus rasgado minhas
cartas? Fulano vae bem na Detenção?".

Pensa a policia que esse fulano seja | causam lior iliv ciiliccn. — O LA
"Pinga Fogo", preso por vadiagem e XAT1Y0 BR0M0-0TJ1N1XA, do
que no inquérito graves revelações fez.; l.,.1)Ut.!0.-io mm__\it.\, llestróeA policia ouviu mais 110 inquérito Ml- ,

CORRUIO— B^a repartição expedirá m»
!as pelos scg-.tinte-j paquetes:

Hoie :
Itassucè, para Vicloria, Bahia,, Maceió e.

Recife, recebendo impresso*, ató ás s horasw
ilnÇnanliü, cartas para o interior até ás 5 l|2,
idein com porte duplo nfé ás 6.

Itanewa, para Kio (Crande do Sul, rece-
liriulo impressos até ás 8 horas da manhã,
cartas pnra n interior até ás 8 1I2, idcm
cotn porte duplo até As 9.

Itacolòmy, para Victoria, recebendo mi-
¦pressosVaté ás 8 horas da manhã, cartas
par ao interior até ás 8 i|-, idem com
pí-rte duplo tttii ás -9.

Mobila, .para Victoria, S. Juan e Nova
Orleans, rc-cliemlo impressos até ás 6 ,ho-ras da manliã. cartas para o interior ate as
<5 i|a, idcm com porte duplo e para o exte-
rior at-i át ?•

Amanhã: A
Itiipuliy, para Santos, Paraná, S. Fran-

circo c Kio Grande do Sul. recebendo im-
«prçssos alé ás 8 horas da manhã, cartas
para o interior até ás 8 i|2, idem com
porte duplo até ás 9 c objectos para rc-
.btrur até ás 6 da tarde de hoje.,

Sócrates, para «Tvaa Palmas c wvcrpool,
recelienilo impressos até ás 8 Iioras da ma-
nhã. idem com porte duplo c para o exte-
rior alé ás 9, c objectos .para registrar ate
á- 6 <la tarde de hoje..<:».»
Gottas Virtuosas dte0 csr0nuezsã
C-'-.-i'.ii liemorrhoides, inales do . nlcro,
ova tf ios .urinas )• a nronria Cvsttte.

QUER VESTIR BEM ? só na "CASA PARIS"
33$ooo; 39$oo e 45$ooo - MaEniticr°css Í^ltSÍiaT-ÔSX "" c6'
«UA llUdl AYAXA 1-15 — Esmiiiin dn de Tlicopliilo Ottoni.

IIXSTRUCÇÃO IMtniAlUA

Os (linvlos ile clnsso vão
(lcsappiirceei'

j Con firmando a noticia que lia tempos
| demos, podemos garantir que, de i" dc
i setembro cm deante, serão abolidos, nas
i escolas publicas, os diários de _ classe
I até então usados. Em sua substituição,

será crendo uni mappa do movimento
! de cada escola, organizado pelos respe-
j divos directores.—-«*>-ea »« _»."

CONSTIPAÇÕES

O popular Ideal «une hoje, num estu-
pendo cartaz, tres soberk.j- peças, de arran-
de montagem, quo sâo : "A filha dc líero-
•diades" em cinco 8en6ac.onaHss.mos actos,¦duriiiite oi quaes a afamada bailarina russa
Uaplcrltowi-kii, alím de representar, executa
wm surprehendente e emocionante bailado;•O louco óas peuedias". artístico e senti-
mental drama da Itelalr. em tres mnRnificos
tetot: "Choque nervoso", graciosa comedia;
ts últimos números do "íCelaír Journal'* e
do "Pathé Journal", com os mais sensa-
etonaes noticias da guerra c ni recentes
oioda. de Paris.

*
O praKramn.a hoje. no cinema íris

A de faier vibrar da mais intensa emoçüo
eruantos -procurarem os saiOcs da empresa
Onir junior; "Na jaula doa IcSes"' e "Oa
mestiçoa do dreo", que s5o como os ante-
HoTes eplíodloB do arrebatador drama —
"A filho do circo", repleto'", de scenas as-pâls extraordinárias, com lances de urre-
B.lor o e-peclador. SSo sem interpretes
ci rermtados artistas O-race Cunard. Francis"Ford e Roulleau. Seri ainda eihihido
Impressionante drama em cinco actos•A mulher mysterios»".

* * *

Uma rond«aj do inspector
da Alfândega

OS OFFICIAES ADUANEIROS JA'
NAO DORMEM

Conforme noticiámos, o mcz passado,
inspector da Alfândega, em unia das
rondas nocttirnas que costuma fazer do.
postos fiscaes, encontrou vários offi-
ciaes aduaneiros dormindo, emquanto os
guardas da policia do Porto velavam.

Devido a isso, rcconiiiicndou elle ao
guarda-niór que iransmiitissc, por meio
de umas rejirchensões severas, aquelles
funecionarios a estranbes.i que lhe ha-
via ca-.-^ido esse contraste.

Hoj '. como compensa vão .para os of-
ficiaes, devemos noticiar que o sr. Pau-
Ia e Silva, em nova ronda, que fez na
madrugada de hontem, acompanhado do
seu ajudante, sr. Fernandes da Silva,
encontrou em todos os postos, quer do
mar, quer dc terra, vigilantes e prompíoa
ao primeiro signal, aquelles seus sub-
alternos.

Que assim seja sempre.
—*-'" ¦ i-w-K.» mx>> a* e—

O BRASIL XA ARGENTINA

Visitas do nossii mlilldu militar
_ üut-noi Aires, 2S (A. A.) — O addi-

Circos"
i do militar á Legação do Brasil, capitão
• Armando Duval, visitou hontem a Di-
j rectoria do Pessoal do Exercito, onde
j lhe foi feita cordialissima recepção.| K... dia 31 do corrente, em companhia

K-trí-a hoje, S ma da Paisagem, em He- • (]0 addida militar :'i Legação dc França,
Wojio, depois de uma afortunada temporada J -visitaria a cuamição «le Liniers e 110reaht-da na Tuuc.i, _n grande comoanhia j dia _. (]o proxiino nlez (i(, setembro«nestre 20o'OBÍ«;a dc mr. Icãii Pitrre, ,. ,. ,

c.nçou qu-ndo traba. . 5 Escola Militar de Aviação, na estação
o thee.iro ?. Tedro. I dc Palomar.

•u« tanto suecesso
• Pb vi r.t

policia ouviu mais no inquérito
guel Presta, que soube do roubo por"Hilário da Estiva". Declarou o mes-
mo que, quando solto pela segunda vez," Mulatinlio" deu banquete, num bole-
quim da rua Santo Christo, estando
presente Ricardo Machado. Henrique
Souza, malandro da Saude, prestou de-
poimenio tambem, dizendo que, tres
dias depois do assalto, vira uni preto
alto entrar com um embrulho em casa
dc "João Mulatinlio", ladrão, sabendo
tralar-sc Ae "Moleque Marinho".

O inquérito, segundo se diz, será eu-
cerrado hoje e os autos icmettidos a
juizo, na segunda-feira.

Quanto a "Moleque Marinho", nin-
Bucin lhe conhece o pandeiro, nem o
delegada Sylvcstrc .Machado, nem o
bando de shcrloçks do Corpo de Sc-
gu rança.

KXTKli- VELHOS INIMIGOS

Quasi iiiiitoii d outro n cacete
Uscar Victorino dos Santos e Guldi-

no Salusiiano Barbosa, dois velhos ini-
inigos, encontraram-se hontem em um
botequim, 110 Realengo.

Entre os dois houve uma forte troca
de palavras, e Oscar, empunhando uni
cacete, alirou-sc contra Galdino, dei-
xando-0-0 em estado grave.

O flggressor foi preso pela policia
do 2A" districto e autuado ern flagrante.
O aggredido foi medicado pela Assis-
tencia e recolhido, cm seguida, á San-
ta 'Casa.

«_a • g» a —
NO ENGENHO DE DENTKO

Unia creança ferida á bala
Quando cm companhia de outros me-

nores brincava hontem na poru de sua
casa, il rua Eugênio 11. 13, no Engenho
de Dentro, o menor José Serra, dc 4
annos de edade, foi attingido por uma
lula de revólver, partida de um grupo
que se achava num botequim exanii-
nando aquella arma.

O projcctil alojou-se nas costas da
infeliz creança. A Assistência prestou-
lhe os curativos necessários ç remo-
veu-_ para a Santa Casa, depois.

A policia do -0° districto abriu in-
queríto sobre esse facto.

a cau*
sa e alliviu os effeitos.

Notem a assiiíiinturn de V„ AV.
GHOVÉ em eiula vidrol

'*»S3-<5»-*gg'-^-r**M-"

Hotel Nacional, 4üaAdioD05Sl-
Excellentes accommodaçüc1. para familias c
cavalheiros -le tratamento. Cozinha de t8
ordem. Diárias dc 6$ e **•$. Sem diária,
4$ooo. Tcleph, 4.6", Alves . Ribeiro. S

asa * Tomate-1&&
le Conservas Alimenticias.

mmm
Capital Federa.

Resumo dos prêmios do plano
n.330 ronlisada em 25 agosto do 1916,

A delegação "yankee"
O DIRECTOP. DA~CENTRAL FOI
ESPERAI.-A A MIGUEL BURNIER
Em trem de inspecção, partiu liontem I 17542..

para Miguel Burnicr, onde aguardará a 24111..
checada da delegação financeira norle- 28307..
americana, que foi visitar as usinas de 1233*12..
mangnnez, o dr. Arrojado Lisboa. ilG20«"..

O director da Central c os nossos
hospedes deverão amanhecer nesta ca-
pitai.

PHEMIOS DE 16:0005
56-''.*')
442KÍ...
43028
55236

CONSTIPAÇÃO ?
Cura-se. em nm dia, eom as nas-

tiilias universalmente
conhecida, do

LAXATIVO ÜHOMO-OriXINA
Nno tom substituto — Todos os

vidros trazem a assignatura
E. W. GROVE

INSTRUCÇÃO MILITAR

União dos Atiradores do Brasil i
Reunc-se hoje, na sede da Confcdere-

çáo do Tiro, ás 2 horas da tarde, o

301
4 065
40.157

5201

56S9S 0
44215 «í
43027 e

r.r,r.i7
227*1

52146
C'.U6

J-351
22210
37797
5936S

2.1228
30013
43665
18049

conselho director da União dos Atira-
dores do Brasil.

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joalheria Eimeralda, de-
vido a ter de entrar em balanço, está
vendendo por preços t.o baratos que
causam espanto 1

 .— p em i n
AS QUOTAS DE LOTERIAS

O ministro da Fazenda autoriza
vários pagamentos

A directoria de Contabilidade do
Thesouro Nacional autorizou á Delega-
cia Fiscal em Minas a pagar a diversas
instituições de caridade do Estado, á
quantia de 1.9:4065.60, provenientes
de quotas de loterias.

¦\ 200.-J010
16:oonsono
3:nno«000
2íOOOS'"00
1iOOOSOOO
1:000.090

KOOS 00
500-iBlO
50USOOO
500SOOO

PRÊMIOS DF. 2008000
26733 3353 57060 41/91 57498
201.10 289.14 5S---SS 4477o 14923
37723 56Í.97 493211 3947i 0216

30121 51.922
PHEMIOS DE lOOgOOO

4369:1 19619 56298 12595 570-14
44920 24917 5S33 3579S 20969

51256
57392
58284
26160

VPPHOXIMAVÕlíS
569:0
41217
13029

DEZENAS
56900
41220
43030

CENTENAS
5690O
44300
43100

Todos os niunero. terminados em
99 tom iSOr'0

Todos os numeros terminados em
9 têm 28000 exceptuando-se os ter-
minados em 99.

O fiscal do governo, Manoel Cosme
Pinto.

O .|irector-assi«,ente, dr. Antônio
Ohnilio des Santos Pire1, vice-preji-
sidente.

O -íirevtor-presidente, Albtrio Saraiva ie
'-Vh 'Cca.

O escrivão. Firmino da Cantuari».

, ío-9
$745 ??S5

, ia i|8 ia i|4
,.'¦.. ¥")9 e. $706

$750 $760
. $635 í67°

. 
'•( ¦¦ -«$880 

3$o.o
. 4Í130 .|$io-

, 4$200 .'$300
, $836 S873
. 18740 i$755

, $78- $800
, j«5«)8 $700

. -?I57

Mercado: calmo.
Cambio: ia 1713a firme.
Pauta: $6-!o.

Ot«ri«afi#j
Os cafís americanos acham-se deprecia,

do., dando menos dai colações acima < a*
qualidades acima de 7 nio acompanham rela*
tivamente aos .preços,

ASSUCAR .
Entradas em .-4: 7.580 sacco!.
Desde 1: 134.177 ditos.¦Saídas cm 24: 1.653 saccos,
Desdo 1: 156.738 ili-os.
Existência cm .'5, dc tarde:

COS.
1'o-ição do mercado: firme,

COTAÇÕES
Branco crystal. ..-..,•
Crystal amarello
Mascavo
Branco, 3' sorte. .....
Màscavinho

ALGODÃO
Kntrailas cm .'.): ioo fardos.
Desde 11 11.519 ditas.
Saldas em «-4: 154 fardos.
Desde 1; 7.021 ditos.
Existência cm 25 dc tarde: 10.473 Jario»
Posição dn mercado: paralysado*

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
R. G. do Norle Nominal
F«iraliyba ... ... Notuiatl

108,108 •»_<

$600 a 16.»

_5J0 a |]J* 
1

Use a iiJO;
(670 a 10(0.«
$500 I f5S*i.

BOLSA
Hontem, a Bolsa fuuccionou activa, tenda

sido realizado regular numero de negócios.
A.s apólices geraes, as Populares, u

acçfies das Minas S. Jcronymo, as das Do-
cas da ilahia o m das Terras, ficaram
mantidas; as das Docas de Santos, filme»)
as apólices Mineira?, frouxas; as de C.
dc lí. de Ferro, as do 0. do Theiouro *
as Municipaes, sustentadas.

VKNDAS
Apólices:

Ceraes de 11000$, 11, 20. . . .
Ditas idem, i, 7, 15, 15, a- • > >
O. do Porto, ia.......
C. de 1!. de 1'erro, 5, 1, 7i 7.

16, 25,  .
Dilaa idcm. 1, 7, 8, 1, 8. 1, 15.

10. 15. 10. 15. 25. 30. 50, a, . 770I000
S. da baixada, 28, n. .*. , . . 765I000'

79»}oo»
790|oo»
89o|oo«

768$ooo

Ditas de 500$, 1, .1. . . , , . 7101000
76Í100O'Ditas dc 1:000$, ioo,

Dilas idcm, 50, 
Municipaes de 1906, port.. as, 30,

50,  . .
Dilas dc 1914, port., 50, 60, 213, a
Ditas idem, 30 'Diia3 

nom., 100, a, ..... .
E. do Hio U "I") 3, 
Ditai idcm, s, • *

Companhias:
iT.otcriT.:-* N. do Brasil, roo a. .
Industrial de electricidade, 30,

7;o|ouo

199*000
195S000
I95?500
I95{ooo
761000
77$O0»

12*750

joSooo
35ÍJOO1-òde Mineira, 100, 

Docas de Santos, nom., 5. 8. 10.
50. 50. 50. 30. 70. 460(000
Dabentiires :

Tecidos Tijuca. 40, a. .... , I90$ooo

OPPl-HTA_
Geraes tle 1:100$.
Enip. dc 1903. , ,
Dito do 1909. . .
Dito do 1915. . .
Dil.. dc 1912. . .
Dito dç igu. . ,
Judiciarias
E do Rio (4°l")
F do Rio, de 500$,
nom

Dito de soo$, port.
Dito de M. Gcracs
Dito do K. Santo
Mmiielp. de 1906 .
Dito, nom. ... —
Ditas dc 1914. port. I9..$..oo
Ditas nom. . . .
Ditas de 1904. . .
Ditas do 1904, port.

Bancos.
Comnicrcial .,.-.¦
Brasil
Lavoura
Connncrcio. . . .
Nacional Brasil . .

9.-i$ooo
8q4$ooo
7705000
770$000
?8o$ooo
764$00O

;8$ooo

768$00O
Soo$ooo
200$000

320SOOO
,1185000

i6o$ooo
202$000
ISOÍOOO
1Õ9$000

794$ood
890SOOO
768)000
768JOOO

758S0OC
750100.
77Í00S

4JOÍOC0
420I00C
760(000

198(500
199(000
195(000
195(000

155(00»
200(000
110(000
i6aIooai,
175I00B,

CAES DO PORTO
Rilttfto doi vaporei a emharcaçBea qu e se achavam atracados no Ciei d*> Port*

(no trecho tnlregue á Compisni. du Porl ) no dia 25 dc agosto dc 1916, 1» ie ho-
n*d"nan1'5* EMBARCA.-!-.

Buenos Aires.'Éuissa. . W ,
Vales do café.
Vales ouro. .

LIBRAS
Vendedores a 19(900 e compradores a ..

19(800; porém, sem negócios conhecidos.

Caixa de Conversão
PORTO « O.

SSo quem melhor ágio paga 6 i|e
AVENIDA RIO BRANCO 49 « 5*.

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas ao rebate

dc 8 por cento, ficando com compradores,
conforme a dana dc emissüo, aos extremos
dc 8 i|a a 9 11_ por cento e vendedores
dc 8 a 8 1I2 por cento.

Os negócios divulgados foram desenvol-
vidos.

OAFE*
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilei Saeea,
Ae

.31.877
em 33,Existência

tarde.
Entradas em 24 :
E. V. Central. .
_. V. Leopoldina
Cahotagem. . . .

124,860
307.9-0

1.560

Total.

•239

239.116

NAÇ.O OSIUVA-5U

F. crtí.
I
2
3

3

A
SH

7 e 8

/....
Vapor...
Chatas..

Chatas..

Chatas.
Chatas.

V. 9 ICliat.5...
Slag.

P. 10
P, 10

P. Mauá

Chatas...

Pontão,,..
Vapor..,.
Vapor....'Vapor....
Vapor....

Vapor....
Vapor....

Vapor...,
Chatas.,.,

Americano.
Nacionaes

Nacionaes.

Nacionaes.
Nacionaes.

Naeionaei
Nacionaes

Nacional.
Nacional. ¦
Nacional.
Nacional.
Inglcz. .

Nacional.
Francez. .

Inglez. .
Nacionaes.

"Columbiaii"
Diversas....,

Diversas..

Diversas.
Diversas.

Divernas
DivcriaB

' '".ábi^-rio".'.'.
"Muniz Freire""Anna."
"Teixeirinha"..
"Cotovia"

"Mantiqueira".
"Bougainvillc".

"Dcmerara",...
Diversas

1
.1 Vago.
.1 Vago.
.1 Dcsc. Ú9 car vío,

C|c. do "Penrujrl-u
ni&n"*

Clc. do "Kroni
Marjsireta".

Vago.
Vago.
Clc. do "Pardo".
Clc. do "W.lter D.
Noyes".

Dcsc. di gen, <k
tab. H.)

Exp. de manganet.
C|c. de y. .vaport»:
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem,
Cabotagem.
Cahotagem.
Dcsc. de trigos
Vngo.
Dcsc. de trigo.

) Rec. couro*.
I Vago.

Dcsc. de bagagem.
I Vago.

CONTRA O TYPHO ?
 r

FOLHETIM DO "OOHBBIO OA MAMl.v" í5

¦lhe pelas facef

Até á vista... Amo-a!

56891
44211

i43021

56801
41201
43001

200"ft00
íon-aoo

ôOíOOO

605000
4'"!'.'l00
r.osooo

20JO00
10S0HO

8S0OO

8

(3
C
cso

fi

u

na pliysionomii

níenos por isso. Xão llie fa«;o esle pedido levianamente. Rcflccti n'cl!e pof
longo tempo. E a senhora coniu-ce-inc bastante para ficar certa <iuc farei
todos os esforços para a tornar feliz.

Marcellina não respondia.
Chorava enternecida com aquella lealdade.
Chorava sem sc esconder; grandes lagrimas

•baixo.
Voltarei, disse elle... Voltarei... Voltarei

E quiz afastar-se, mas Gerardo e Modesta tinham-se-lhe agarrado áí
pernas. Então, não mc dás um beijo? disse Gerardo.

Valognes levantou-o nos braços c deu-lhe dois beijos nos olhos,
•— Leva isto á tua mãe.
E apertando Modesta de encontro ao peito robusto, beijou-a por diver-

sas vezes, na anciedade do seu amor, que já não podia conter.
E isto lambem!... disse elle.

Depois dcsapparcceu.
Marcellina vio-o afastar-se pensativa. Pintou-sc-lho

nma expressão de dór, de desanimo, de desespero.
E murmurou, abanando a cabeça:

«Assim, fiz a desgraça dc dois homens... Ambos bons, anioravei.
leacs; ambos dignos de serem amados, ambos dignos dc serem felizes!

Passaram-se dois dias.
Unia manhã, pelas oito horas, «Marcellina levava os livros de trabalhe

para a officina.
A maior parte das vezes não tinha que tratar com valogncs, mas unica-

mente com um chefe de serviço.
O escriptorio d'este estava situado no segundo andar, e Marcellina, le-

vando debaixo do braço o scu trabalho do dia, tornava a descer já a esca-
da, quando dc repente parou entre o primeiro c o segundo andar.

Parou, assust^la, aturdida, cambaleante, com uma exclamação nos lábios,
'Quem'a tifesse visto teria piedade «1'clla, tão grande era o espanto, o

!)ori~r, a loucíra, que por momentos se lhe divisavam no rosto.
Tinba-sf intc.tonipido porque na sua frente acabava de se abrir uma

porta no patamar do primeiro andar, para onde dava o gabinete de trabalho
_c Luiz Valogncs.

Dois homens acabavam de sahir, e desciam a escada, conversando.
'A voz de um d'e!lcs, — voz forte e clara, — Marcellina reconheceu-»

promptamente como sendo a de Luiz Valognes.
Mas a outra, a outra, grande Deus... Era impossível... Estava_enga-

nada, decerto estava allucinada... A outra era a voz meiga, quasi Teminil...
um tanto velada, de Pedro Beaufort!

Desciam. Ouviu-lhes os passos lá cm baixo. Em breve chegaram ao
çateo...

Marcellina precipitou-se para a janella que dava para o patamar.
Em baixo ficava o grande pateo da ofificina, todo illuminado pelo sol.
Todos os fornos estavam em actividade. O formigueiro humano estava

tm pleno trabalho.
Marcellina abrio a janella. Debruçou para fora a cabeça desvairada.

•Dois homens atravessavam o pateo.
Um d'ellcs, roconheceu-o ella logo, perfeitamente... Era Luiz Valognes.
Mas o outro?

«v"V./«---->- '
T^t%Jm_i-2fÉ
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As pessoas d'edade avançada acham que as

Pequenas Pilulas de Reuter
são o unico remédio de confiança para as

doenças communs taes como d.sarranjos do
figado, dores de cabeça, biliosidade, etc.

Tíão devera faltar em nenhuma casa de família.

_o::$ooo

25$000
-Q.SOÍ-O

:5$ouo
8o$ooo

8.id$uüo

no$ooo

IC-5-00

?7$00O

_tl$00<*
35$ogo
l3?5oo

3-$ooo

I«t0$00O
I_,0$OOO
1C2SUÜO

I7o$ooo
2b 1
tooSooo
13-v-^J
1,"0$0(I0
i20*-nqo
1C5Ç000

e3$ooo
.•jfiOiOOÜ
4-:o?noO
l_$O0O

7$O0ü

i8$ooo

^oÇooo

6o$eoo

195Í000
SOlÇOOO

iQ5?ooo
K)oSuoo

i8b$ooo
]So$000
I')7S00Q
10aJ$'JOO
i"-?õoo
i8o$oòo
i8j$ooo
i;o$oüo

iSBfuoo
I i* UU

lO.lÇooo
I«t)_$OUO
1 20$000

RENDA.-, 1 UILICAS
AUFAIíTOiGA 1)0 UIO Dl, J.\N'!','.KO

Arrecadada liontcm :
fljn) ouro  iòliog4$558
Km «papel.  Í747ofi$i3i

.Mercantil. .... 2io*$olio
C. dc Seguros:

1'rnsÍI 30$'-00
i-arantb. . . . • —
Minerva . •» . . —
Confiança. . . ¦» —-
A rgos —
União doa Propricla-
rios :5o$jo.

VareÉjstns .... —
Cruzeiro do Sul. «jojooo
afiíieanclade. . . S9?ooo
Indemniza d ora ... —

ll tiradas dr F+rro\
M. -S. _l_ronymo, aSifa-io
Noroeste -i2Çòuo
Goyaz z-soui
Jfêilc Mineira . . _*à$oon'Norte <lo Brasil . 15J000

C. dt Tt:idas:
Urasil Industrial. 1B5S000
S. Fclix —
M. Fluiuineuse • 8<;$oot
Alliança —
Corcovado ..... —
1'ttropolitana. .... —
.1* Industriai. . jvoSooo
ti. V. de Alcatttar» soofooo
America Kiijril . 3ou»uuo
Esperança .... —
Carioca —
Confiança Industrial —
Cometa
Tijuca. ..... —

C. Diversas i
Tlucas da Bahia. sG$ooo
1). de Santos, nom. 470500
Ditas ao port. . ,
U.otcrbs i,i$ooí)
T c Colonização. BSooo
T. ' e Carruagens. ., 7íSo«ii
Centros Pastoris. en$ooo
Melli. do 'Maranhão
Ha/iscatica .... I_.o$ooo
Mere, Municipal. 8o$ooo
l'iat Lux .... 25í>$o00

Dcbcntures:
C. Brahma. ...
Docas dc Santos. —
Tec, MaRct-nse . 12SS0Õ0
America .'"abril, . —
T. o Carruaccns .
Confiança Imiuslrial too$ooo
rirasil Industrial, .
Tecidos Carioca . —
Proí). «1'iii.i r»ai . 20o$ooo
Tecidos JtütafoRO . —
Mere, -Municipal. . 98^000
Tecidos Alliança - —
Indush'al Mineira .
l.v.z Stearica . • —
lianco União. . , 6a$oóc
Vabril Paulistana. 505060
Tijuca a ,—•
Tecidos Cor ..ovado .
S. Alcino ....
S. Helena .... ¦20o$ooo
ProR Industrial . 1985000¦S. liúsalia .... iõo$oüo
Fiat I-ux .... ig;$ooo

Total
Rcndn de i a 23. . . .
lim egual periodo de 17:5

275iSo.-?.ib'fi
S.*S3:8*3$I*5
.*.WJvS.lfn>5

Differciiçn a maior cm iotG i.3i4:o?o$02n

m,a*lll.DORi.\ D;; MIXAS
Arrccadaçüo dc hontem. . . ao:29C$2^g
l!e I íl :¦*, ' .(..Sl/A?'«-'C-
Kra egual periodo da 11111.0
Tassario "07 :_?s$3c-l

TIJOLOS DE AI!I«;AI!, NÃÕiÕ-"
NAÈS Ií INflLEZlíS

KüA VA ALI-WJÍÜKGA 110

Preços correntes do mercado
do Rio de Janeiro.

ARROZ NACIONAL:
I

Illliliado. . a a a . .
l-.special , .
Dito superior
«Dito hom
Dito do nor to, branco .
Dito regular
Uiio.^ iilem, ilo Norte.

ARROZ ÉSTRÀNGEÍRO:

100 i.il.u
?f>5;f"^ 6.l$30o
S.lSioo S6S700
.i«r>$/üo 50$ooo
.', :$7üO íjíÇooo
,-*r>S7t,ü 3o$300
36^700 4;j$ooo

Não ha

Agulha, de 1"
Dito de -"
Ir.í.lez. .......

ASSUCAR
Uranco crystal ....
Crystal, amarello . . .
Mascavo
Branco, 3' sorte. . ,
Somei, os
Masca vinho

AUIJAS MINEr.AES
Nficionacái

Cabcambú (-tS prrrafas) .
Lambary (.\S carrofas). .
Cambuquira C-t-S «ffarr^fas)
5. IfOtircttço f iS gari ifas^
Salutarn ' iS carratas, .

K.traiicflras:
Vich«« (so R.irrafas) . .
Perrier {51» frarrafas) . .
Dita (ioo garrafas). . .
Sclter.s (24 parrafas . .
P. Salgadas (.Ifi c.rmf.is,
C. Moura (4S garrafas)

r.tr.-ity. .
Angra.
Campos.
Bahia. .
Maceió.

76$6no ;' oi$úoo
Mão ha

3S*.t"0 1 4o-$noo

ALFAFA
Nacional. . . . ,
lístranp-eira ltilo. •

A__lTE
?enalva, lata. . ,
Port, laia de 16¦*ortut{uc-:, 

lata.

$370 a
S370 a

S.180
$380

litros
3S000 a 3$oqo

a8$5oo et 3o$ooo
i$5oo a 3S000

francez, lata de 16 litros üqÇood a 33Ç000
fnaiiccz, lata

-IaPISTA
35ooo a 3*300

Por 100 kilo»
.-5S000 a 56$ooo
cóÇuoo a 57§ooo

Nacional. . , ¦ y t ,
Estrangeira . • . , -,

mi L-ODAO
Pernambuco ....
Rio Grande do Norte. ,
Parahyba
Liara

BREU
Claro (280 libras). ¦
Escuro, úieni. . , , ,

BATATAS
Nacional, nor kilo, .

BORRACHA
Up-ipnbeira, conforme a

dualidade, oor Ií lu
BACALHAO

Peixclim. .».,,,
Gaspc
Noruega ,
líscossia ,

BANHA
lanlta de Porto Alegre,

lata de 2 kilos . , 
'

'. idein. lata de 20
kilo ,

Dila da Laguna, lata
grande. .....

«1 ¦ ;• llajahj. lata de
2 iniba

Dita idem. lata grand-' ni Je Minas, lata dr* kilos
Dita idem. lata erande s.-Sooo a 6o$ooo

CARNE SECCA
llio da Prata:

patos e mantas. ... —
..fantas.-

liío Grande ;
Puras iiiiiiifas
M.mlas.

Matto Grosso:
Patos c mantas. . . .
S. Paulo-Minas e IÜn .

CARNE DE PORCO
D.1 Paraná e Sanla Ca-
tliarina

lüo Grande . . , . .
CIMENTO

Dova ,"-'l-.'n,l . . . ,
líamlcira Sueca ,
Rcx
.Miha._
Vvramtdc. . .
Whilo íi Prollicrí.

CHAMPAGNE

Fraíiccza. . . .
«Tcrtngucza. , . .

COUROS

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

_*S$ooo a go$ooò
Nominal

$*So a $340

_to$ooo 4o$oot

37$ooo 38$OOÒ
75?ooo r8$ooo

9a$ooo 93^000

79$Soo S.|$ooo

Si?6oo 8s$aoi>

-:6S*oo -79*200

8.'$3co 84$ooo
Si$6oo 8-$Soo

Cí-$üoo 72$ooo

i$i8o a i$,)f.o

1J350
IIISO
ilaoo
1S100

FUMO EM FOIHA
Do Uio Grande:

i* amarello. ......
2', idem . ......
Ia, commum . . . _ a
2\ tdem ...*•«.

FRUTAS
M.çãi. cabea. . t ¦ •
Peiai, caixa
Mangas, caixa ....
Uvas Rio Grande, caixa
Ditai, estrangeirai, barril 50)000 —

GORDURAS
Rio da Prata, idem. . .
Ro Grande. .... a
Matadouro . -. . ...
Xarqucadas do interior

GLVCERINA

1J250 a
liioo a
iii'0 a
1)050 a

23*000
70fOOO

Não ha
Nio ha

Nominal
Nominal

*7S<>
$700 a Í7S»

Bruta, sem vazilhame. •
Bruta, em latas de ia l|a

c >S kiloa ....
Loura, sem vazilhame. .
Loura, om latos de ia i|i

c 25 kilos
Branca, iem voiilhame .
Branca, em lataade 1* i|a

e as kilo*. .....
Branro em latas de 4 kilos
Branca, em latas de t c

j ltilos. . • * . •
MANTEIGA

Modetio Galone, sortidai
Brétd Friresi lata . . .
1-epelctier. lata ....
Modesto Cülüue, Ii*.a . •
L Brurn •
De Minas

MILHO
Amarello, da torra, ¦ ¦
Dito, branco, idem. , .
Dito da terra, mixto. ,

MADEIRA ¦
Americano, pc. ,
Rikina, duzia, .
Sp«>noc, duzia. .^
Suoco, branco, o pé.
Dita vermelha. , .

Pinho do Paraná
1» qualidade. . .
2ft qualidade. . •
Tahoa. .....

OLEO
De liniiaça, lata. ,"Dito, barril. . ,
PHOSPHOROS
Olho
Brilhante. , , • •
Pinheira, , . • •
Vjjirilllga. a a a •
iMimosa. * • • •
Raio X. . . .¦'•,'Brasil

Por Uio
4$ouo a 4$ooo

itioo a
5$ooo a

5*100 a
íjooo >

4>ooo
5I000

5$ioo
6*000

6V100 a «$io«
6S*oo a 6530a

6$3oo a ó$30f

Não ha
Não ha

3$ooo o 3$4°o
Não hs

3*000 a 3$>iMi
3$ooo a 3$500

oS-too a io5_oo
SSooo a Q$7oa
85400 a .$700

$420 1 $44»
i53$ooo a i53$ooo

$950 
•* ?950

i$ooo a i$ooo
i$ooo a i$ooq

74$ooo a ;i$ooo
64$ooo a 64$ooa

-**:o a faao

i$.|oo a
1J650

50$500
5o$ooo
<l9$t)00

40J000
ajílJOOO
48$000
47$500

2$000

1$1*o a
1 $i_u a

$060 ,1
IÇIOO a

I$220
l$300

15:00
I?_00

íooo a j$ooo
Ç720 a $730

Por barrica

Não ha
*.l$oon

>  '¦ 2_i?U0O
Náo ba

r.-jSony —

Por c.iIjcu
iqoÇooo^ a 2rn$occ
i*5$ooo'a i35$ooc

Por kilo
jola 

"Pclolas" .*3oo ,i$ooo
sob "Mineira comnuim" eí.|oo a*?8.«o
.ola "P. Paulo**,commum 2S600 ¦*5ooo«íuiua Calliarina. dc i". a-ÍSoo 3Í000
ScRttnda c baixa. . sSüno r*í.,oo'òrrceivò ío meio). . i5$ooo -7$500
Manadas. R. Gra.idc (cada

da um) e.|$ooo e6$ooo
\;nnadas, inferior ate (ca-

'Ia uni) i6*,ioo 16*000
Vti nadas dc Campos (cada

um).
Mirora, . .• ,

CHA"

Verde ....
Preto

CACAU

tfnhia. . . .
Pará
Pirni.tt.il-,,*:-*. ,

cEHOLLAs

Kto Grande

Nncu
l)iia«

AS

s"rangeiras,
"'¦'"•oHA DI! MANDIOCA-lo Alegre:

Kspecial. '. . . .
Primeira. . • , .

?i*..'ioíi a 26S000
rj$ooo —

Kilo
0$ooo a i_t$noo
S!$cjuo a t_.$oou

Kilo
Náo lia
Não ha

Não ha

Cento
2ÍS00 a 3$200

?iomÍ«n.ie3
1 toSoòo a I20$000

33$400 a 3,i$8õO
-/•Sino a a7*Roo
;i r$6oo a ;*_*$oqo

Não ha

De cera :
Olho . . . .
Yt.iransa. . ¦
Raio X. . . .

QUEIJOS
D» Minas . .

SABÃO

Em 37 tijolos.
lia* g barras. .

cm ti-Olciita, virgem
jolus, 4 kiles.. . r .

Olctna e virgem, cm ti-
jolos pequenos, 3 kilos

Oleiua e virgem, em ti-
jolos ti. 1, ü kilo-3 . .

Especial, cm tiio.os, 4 -^
f-Special, cm tijolos, 3 k.
especial, idan 11. 1,2 ks.

Kspecial de peso ....
Virgem de peso « • •
Virçem superior, . 1

VIMHO
Riu Grande ....
Colla.-cs, tinto, superior
Dito, inferior. . . .
Virjw do Porto. . .
Verde porttiRuez. . .
Lísboi-t, *into
Dito, branco, 14 gráoo
Figueira, tinto . . .
Hespanhol tinto, . . ,
D:to branco ....
Vermouth (Cin/uno) •
PcrtiiKuez
Pr—"7., caixa. . . .

SAL
Mossoró. . • 

"_ 
. v

Cabo fc*río . , * ¦
VINAGRE

64$ooo —
62ÍÕ0Ò —
OiÇooo —

$900 a 3**00

For kilo
$700-a $700
$700 ,1 $700

Por caixa

a$:30 a **33»

i$;oo a iJ»oo

1S-00 a i$roo
3S300 a 35300
j$5«-o a a$55o
i$700 a i$700

Por kilo
$780 a $780
Ssao a $530

. $6oe a $6oo
PiDa

i6.'5ooo a 180S000
5zc$ooo a 560(000
45o$ni"t» .\ 480Í000
460Í000 a <i40$ooo
4Óo$ooo a S4o$ooo

Não ha
•jSoíooí* a 5_o$ooo
yoòçooo a oooÇooo

Não I a
4<to3ooo a ,soo$ooe

.*t4$noo a 3_$ooo
34$oao .- j6íoor
4-jo.o a 44$ooo

cigarros, o G. Cabral; 10 fardos dc fumo,
á ordem; 50 saccos <le farinha. & ordem;
ioo ditos, á ordem; 6 fardos de toucinho,
i ordem-, 36 d.tos -e papel, á ordem. ;

Pelo vapor americano "iPennsylvanian",
de Nova York — Crga recebida; 5 barrie»9
de cevada, a Ed. P. l'"onseca; 5 dilas de
tintas, ao inc«no; 45 _itas, à 'Mirada Ae
Ferro C. do Brasil; 10 caixas de parafina,
i ordem; ao ditas, á ordem; ioi «ditas, a
ordem; ao ditas, á ordem; 6 barris de bar-
rilha, a M, -. Maroni; 30.000 caixa, de
gazolina, á ordem; 17.063 dtas ,de ktíro-
zcne, á ordem; 20.000 -ditas, á ordem;
100 latas d esoda cáustica, á ordem; -7 .di-
tas, á Companhia F. T. Allianíaf ioo <H-
tas, a Costa Pereira Maia & C; 200 dltáa
de ngua-raz, a Hascnclcvcr oi C; 200 bar-
ris de oleo, a Costa Pereira Maia & C;
70 ditos, a S. Lara _ C; 300 caixas idem,
a Agostinho .'Ferreira; So barr*cas de re-
sidüos de petróleo, á ordem-, 20 ditas, á
ordem; 20 «üias, á ordcsn; 70 «Jitas, a S.
Lara _ C.; 23 ditas, a ÍCnauss & C; 3
barris de resíduos de graxa, a Knauss &C;
5 ditos, á ordem; 12 volumes desementes, a
W; Loury; 305 caixas -xípcl-toilelte, a A.
•Ferreira; 13 ca-xas dc coutm, a Rios & C.;

Pelo vapor inglez "Pardo", de Londres
0 exalas — Carga recebida: 10 caixas do
picsuntos, a Caldas Bastos; ioo caixas de
genebra, a Coelho Martins; 200 ditas, a
Alves; 100 ditas, a Cociho Martins; 50
saccos do ipimenta, a Corrêa Ribeiro; 3°
ditos, a Vieira Soares; 20 ditos, a Bhcring;
so ditos, a N. Zngari; 171 ditos, a G.
Boettecher; 25 (Utos, a Gonçalves Almeida;
50 ditos, a Luiz Cãmuyraiio; 25 dites, a
Caldas Bastos; 25 ditos a Pinto Lucena;
30 ditos, a Casemiro Pinto; 23 ditos, a
Couri Irmão; 23 ditos, a lülguciras Ma-
cedo; 50 ditos, a Franca Gomes; 25 di-
tos, a Teixeira Couto; .10 diios, á - Com-
ua 11 hio 1. Mercantil; 6 ditos, a ). C. V.
Mendes; O ditos ,a Alberto Gome--; 23
caixas de «molhos, ao mesmo; io ditas, a
Carvalho Rocha; .40 ¦ volumes de> canelln,
a I,uiz Camuyrano; 25 ditos, a Ca'd a* Bas-
tos; 30 ditos, a Pinto I-ucena; 40 ditos,
a Casemiro Pinto 1^*30 ditos, n França Go-
mes; a' ditos, u O. Uocttechcr; 50 ditos,
a Gonçalves Almeida; 50 ditos, a Ferra»
Irmão; 20 ditos, a Cliristovão Frz; 15 cai-
xa_ de canella, a M. Donald; 100 saccos
de arroz, a ferreira Irmão; 3° caixas de
•farinha «de aveia a Pinto «Lucena; 10 di-
tas, a Couri Irmão; 50 volumes dó chá, a
Pinto Lucena; 1 caixa de chá, á Compa-
nhía Lcopoldina; 12 ditas, a Caldas I5;is-
tos; i_ dita, a Wilson Sons; 5 volumes
de chá, a J. R. Camões; 15 caixas de
pas.:as, a Coelho Martins; 100 caixas dc bo-
rax, a Pinto Lucena* so ditas, a França
Gomes; 50 ditas, a Gonçalves Almeida; 20
ditas, a G. Boettecher; 50 saccos -de cravos,
ao mesmo; 13 caixas de farinha de aveia,
a Teixeira Couto; 50 caixas dc canella»
a Ilimc; 5 volumes c 10 caixas de chá,
a Teixeira Couto; 30 caixa? de bíttcrs, a
C. N. Lcícvrc; 25 ditas, a C. Olsburg;
C3 caixas de farinha, ti Crosh.y; 15 caixas
<1<; arengues, a Nilo Pcrone; 10 ditas, a
N. /.aguri; 100 caixas dc anil, a C. N.
LcfelnTe; 30 ditas, ao mesmo; 25 caixas
¦de Komina lacca. a V. Urlacndcr; 10 dí*
tas, a 11. .Martins; 20 ditas, a llime; 6
ditas, a Costa Antunes; 5 dilas, a J. A.
(Sardinha; 20 fardos dc Ro.-nma arábica, oo
mesmo; 13 caixas dc doces, a J. C. V.
M-endea; 3 cai.*:a~. dc conservas, ao mes-
mo; 6 caixas de provisões, ao mesmo; 2
caixas de cssctwias, ao mesmo; 5 volumes
dc Ronima lacca, a Freitas Couto; 5 caixas
dc ffomnra lacca o B. Martins; 20 bar-
ricas d-e caramellos. a P. S. Nicolson ;
2 caixas de oaocl, a Olympio dc Campos;
3, a Almeida Marques; 3 caixas c 3 far-
dos. a Gcnaro Dias; 3 caixas, a Az.
Costa; 2, a Villas Boas; 3. a Luiz Mace-
do; iS, ^a Almeida Maroues; 20 fardos, a
J. L. Costa; 95, a Gcooe Kdwards; o» a0
mesmo; 2. a Oueiroz & C; 2 caixas, a Ar-
chanjo Sobrinho; 1, a Villa Irmão; i, a
J, Ayres Chaves; 2, a Teixeira Fonseca; 5
caixas e 6 baricas do tintas, a Alberto
Almeida; 2 barricas, a C, Machado & C;
31 'fardos dc papel, n Bcsnard Freres; 25
barricas de tintas, a B. Maia •& C; i.so
latas, á Companhia C. NavcRação; 30 cai-
xas. a Alexandre Ribeiro; 60. a SI", O

4)000 a
,*S8uo a

4*joo
4?300

Por p:pa
330S000 a 350$ooo
3305000 a 3505000

Cro
FARINHA DE TRIGO

i6$?oo a i;$Sou

Sòoo a
$505 a
ir.o a
$6;- a

Não li:
í-llo 11

SG10
$530
$43"
$690

Í530

SoÁLCOOL

36 íjráos .
38 cráas .
40 gráos .

2S$ooo 2SÍjou
33Í000 235000
93Í000 2.*$oor
23$oi)0 23$0-:o
23$000 a 2.|$00'

SStooo a 58Í000
SoSooo a 5«fi*ínoo
?o$ooo a í"0$ooo

Nominal
,-«-.noo' n -j^í^o-

íS$m«) a 4r}ooo

if-,j$m-> i;o$ tar
i55$onu it-oSoo
t-j5Sooo Jí.í^.rf
I45$ooo ijO$i»or
14í->(io'. ;» isoÇnoo
I45$noo ij-Sa-.'
I45$ouo 15 Soo

4S0 litro»
2.*nsr!0o .1 sçóSo*.,
250$ooo a 2G0S000
sGo$ooo a 27Õ$ooo

(Pnr saccos de 4 \ kilo:
Moinho /»í7.'fj

lUida, Nacional
Nacional
Sirasilèira.'

Moinho fluminense
Itsiiecial
S. Leopoldo
O. 

\foinho Santa Crus
Pérola
Satilu Cruz
1'oullccii

PEIJAO
Preío

llc Porto Atcf-rc . . .
Dito idem, da terra. ,¦ *n íftííjn, dc San'.a Ca-
tharina ,

Dito mauteifia
lli,. .lc- cò.-es diversas.
Dito, iH.ulatlnbo. . . ,
Dito- nimi.trioim. . , ,
Dito, branco, idem. . .
"-¦o, vermelho, idem. .
Dito, enxofre ....
¦ Min bri-.nco, estraiiReíro
Dit.o, .radinho, Idem. .

FUMO
Pmnn cru corda
V.'.n >/r,v( ;

•"special
' * MInaâ:

Secunda. .....-•
Primeira. . » . i ,
Ttrccira « .

Govano:
"«-rp-.il
Regulai

preços liuuidos)

ifiÇòoo i6$,íoo
155300 ts$8oo
1 3$«_oo I5$3oo

1Cínoo —<
13i--.ua —
i,í?o_o —-

tljSoon —
15-5r.11 —
1 |«50H

100 Mos
Nominal

i5$ooo a i8$3Co

tSí.^oo
21S700
aoíooo
1Í1S700
anSooo

t6$7qo a
20S000 a
i.lSli.o a
1eSooo a
i S.-.100 a
1^>ioo a 20S000
1.1S1Ò0 a tôtyoQ
18S200 a io$7oo
90Í000 a ojS-.do
6í?'jou a G-í$5oo

Tor kilo
I5fÍ00 1
i$.*oo a

1$000 P.
1*200 ft
$6co a

l$.|00

I$tOO
ij.105
$800

28200
1 $600

:***M*M ' IfflllW H*T

S*ooo a
i$Soo a

Branco , • . . <
Tin*i ' 

VELAS
Grandes, de 5 e G, caixa

dc 25 pacotes .... uSsco i4$soo
Pc-jutnas, dc 5 c 6, caixa

de 25 pacotes. . . $$200 r-$_oo
Fragatas de 5, cai::a de

so pacotes. . . .é 22$ooo 22$ooo
f,ccomotorasi de 6, caixa

de 20 pacotes *!$'00 ei$5oo
Carro, caixa de 30 pacotes 15$500 is$soo
Carro "Brasileira", caixa

dc 30 pacote.1;. , ao?ooo _o?ooo
Domesticas, caixa dc 25

pacotes ...... i3$5oo 235300
Loçomotoras "Brasileiras,

de 6, c. de 20 pTícotcs 24$ooo 248000
Condor, c. dc 2; pacotes 32S000 32*000
Brasileira, caixa de 25

oacotes 32(000 32$ooo
Brasileira , em lata, ia
latas 1 • 3**500 *3$50Q

Paulista, caixa dc _5 pa- ^
cotea 21S500 235500

Ypiransa. idem. . . 2>-'5oo 275500
Colombo, idem ?6$ooo í6$ooo
Colombo 2. idem. . . 23S000 itiníòoO
DIVERSOS l ll
Agua-raz, por kilo. .. i$too —
Amendoim ein casca, por

mo kilos . . . . . 34$ooo 3G$ooo
A leal rão, por kilo. > . 1S200 —
Canjica, por 100 kil(«*t 25$ooo 26S700
Fubá dc milho. 100 ks. S$ooo 1 6Suqo

íFareüo de trigo, por 100
küós. ...(.... s$700 (I$ooo

Cazolina, por caixa. . roÇ.ioo 10J630
Gcn obra, por caixa . 4SS000 50^000
Keroüenc, por caixa . ií$4$o ia$8oo
Pimenta da Índia, kilo 2$500 2$;oo
Línguas do K. Grande,
uma i$_oo i$4oo

r.:-drilhos.. por milhei ro 33o$ooo 330S000
Matte cm folha, por kilo S«ioo $600
Polvilho, 100 liilus. . .ífiSnoo 545000
?jssas. por .caixa. . iSSooo i85ooo
Ptcsuntos, por libra . 3$2oo 3$40o
IV.has, por milhciro. . 330S000 33o$ooo
Toucinho, por kilo. . ÍSío 1S100
Taoiòca nacional, por 100

kilos 3*S$ooo 4-líí300
Trcmoços, por 100 kiloa Xão ha
Vigas de aço, por kilo $550 $330

SrAXHMOSTO 1)R IJÍPOIIXAÇãO
Pe lovapor nacional "Itagiba", dos por-

tos do noite — Carga recebida: 10 caixas
dc doces, á ordem; 15 ditas, á ordem; =.3
dilas, a II. Marti: n dtas, a J. C. V".
'M-cndcs; 125 -dilas dc oleo, á ordem; 7
fardos dc couros, a Rocha Lima; 1 dito
c uma caixa, a fT. Bastos; 1 caixa, a Bor-
dallo & C; 1 dita, a C. R. Lima; 1 dita,
a .1. I. Coelho; 2 fardos, a I*. II. .Vallcr;
2 ditos, a A. Heis; 3 ditos, a li. Fer-
reira; 4 dito-, a Rocha I.ima; 2 ditos de
vaquetas, a G. P. Cerqueira; 1 d to, a
T. I. Coelho; i díto, á Companhííi C. Cie-
veJand; 2 ditos, a Faria Pacheco; 2 di-
tos. a F. II. Walter: i dito, a A. Uc'3;
1 dilo, a R. Ferreira; 1 «dito, a Rocha
I.ima: 1 caixa dc c-arneiras,' no mesmo; 1
dita dc pelltcas, a F. 11. Walter; 100 «sac-
cos de cocos, a Couto -S; C; 100 ditos, a
Soares Cunha; 100 ditos, á ordem; 100
d'tos, á ordem; 110 ditos, a Salvador
Cunha; 100 ditos, n 'Soares Bastos; 200
dilos, á Companhia C. AJimenticias; 7 cai-
xas dc charutos, a Jacobina í; C; 12 dt-
tas, a 1*. Meyer; 1 dita, a A. rtan.een;
4 ditas, íi T. Jurguens; 1 dita, a Herm
Stti!t_; 50 ditas dc «leo. a II. UarceÜos;
1 fardo de pcnnas, á ordem; 3 caixa, dc

70 o hbaijEJO «•••: jan-jot JULKS MAUV

Os iluis tionicns pararam a conversar ao sol,
Valognes fez uni gesto circular e o seu interlocutor seguiu e.-=e gesto.
Voltou-se e Marcellina viu-lhe o rosto.
ilira-Pedro Deaufort! Era seu maridoI
Que-vem elle fazer á of.ficina?
Teria ido procurai a? Tcr-lhe-á encontrado os vesligios de seu triste

caminhar?
'Marcellina recuou... passou-lhe uma nuvem pelos olhos... c a sua com-

moção foi tão graiule <|tie canihaleon c rolou pelos rilliino.s dcgíáos da esca-
da, com os sentidos perdidos!

«Era cffe-clivaiitiente Beaufort. Marcellina não fc cngan.ára. Mas como
elle estava mudado, fltiasi desconhecido, alquebrado, cmniagrecido, com os
olhos encovados!...

De quando cm quando fazia um gesto niaciiinal com a calieça, sacudiu-
do-a como para rcpellir pensamentos importunes.

¦A desgraça tinha passado por cima tfellc couto um temporal. Seria iin-
possível a cura.

A vida era para elle fardo pesado, desgosto profundo.
Eram decorridos quatro annos desde nue Marcellina tinha (lesappareetdo,

.itio tendo alcançado mais noticias d'ella.
¦Por que motivo fugira? Continuava a ignoral-o!..,
Julgava-a morta e continuava a amal-a.
Se n'aquclle momento tivesse levantado os olhos, teria vislo, como um

phantasma, um rosto pallido, que o contemplava, desesperado, assombrado, o
rosto dc sua mulher, oue tambem o amava e a quem a súbita dõr ao vel-o
tinha prostrado no chão.

Mas licuufort não erguera os olhos, e não podia suspeitar dc que Mar-
ccllina estava ali lão perto d'elle.

il''ôra pedir informações a Valognes sobre as fundições -dc Creil, de que
a 'Sociedade 'dos 'Estabelecimento Mctallurgicos dc Saitit-J-icnis tinha annun-
ciado a venda. ,.,

Bcaufort queria empregar a sua vida desoecupada na distração dc ujn tl.i- _
balho qualquer. Queria comprar essas fundições. q

Ah ! se o trabalho pudesse íazel-o esquecer, se pudcsseC dorniftar a dolo-
rosa c persistente recordação dc Marcellina !

Não tinha esperanças, mas ia tental-o.
Era, pois, sobre as fundições de Creil que clles conversavam qt.au.. a

joven -os surpreliandcu.
Os d.ois homens sahiram do pateo da ofiicina. O tempo estava magni-

fico. Passearam ao longo do canal.
Ko alto da escada, Marcellina continuava desmaiada.
Quando, uma hora antes, sairá de casa, ella tinha recotnmendado a Ge-

rardo que tomasse ronfa da irmã, como elle fazia todos os dias.
Gcrardo era turbulentounías nunca desobedecera ús ordens dc Mareei-

lina. Comtu-0 -'aquella manhã, c-sqitcceti-.se das recommcndações de sua
mãe.

A [u-incipio brincou oini a irtnã no jardim... depois interrompeu-se mui*
|_s vezes, para ir olhar para a porta, para os lados do canal.

.Quantas tentações o chamavam para aquclle lado !
•Si-nt contar os pescadores de cauiço, que apanham ,c«s bonitos peixinho*

frementes, botes subindo c descendo o canal, creanças correndo, sv.i medo,
pela beira da muralha e marinheiros manobrando nas embarcações.., Quan-

qirim A. Hitieir-: So <aito». i «ríf**: *»

Iditos, a Ouimarãcs Irmão; 17. -ítos, a
Aaiaiidio Pinto! 40 «litos, a Cortei Filnoss
95 ditos a A. Bebiano; 95 ditis, o Ferraz 1
15 8JCC0S dc arroz, a C. Dausi; SJ «litos,
a A. C. lirowj 30 ditos, a ií. Ftrreua
Irmão; 33 ditos, 11. 2, á ordem; 9 saccos
de Vni.ho, a A. Lemos; 27 ditos, _l*esta-
na; 50 ditos, o F. Moreira; 100 ditos, a
K. F. Leite; 60 fardos dc xarque ,a -•
Albuquerque; 2 ditos, a Joaquim Cardoso;
191 fardos de alfaia, a Ilerm Stoltz; 30
caixas de polvilho, a Avellar; ao saccos
de polvilho, a Guimarães Irmão; 25 caixas
de polvilho, á C. Pugtisi; ai saccos de poi-
vilho,' a Marinho Pinto; 15 ditos, a -Ml-
Ritel Arthnr Lopes; 12 saccos de favas, a
Joaquim A. Uibciro; 105 caixas dc água»,
d Companhia vieiras :>,L-ittos; 200 ditas,
o E. A. Caxambu'; 1 jaca de carne, a
M. Pereira; 1 caixa de doces. » J. «••
Andrade; 2 caixas de licores, ao mesmo;
100 caixas de águas, a P. Martins; 951'
caixa» dc sebo, a H. Kalkuhlj 18 rolos de
íunio, <a Antônio J. Soares; 2 encapados
de fumo, a A. F. Sá; 7 fardos dc p»-
pelão, a C. T. N. S. Jlosario; 80 amar-
rados de fumo, a K, Irmãos so latas dc
massas, a Fonseca; ioo saccos dc sementes,
ao lliuistcrlo da Agricultura; -'5 de vi-
uiho. a Álvaro Brasil; 7 encapados de ce-
-ra. a J. A; Monteiro; 200 saccos de se*
mentes, a P. S. Agricultura; 200 fardos
de .palhües, a O. Bopttccher; 21 tonneis
de álcool, a A. Cardoso; 5 rolos de so,_,
a Diunaso;; 5 ditos, a Siqueira; 10 ditos,
a Queiroz 

"«lareira; 5 -1>js, a. Coelho
Duarte; 10 ditos, a F. H. Walter; .
eiicaiiado de peles, a Janot Kody ;

Pela Ií. F. Lcopoldina. Cama recebida:
30 saccos dc millio, a Fry Youlc; 41, a Si-

Sueira 
-C; ao,a Mcirellês Zamith; 17. a

«ias Garcia; 17, a Nazar Irmão: 54. ao
mesmo; 2.1, a lírandão Alves; 27. a Manq
de Souza; 20, a Rodrigues Queiroz; 10,
3 Xisto J. Santos; sa á.ordem; is8_ £ °r-
dem; 50, á ordem; n, á ordem; 30, á or-
nem; 22, á orücm; 30, á ordem; 30. â or-
dem; 19. ã ordem; i» á ordem: 16, á or-
dem; i6, a M. Luttcrbach; 20, a Caldas
Bastos; 40, a Kod. Oueiroz; 20, a Paulino
Salgado; 37, a Kod. Oueiroz; 3", a Soares
Cunha; ,5 a Alvares Pollery; 22. a Mel-
relles -aiiiith; 25, ao mesmo; ti. ao mes-
mo; 31, o Mario de Souza; 10. a J. Nunes;
40, ao miunio; 19, a Meirclles Zamith; 2g,
ao mesmo; i8. a Avellar St C; ?6. a Mano
dc Souza; 38. ao mesmo; to. a Brandão
Alves; 24. ao mesmo; 20, a Siqueira Veie;;

Alfredo Maia: 2 latas de nianteica. a P.
1 Icr"ni.l-i; 1, a J. Soares; 1, a A. Garcia;
1. a D. Guimarães; 1, a A. Castro; 1, a
G. Moniz; 1 no mesmo; 2 jacas de quei-
jos. a F. Moreira; a, ao mesmo; 1, ao
mesmo; 6, ao mesmo; i. a P. Almeida; (»
a j; Kibeiro; i. a Arthur; i. a L. Freitas;
2. a II. Bastos; 5, a S. Mariz; 2, a L. F.
Costa.

Utt -ACIÍROÀ (Tel. C. SMS) « »«5
MAIA ÍTel C. ,848) — Chamados o"ue 

eom urgí_ciÍ. Con*: Coustitlaição

DR.' MARIO DE GOUVÊA ^*CÇlWo»medica, partos e mol. dí ,-*nJ1')ra-5a*
Cons.: R. 24 de Maio 64, (i il «).
ás segundas, quartas e sexta». Res.. r.
Bella Vista 20 (E. Novo). Tel. 161, V.

DR PIMENTA DE MELLO - 
Çoniuji

tas diárias (excepto ás 4.,3-(eitMl. Va-
rives, 5; ás 3 horas. Kesid.i Affonso
Penna n. 49, __ . ...

DR PEDRO MARTINS — Especialida-
des: moléstias de estômago, coração, fi-
gado e rins. Cons.: r. dos Andradas 52,
sob. Tel. 173S. Res.: rua N. S. de Co-
pacabana n. 99°*

marítimas
VAPORIÍS ESPERADOS

Portos do sul, "Sirio" a-
Santos, ".Minas Geraes"
Portos do norto, "Capivary". « .
Inglaterra e escs.," Orissa" * ,
Portos do sul, "Mavrink". . . .
Inglaterra o escs., "Díina". , *
Nova York e escs., "Byron". . •
líuenoa Aires, "Aracaty". . . t
Nova Vork c escs., ",S. 'Paulo". ¦
llio da Prata, "Frisia"
llordcos c escs., "Liger"
Portos do norte, "Olinda". . . •

Setembro:
Callau e escs., "Orita"
Inglaterra e escs., "Amazon". ,.

,,. , , , Portos do lujrtc "Brasil". . . .
Gcnaro Dias; 3 caixas. _a Azevedo | ]{i0 ja pratÇ"P. ,|i Udinc". . .

Rio da Prata, "Demerara". . . .
Rio da Prata, "Sequana". . . .

"APOR-S A SAIR

| Recife c escs.. "Ihissirce". . . •
I-ivcrpool c escs., ".Sócrates". . •
Calláo c cees.. "Orissa". .. •
Santos, "Taquary"
Portos do sul, "Itapuliy"
Tortos do sul, "Assu'"
Alacau c escs.. "Piransv". . .
l.iverpool t escs.j "Ilalnein",

Cattley; 7? barris dc alvaiade, a C. Olsburg; I CaravcUas e escs.' "Pliiladelphia"
30. a Heraclito Si C; 30, a Tors-o Allanl; i ] 1Rlina c c«cs. " \uiia"
15, a S. Lara & C.: 70 a M. Lafayetti; Nova yori; c cscs.t "Tcreiice". . .
10 b arneas de oleo a B. Jlartotis «\ L.; i;-0 j^ prata, "Dtuia"
10. n Sampaio Ferreira; 5, a Silva Rcro | Nova York o escs. "Minas Ccraes".
& C.i 10, a Amaro Prado; 2 caixas a Pw| Ri0 da Prata, "Bvron"
menta Mello; 11Í l.arris. a Josc Lino & U; , Vortos do norte, "Hahia"
12 a Minas O. Preto; 2. ao Moinho In- Montevidéu, "Goyaz"
tlcz; Co. á Companhia Lcopoldina: S. a I itajahy c escs., "Itnittiba". . . .
Gil C. Wagner; ifi. a Pereira Aramo l* ; ]{;„ -a prata- "Ligcr"
C.| 20, a Davldson Pullcn; 12. a J. Rainlio ! Amsterdam e escs., "Frisia". . . .
& C.i 12, a Pereira Arauio & C.I 20, a -Buenos Aires c Havre, "Corcovado".
Wilson Sons; 5 fardos de fumo. a .1. Aze- j Kt.cife e cscs. «,\. ]acCRuay". . .
vçtlo & L.; 61. a M. I.. Maidalaniy: 20, a ¦ portn sJo my "It.ijubi"
Maulalamy; lo, a Sau! .Muleck; 1 caixa dc Setembro:
chá, a A. L. dos Santos; í volumes dc Montevidéo e esc,*,-.'omina-lacc.-i, a M. Polo; 300 saccos de300 saccos
terra, a Costa Pereira Maia: 6 barris dc
ácidos, a Ií. Telles Ribeiro; 20 barris dc
salitre, á Companhia M. Industrial; ro, a
II. C. Hopkins; 11. a Mavrink Veiga; 20,
a. Chrlst. Fernandes; 66 caixas de saes, a
G. .loe.tcclicr; io caixas, n A. Gomes &
C.;; i, a Davidson Pulíen; O barris de
verniz, a I-ambert St C; j a Mostre
Blatge: 4, á Companhia Costeira; 5 caixas,
á lí. Ferro C. do Urasil; 1 a F. B.-.ptis.
ta * C; A. ao I.toyd Brasileiro*; d. a He-
raclito S: C.i 7 a J. Rainlio ix C: 6. a
Pereira Arauio; 3 de provisões .a Wilson
Sons; 6,-jo barricas ed cimento, a Üorlido
Maia 5í'C; 200, a Hime & C; 8jo. a
Fry, Youlc & C.i 1.000, a A. G. pontes;
C6o, ao mesmo; i caixa dc couro, a Üt.
Gruuy.

Pel» vapor nacional llaquar\>, de rernam-
buco: 2--, toneis de aolool. a V. Castro; Ao,
a Gulcharil ,".- C; 2:. a l*. Marinho; lo|i,
a A. Cunha; fio barris dc oleo. á ordem'.

Pela È. F, Central do Urasil (S. Uio.
co) — Carga recebida: ii latas de man-
íi-a, a Andrade Monteiro; 13 ditas, ! a
Pedro Martins; O ditas,, a Andrade Montei-
ro; :0 ilitas, 3 'Pinto Lopes!' O ditas^a
Pedro .Martins: 4 ctigrailados idem. a A. K.
01 veira; 25 latas idem, a Pedro Mar-
tins; 10 ditas, a Pinto «Lopes; 10 ditas,
a Siqueira & «£¦; 23 ditas, a Ainandio Pin-
to; 2.1 dilos. 11 A. Amarante; 40 ditas,
a Brandão Alves: 27 dilas, a Andrade Mon-
teiro; =i ditas, a Damasio & Ci 22 dilas,
n lírandão Alves; <> ditas, a A. R. Oli-

dilas, a Brandão Alves: 10 ditas,

'Sirio". . ,
Inglaterra c escs., "Orita". . .
Paranaguá e cscs., "Murtinho".
Uio da Fruta, "Ibiaoaba". . . .
Uosario, "Mantiqueira". . . . .

INDICADOR
ADVOGADOS

DR. ÁMAI.IO DA SILVA _ Rua Uru-
pitavam n. 7, i° andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado -
Rua Ouitanda n. 8. Telephone Cen-
trai 8'.

DR. ARTHUR CHERUBIM — Advogado.
Adeanta enstas. Escriptorio: Carmo 71,
Tc'cph. Norte ,tSi. '¦'

S. PAULO — DR. ASCANIO CERQUE-
RA — Advogado. Rua Direita 8 A. Cai-
xa Postal 799. "I

DR. BERQUO' COELHO. R. do Rosário
81. Tel. .3037, N.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) c SALGADO FILHO — Ad.
vogados. Ruu dc- Hospicio, 27. Tel.

drs.ü,'eÚ_enio de BARROS bu-
LHÕKS PEDREIRA e JOÃO PE
DREIRA _ Advogados — Rua Buenos
Aire

11 Alves Irmão; 21 ditas, aos mesmos; 21, DR. FLAVIO J. PARETO — Advogado,
ditas, á ordem; 111 ditas, a Thomaz ila Rua do Rosário n. 70.
Silva; 10 ilitas, a Teixeira Borges; 31 dl-1 DR. HERBERT C. REICHARDT —Cau
tas, a Carlos Ta veira; 17 .ditas, a Bran- sas commerciaes c inventários. Adean-
dão Alves; 16 ditas, a Júlio 'Barbosa; 40 ta custas. Uruguayana 77. Residência!
litas, a..Brandão Alves; 24 dilas, ao pies-] p. ,|c Botafogo 384, "Pensão Mages

Slll 0.1! ...... á ditas, ao mesmo; 5lí ditas, ao mes-
mo: 33 dias, a Medeiros Kocha; 15 ditas,
a foãò da Cunlia; 4 dilas. a Pereira Al-
meida; 1.1 dilas, a Dias Ramallioi 2.1 di-
tas a Andrade Monteiro-, 20 dilas, a A.
Ribeiro Oliveira; S ditas, a A. Amarante;
12 dilas, a Brandão- Alves; 8 dilas, a Pm-
to kopes; ."ío dilos, a Damasio & C.J ^o
dtas. a Guimarães Irmão; 8 ditas, aos
mesmos; 3 caixas c 5 latas, á I.eitcria Mo-
delo; 32 latas, a Lobato l-'illios; 2S ditas,
a Siiiucira Veiga; i.| ditas, a C. Vasques;
21 diias. a Damasio & C: 10 ditas,, a
Pinto Lopes; 8 ditas, a Thomaz Pereira;

dilas, a A. U. Oliveira; 20. d tas, íi Pin-
to I.opes; 1.1 caixas de queijos, a Lobato
Filhos; 23 ditas, nos mesmos; 19 .ditas, a
Companliia II. Lacticinios; 4 jacas idan,
a João da Cunha; -t dilos, a_ Álvaro Har.
roso; ; ditos, a Damasio 5; C; 3 d tos, a
Torres Rego: 8 fardos dc carne, a A, 7..
orlem; 1- ditos, a 

'/.. 
A. ordem; 3_Jaf,a3

úlem, a Marques í; C.; 9 ditos, a Coelho
Sovaes; 7 dilos. a Ferraz Irmão; 10 dt-
tos, a Bcncvides Irmão; 5 ditos, 11 Couto
& Ci 5 ditos, a Júlio Moita; 5 ditos, a
Bcncvides Irmãu; 17 ditos, a E. Commer-
ria I 11 dros, a Corria Ribeiro'
89 fardos dc carne, il M. A. ordem: 4
jaiijás c 15 fardos de cir:ic._ a G. Carn-
«pos; 2 jacas de carne, a CuinturUcs Ir-
mão; iq fardos de ram-.. a Per1"-1? *r"
mão; 4 dito?, a Alves • Irmão; 2 jacas de
toucinho, a Amandio Pinto; rfi ditos, a
Ciircmiro Pinto: to diios, a Coelho No-
vaes; 13 dito?, a Ferrai _ Irmão; 20 di-
to; a Bencvidcs Irmão; 6 ditos, vi Marque»,
9 ditos, a l'\ ordem; «g ditos, a J. K.
ordem; 5 ditos, a Pereira A-incida; 5 ditos,
.1 eixeira Carlos: 5 ditos, a Couto; 7
«liu.s. a Bcncvides Irmão: 5 ditos, a Mar-
ques; 13 dilos. a li. Comnier.ii.-vl: :' .::-
to: a 1'orrêa Ribeiro; to caixn sdc carne,
a Augusto Constante; 1 caixa de iiicsun.
tos ao mesmo; 3 cestos dc presumo*, ,
J. Ferreira; ,| ditos, a Kduardo Ctijó; ¦-,
caixas de p.iio=. a Augusto Constante: -|
cni.-as dc banha, n Airr.nilio Pmio; 30
ditas, a Casemiro Pinto; i«£, dita', i IS.
ordem; 20 «litas, a M. Costa; ip dilo-,
a Teixeira Cario?; ro dita.-, n t Pri_taj"| H
diiaí. a l'". Commercial: 20 ditas, ?. Ze.
nha Ramos; 1 caixa 6 pregados c 12 lat".*.
d.- banha, a A. Amarante; 43 s-iccoj. de
feiião, a U. Albuquerque; ití ditos, .;i'»
itmho; 100 quartola.1 dc sebo, ,1 Dtírlsch;
8 latas do mantcÍRa, a Ferraz Irmão; >
ditas, a \V, Hilpcrt; ? dilas, a Martins;

caijca de mnteijí, a Alves Irmão; i en*
Kfdado de tnnnteiiía. a Dolméj _ latas c i
caixa dc manteiga, a Rodrigues Lima: _r
lata dc manteiga, ã ordem: fi ditas, a Tei-
xeira Borges; 22 ditas, a Pinto r-opes: 3
ditns, o Adolplio; to ditos, a J. Alves
Ribeiro; 12 ditns, n V. T,obo; 40 dita*, a
C. Pinto; .<i ditas, a ií. Irmão; 15 dl-
tas, a üa.ctniro Pinto; 33 ditas a T. Al.
vi. Kibeiro: 15 dita?, a A. CarvaMio; 15
ditíts, n Lobo; :-, <lita$. a T. Carlos; 11
ditas, a J. A, Ribeiro; 20 ditas, n Ca...
miro Pinto; ro -litas, vi T. A. Kibeiro;
a?-; ditas, a Siqueira; in ditas, a V. Sen.
ra; :. n S. L. Uibciro» 2. o P. Almeida;
8 iacás. <Ie nucijos, a T. Cario?; 12, a
loão da Cunha; 1. ao mesmo; 2. a Alves;
2. a Conto \ C.: 13. a Guimarães Irmão;
2;. a Damasio .ir C; 12 a loão da Cunha;
i. n M. Rocha; =;, a Haspar Uibciro; d, a
l.-jo dn Cunha; 2. a Antunes; 22 a Toão
ria Cunlia: 0. a "Teixeira Cario?; .i. a. Gas-
car Uibeiro; .^. a Damasio & C; 1. a Tei-
xeira Carlos; 4. a Mor-ira; 2. ao mesmo;
1 a Damasio S; C; 10, a Ribeiro: s. a'|"nrr«t'3 Rego; 4. ao mesmo; 5 n Alves; 11.

rt lírandão Alves; 2, a C-asuar Kibeiro: 2, ir
Coflito: ,i. a Álvaro; ti, a Ct-i-rpir Ribeiro;
= a Martin-; Saraiva; 2. a Fernandes; 0. a
Guimarães Irmío: -. a R. ordem? 3, a Dn-
mincos: .1. a Cabral; 2. a Mtfiucl; 4. a T.
lí. ordem: i de carne, a U. ordem; 1, a
('-. A. or-demí 2 a (i. ordem; 1. a C, <«.
ordem; 1. a ItorpcR; 1. .1 N. Alves; 1, a
V ''-anio; <; de toucinho, a R. ordem'; ^a G. A. ordem; 0. a <-. ordem; ¦;, aC. G.
¦ordem; =. a A. C. ordem: 1 dc metidos,
a Borges; 1 caixa de rcauclião, ¦ n BAl; 1
cesto a A. Morando; i. a P. Daniel; t,
de Ünguiça. a Costa: 1. a Caldas Pados;
1 fixa. n Couto «K- C: r iacü do !oncinho,
a T. ordem: 1 dc lintruíc. c K iuardo
«Tiriló; t, a L. nrrlemj 1. a «Gafinar RÇheíro;
2> volumes diversos, a Kcrrar Irmão ;

Pela Marítima — Cartt.i recebida: 167
saccos de fctjão, a M. Kinbv; 1.1 ditos,
n A. Amarante; .i-: ditos a Renevide* Ir*
mão: S ditos, a Garlos TavcJrn: 20 di'os,
a Macedo Junior; ^0 ditos, a Teixeira II-on
gis- 20 ditos, a Gaspar Ribeiro; 150 diios,
a Coelho Duarte; 24 ditos, a Herm Stoltz;
6? dites, a Angelino Simücs; 24 ditos, a
Simões Mace-lo; 24 ditos a Joaquim Car-
doso; 15 dito1, n Jmquiin A. Ribeiro; 1
if» ditns. a Pring. Torres; 22 ditos, n
Ornstcín; 12 ditos, a Pereira Ahftcida; i*|
ditis, a Sonres Rcneiidc; 14 dito?, a J01.

DR. JAIR CUNHA — Advogado — Rua
S. Pedro n. 82. Teleph. 2421 Norte.

DR. MILTON ARRUDA—Processos eiveis
r.omtncrciacs c crpliunologicos ; de apo
senfadorias, montepios; tem representan*
tes nos Kstados c em Portugal c adeacta
custas. Sacliet 4 (tel. C. 3460).

DES. OLIVEIRA SANTOS e AI.BER-
TO ALVES RIBEIRO — Advogados.
Escriptorio: rua do Uosario 103.

DU. PADUA VASCONCELLOS — R.
HUENOS AIRES N. 35, (antiga do
Hospício). Tel. Norte 3430,

DR. UBALDINO DA MOTTA BASTOS
— Escrip,: rua do llospicio, 2.1, in.

Tel, 3Í.40, N. Kes.: r. Conde Homfitn.
;£«-. Tel. 1694, Villa. Expediente das S
ás 17.

CLINICA MET.TCA

DR. AGENOR MAFRA — Residência e
consultório: rua Riachuelo, 222; tcle-
phone 1.024, Central. Consultas das 2
em deante.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da Fa.
culdade. Cons. Hospicio, 02, das 2 ás
5. Res.: Marquez de Abrantes, 12. tel.
rSR, Sul.

DR. ANTÔNIMO FERRARI — Trata
mento especifico da tuberculose e da
syphilis; rua da, Asfiemblca 73, de 1
•ris tj,

DR. A. MAC DOWELL.—(Doe. da Foc.
dc Medicina). Moléstias internas.—Appl
dos raios X, para o diagnostico. Cons. :
r. Hospicio 83, das 3 ás 5. — Res.
S. Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Eaculdr.de dc Medicina.
Cons.; r. Assembléa 87, (de 1 ás 3),
terças, quintas c sabbados, Resid, tra.
vessa Cru*. Lima, ai. Tel. Sul 803.

DR. ALFREDO EGYDIO — F.sp.: Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons. Rna
C, Hoinfim 817 (Pii. Freire d'Apv:iar).
•nas 8 ás 10 hs. e Sdor. Euzebio •«9. (12
ás :). Vrs. r. C. riomfim 701. T. ¦185. V.

DK. ARTHUR DE VASCONCELLOS—
Assistente dc clinica medica da EacuI-
dade, Cons.: Kosario 85 (das 3 as 5
h?.) Tel, Norte 1114. Res.: r. Volun-
!.irio3 da Pátria 386. Tel. Sul 1699.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cons. 1 r.
S. José 106, ás terças, quintas e sabba-
dos. Tel. CcnLr.il 5317. Res.: r. Euphra-
sii Corrêa i6. Tel. Central. 41S1.

DR. Ç. BRAUNE — Loura pratica dos
hospitaes da E>'-opa, Clinica medica.
Esp. coração e estômago. Cons.: rua de
3. Jo-é, 112, de 1 ás 3.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
I CS tias pulmonares, Cons. rua Uruguayana
35» das 3 âs 4, ás terças, quintas e sab-
liados. Resid. K. 24 dc Maio, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — De
volta de sua longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Floriano 90. Tei. N.
1957, E*-P« cm vias urinarias, syphilis e
pelle Con*-.: das *o ás i _ e ? ás 4.

DR. CTVIS GALVÃO — Clinica medica,
«sypliilis, vias urinarias. Exames de pus,escarros, urina, etc. App. o 6_ó e 914.
Cons. c res.: r. Cinstituiçâo 45, sobr.
Tel. 21 ti, Ccntr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — Assis-
tente dc clinica na Faculdade. Cons.:
r. do Rosário 140, ás -..'•s, .j.H e 6.°s,
das a ás 4 lis. (Tel. Norle io*-o*.

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me
dica. Cons.: rua iü de Março n. 10,
das 4 ás 5 (tel. N. 1531!. Re».: rua
Uroirti.iv. :03. Tel. 1030. Villa.

DR. GAP.FIELD DE ALMEIDA — Di-
rector do Hosp. S. Sebastião. Docen-
te da Fac, chefe do serviço da I.iga
C. a Tuberculose. Res.: S. Salvador :';.
Cons.: 7 de Setembro 176 Tel. 607.

DE. GUILHERME E1SENL0HR. trata
da tuberculose por proce=-o especial ten.
do conseguido a cura radical cm centenas
de doentes. Pratica o processo de "Eor-
tii-.Iini" Con--. r. n-nrril Câmara ;6.

DP. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nas, ginecologia, vias urinarias, Lonuo
exercício, prof. e pri ti ca recente nos
liosp. ile Paris c Berlim. Cons. e res. r.
N*. S. Copacabana 6.1. Tel. líSl. Sul.

DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto.
.io; rua da Assembléa, Sj. rcsiilci-.cia:
lí. Riachuelo, 332,

DR. HILDEGARDO DE NORONHA—
Clinica em per.il. Trat. c.peci.il da ble-
norrlncia. Cons.: Sete de Setembro n.
09. sob.. z.M, 4.«s e 6."5. das a âs 4.
Res.: Gonçalves Crespo 23. Tel itSi,
Villa.

DR. J. MASTRAKGIOLI — Assist. de
cl. med. na Fac. Ex-iuterno do Hosp.
lv.chin de Paris. Sirvico do prot. F.
Widal. Res.: r. Paulo Frontin s-
Tel. 6065 C. Cons.: Rosário 140 u".s,
5".s e Sabbados, 1 il 4, Tel. 3070 N.

CLINICA MKIH0A. MOTiF.STIAS
DAS SENHORAS,-8VPHH.IS

DR ANNIBAL VARGES — Mol, das se.
.horas, pelle e trat. esnec. da «yphilu.
App electr. nas mol. nervosa», do naru,
garg.nta e ouvidos. Cons.: .«.v. Gomes
Freire 90. das 3 ás 6 h, TI. 1302. C.

DR. GREGORIO RISPOLI — Medico-
operador da Real Universidade de Na-
polis e da Fac. do Rio de Janeiro. Cons.
e res.: Av. Gomes Freirei 37. Tel.
Central, 1747. 

„,. 
,.

DR JÚLIO XAVIER _ Clinica medica
e de moléstias do senhoras. Res R. I- ela
da Cunha, 43- Tel. Villa 939. Consultas:
de 2 ás 4 e das 7 ás 9 hs.da noite, na
R. Barão de Mesquita a.u.

DR. JOSE" CAVALCANTI —Clinica me.
dica e syphilis. Cons. Sete de Setembro
139, das 10 ila ás 12 e das 4 ás 5 il>-
Re», r. Senador Octaviano, 238.

DR RUBEM BRANCO — Cl. medica
em geral, partos, mols. das senhora» c
sypliilis. Cons.: av. Mem de Sá ti5,
(das 2 ás 6 lis.). Res.: r. Haddock
Lobo n. 6.

CRAVOS, estAn-an, VttmM. ««ja* *j-t
apparecom com o uso «lo phl'*?*|1<:„r7!il:
di Samuel de Macedo Soaret PhUoder
ma creme, 3%. Philoderma lot-o, **'""¦¦

CIRUROIA OKRAL. W\£S™?
DAS SENHORAS, TIAS URI-
NARUS

DR NABUCO DE «GOUVÊA - Professor
dá Fac. de Medicina. Chefe do -*"'50

cirureico do Hosp. da Saude. K. i" oe
Sare.. 10. das 4 % 6. Tel 8.6 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS - For.
mado e laureado .pela f,3ev.Me de
Med. de Paris, ex-interno dos Hosp. ae
Paris. Cons.: At. Rio Branco asr, »"•

3 ás s. Tel.940 Res. V. da Pátria n.229.
DR LEÃO DE AQUINO - Da Acad. de

Med. do Hosp. da Gamboa Res.: Los-
ta Bastos 45- T. 256. C. Cons.: Gen.
Câmara 116. dns jiss (excepto nas
4«.s-feiras); e noa sabbados das 12 as 3.

DR, C. DE ROSSI — Cirurgia . geral.
Moléstias das senhoras. Vias urinaria-».
Cura radical das hérnias. R. Quit-anda,
27, de 1 ás 4. Res.: R. Visconde Silva,
38, Botafogo. _,

DOENÇAS MEXTAES E NER-
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prol. de. cli.
nica da Fac. com freqüência dos princi-
paes hosp europeus. Cons.: r. da Assem,
bléa, 98. 

'das 
4 ás 6, a.«s, 4-1*», e 6.«s-

Res. V. da Pátria 355 Tel. Sul 824.
DR. W. SCHILER — Cons.: 2«.s, 4*.s e

6'.9 r. Hospício 83, (das 4 ás 5) e
Casa de Saude Dr. Eiras, rua Marauez
de Olinda, ás 3'.s, 5*.s e sabbados (das
3 ás 3). Res.: Bamhina 40. Tel. 1143S.

Pelle e syphilis — Curas nelo"Rndium e 914 — Estoniimo.
pulmões e doenças nervosas.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da pelle
e mucosas, ulceras cancerosas, tumores
fibrosos; arthritismo, syphilis e morphéa;
neurasthenla; doençar» do peito e dyspe-
psia; 7 'ombro, 36, ás to e ás 14 hs

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO. PI
GADO, INTESTINOS E NER.
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito
da embriaguez, por suçgestao e com

os medicamentos "Salvims*' e "Gottae
de Saude". R. Carioca 31, 3 i» 5.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO. CO-
RA0AO E APPARELHO

DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA—Cons.
largo de Santa Rita n. 10 das a ás 4.
Res.: rua Dr. Dias da Crus 11. 301
Meyer.

Clinica meilico-cirm-fiicn dos drs,
Felix Nogueira e Júlio Montei-
ro, á rua Senador Euzebio, 23.S
—• Telephone, Norto 1.186.

DR. FELIX NOGUEIRA—Op., partos e
mol. dc senh., hydrocele, estreit. da ure-
thra, fistulas e corrim. Trat. esp. da
sypliilis; appl. de "6n6" e "014", (11 ás
2) Res. trav. de S. Salvador au.

DR. JÚLIO MONTEIRO—Med. do Hosp.
de S. Sebastião. Mol. internas, pulmão,
coração, fígado, estômago c rins. Mol.
infectuosas (sypliilis, etc). Das 2 ás 4
hs. Rc» rua de IbiUiu-na 35.

ANALYSE DE URINAS

BLAKE SANTANNA e ÁLVARO
AFRANIO PEIXOTO — Chiraicos. I.a-
boratorio Chimico de analyse de urina,
Analyse completa 20$; rua 7 de Setem*
bro 11. 133. Tel. C, 189G.

DUGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUDERCULOSE

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.
Nn Boca do Matto, Meyer. Trata a tu.
berculose pelos processos mais moder-
nos. Res. r. Nazarelh 93 (Meyer). Cons
Assembléa 73, das 4 is 6 hs.

TRATAMENTO DA TUBERCULO-
SE PULMONAR PELO PNEU-
M0TII0RAX ARTIFICIAL

(Processo do Forlauini)
DR. EDGARD ABRANTES — Cons.:

r. S. José n. 106 (a ás 3). Tel. C.
5.537. Resid.: r. Darão de Flamengo
n .17. Tel. Sul 960.

CLINICA CÍRUltOIOA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Uo liosp. da
Misericórdia. Com pratica dos hosp. de
Berlim e Paris. Cns.: r. da Carioca
30 (das 3 ás - hs.). Resid.: rua das
Laranjeiras. 80 (tel. 3956, C.)

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri.
narias operações cm geral. Rua Sete de
Setembro, go.

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgiio
da Sta. Casa. Cirurgia de adultos c
creanças; mol. das vias urinarias e das
senhoras. Cons.: r. Ourives 5, daa 3'ás 5 hs. Res.: r. Senador Octaviano
n. 52. Tel. Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES—Memb, da As».
Franceza dc Urologia. Trat. da blenorr.
arruda e clironica cstríit. e prostaMtes
chronicas pelas correr.te-a thermo-clcctri*
cas. Cons. r. Carioca <;n, das i_ á<; 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
da Santa Casa. Res.: Conde de Bom-
fim 159 (Tel. 1272 Villa). Cor.s.: rua
Ourives 29. 3«*.s, 5a.s e sabbados, ás 4
boras,

DR. JOAQUIM MATTOS —Do Hospital
da Saneie. Aíol-stiaa dc senhoras, vias
urinarias. hérnias, liydroccles, lumorcs
dos seios c do ventre. Rua Rodrigo
StIVa n. 5.

DR, NELSON MARCOS CAVALCANTI
— Dos H.isp.: Miíer. e llcnef. Port.
Cirurgia, mol. das senhoras e vias uri-
narías. Cons.: .io, Ourives. 3 ás 5 hs
Res.: P.issos Manoel 34, T. 3197, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe. de Mcd. c Cirurgia, com pratica dos
-joso. da Europa. Res, c cons. R São
José, 49. Consultas ás 2"s, 4*3 e "*s, de

1 as .1 hs. Tel. 318, C
DR. ALFREDO DE MATTOS — Partos,

mols. da mulher e das creanças. Cons.
e residência: nu Caltcte 5 (lei. 4406,Cent.). Chamados por escripto

DR CASTRO PEIXOTO — 
'Cliele 

do
serviço de partos de Polyclinica de Cre.
nncas da Sanla Casa. Tel. V. 22C9,
Res.: Hadd. Lobo 4C2. Cons.: rua
Ui-uguayano, 25, das 2 ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO — Partos
moléstias de senhoras. Rua Conde de
Bomfim 577. Tel. 1.171, Villa.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist. da
Maternidade do R. de Janeiro e da Ass.
Aux. M. da Est. de 1-'. C. do Brasil.
Cons.: Hospício 8j (ás 4 hs). Res.: R.
Monte Alci-re 313—Santa Thcrcn.

DR. DACIANO GOULART -, Da Poly.
clinica de 'Jreancas. Cons.: R. Uruguaya.
na 2S das 4 ás 6 lis. T. 3762, C. Res.
Rua Hadd. Lobo 130. T. 1140. Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA - Curaradical das hérnias. Residências rua doHospício n. 63 e Farani n. 7.DR. HERCULANO PINIIEIRO-P.irtos.
moIest:a*i das .senhoras e creanças. Con-
snltas das 16 ás 17 horas. Assembléa
.17. Kesid.: rua do Lopos 154. (Madu-reira),

DR. LINCOLN DE ARAUJO-Da Acad.
ile Med. c do liosp, da Misericórdia.
Cons.! rua Gal. Câmara 116 (2 ás a).
TcJ* ,Ç* .^U:,,1-*3-- Haddock Lobo n.¦MO. (Tel. Villa 326).

DR LAFAYETTE VIEIRA — Mcd. daMaternrd. D-.plonndo pela Matcrnid.
Inrnicr dc Paris e com longa praticanos Hosp. da mesma capital. Cons.-
Hospício, 83i 2».s, .i«.s c 6."s.íci:a- (2as 4). Tel. 3770, N. Kcs.: tua Bar-bo?a 34.

DR. MASSON DA FONSECA — Docen.
tc da I-ae. de Mcd. e medico adj. doHosp. da Misericórdia. Cons. rua Uru-
fruayaiia 57, das 3 ás 1. Tel. 1043, C.Res.: Laranjeiras 334. Tel. 5858, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS, OPERAÇÕES, VIAS
DRINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE _ Cur-hemorrh, uterinas, corrimentos, sus-i-nsã,,,
cie , sem operação. Nos casos indicados,evita a gravidez. Cons.: R. 7 de Setembro1S6, dc 9 ás 11 c de 1 ás 4,Tel 1 solDR. ROBERTO FREIRE _ Ciw-rlfl.<Ja .Misericoroia. Operações, appa-clhos evias urinarias. Cons.: r.Carioca. 26. Res.R- D- Lmza 56. Tel. 3201 C.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MU-LHER — TUMOBUS DO VEN.TRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS - I.. docenteda Faculdade, Res.: rui Riachuelo n.24* (tel. C. 948). Cons.: raa C.iriocin. 47 (das 4 im deante). Tel| Cent.

_ TRATAMENTO DA CÜTIS
MME. CLARAZ _ Successora de"~mm_ManmiU. A|.plicic5cs da clcct-icúi-de

para embeilezamcnto do rosto e do cor-po. Esp, ua reducção dc f;ordura c--'u-sivamenie das senhoras; rua da Quitán-da 65, (das 11 ás is hs). Tel. 3270. Ç,

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS K
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARATJ.
IO e CLODOMIR DUARTE—Assist. da
Mat da Santa Casa. Com pratica do»
Hosp. da Europa. Con». r. Carioca 60, 3
ás 5 hs. Tel. 2727, C. Res.: Aljira
Brandão n. 9. Tel. 3S38, V. Tel. Ma-
•ernidade 955, C.

UME. MARIA STROCCHI _ parl...
e massagista diplomada pela Re,| ,•;.
vei*=idade de Bolo.na (Itália). Rc .. "„'
cia: praça Tiradentes n. 43, "

PHARMACIAS E DROGARIAS

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR ARNALDO QUINTELLA - Docente
livre d> Fac. de Med. Cons. R. Assem,
bléa, 28, terças, quintas e sabbados, a»
4 horas da tarde. Res. R. D. Carlota 63,
(Botafogo). .

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Moléstia»
de senhoras e partos. Cons.: Assembléa
18. Res. rua das Laranjeiras 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: ru»
Primeiro de Março 18, de 1 is 3 bo-
ras. Residência: praia de Botafogo 194.

DR RODRIGUES LIMA — Professor d»
Faculdade de Medicina. Consultório: r.
Assembléa 66, resid.: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Con«.l
Assembléa, 28; a."», 4.*» e 6.'s, da» »
á» 4 horas. Tel. C. 1000. Rei. Praia d»
Botafogo n. ioo.

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA
Lohoratorio de produetos chimico* ã
pharmac. F. GAIA. Ccmpleto .or-in-e-
to de drogas. Secção dc liomceorAA
R. Senador Euzebio 338. Tel. 1 iSí"v

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS
Conde Bomfim 436. Drs. José Ricardo"
da» 9 ás 11. Almeida Pires, de 1 ái V
Ar-cno qui noi, pira os fracos. Cvano*
Conol e Bleno-thanato. par» tronnrrlií-.'

PHARMACIA CAPELLETI — lliimawi
140. T. 1048, S. Compl. sort. dc dro
uai e produetos pharm., Cons. Drs'-
Emygdio Cabral (9 ás 10) t «*inifi
Cunha (10 ás 11). Grátis aos doV-pi

PHARMACIA CRESPO - Conde Bomlm
250 T. 2479. V. Cons.: dr. Camacho
Crespo. 9 ás 11; dr. P. dc Souza 

' 
Iás 9 dã ra. e 4 is 5; dr. Linne.i s iva

das 7 ás 8 n.-. dr. P. Lima. 2 ás 1
PHARMACIA ALLIANÇA — De 

']',:.
P. Alves. Laranjeiras i,u. Tel. C _•••
Cons.: Drs. Souza Carvalho (9 ás 

"A

C. Sampaio Corrêa (10 is n). |>a, jPacheco (12 ás 13); A. da Cunha êMello (13 as 14). Dep. da "tossir*,
na". Cura queimaduras, assndurm.»
eczemaí.

PHARMACIA PEREIRA DE SOUZA _
Laboratório e drogaria. Consultas meli.
cas diariamente. Tel. Villa 203;,. l'u«,
24 de Maio li'. 1C6. (Est. dc Uiaílmelól

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tei. 
",',,'

Laranjeiras 458. Cons.: Drs. Leopoldo' do Prado (9 ás 10); Souza Carvalho
(to âs n). Fabrica e dep. do "Pati.
toformio", para tossos, resfriados, "c0.
qtteluche".

PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M
Capelcti) — R. Had. Lobo 204, T v'
1387. Pab. do Carbo-vieirafo de nor,- 1,
do Elixlr de Citro-vieirato e Depursan.
Cons.: dos drs. A. Alves e M. Autran,
Ollion Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA REGO SOARES — i;;s
Cattete 77. Grande sorlimenlo ile dro-
gas nacionaes e estrangeiras. Produetos
chímicos e pharmaceuticos. Garante .1
boa manipulação dos seus preparados e
de qualquer reccituario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO - R.:«
Conde de Bomfim, 240. Tel. Villa 1480,
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto'
Tliibáu Junior, da» 8 i[_ is 91|_. nr,
Ernesto Possas, da» 9 i[_ is 10 i|a

K*;.?"i,'-'-'''''?^^-B

«fy^-í

m

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E BOCOA

DR. EURICO DE LEMOS, professor lir.
da Faculdade de Medicina do Rio, com
20 annos de pratica. Cura garantida a
rápida do Oiena (fetide» nawl), por
procesio novo. Con».: rua da Carioca,
13 sob., de ia ás 6 da tarde.

MOLÉSTIAS DA 'GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Eic.A».
6i«tente da clinica do Prof. Urbant».
chitech, de Vienna. Rua Sete de Se.
lembro 82. das 2 is 4 hs.

DRS. PECKOLT E PECKOLT PILHO
— Especialistas: ouvidos, narlx. gargan.
ta, vias urinarias e operações. Cons.
rua Sete de Setembro 63, lc andar, de I
&• 5. Re», r. Felix da Cunha 29.

MOLESfllAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CHOSOOPIA E ES0PHAG0S-¦COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES—Assist. da F. de Med. Ex.
assist. do Prof. Brieger (Breslau) e do
Prof. Killian (Berlim). Uruguayana 25,
11 ás 312. T. 3762 C. Re». Russell 10.
(T. 3750 C.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA.
NARIZ E OUVIDOS — OURA
DA GAGUEZ

DR. AUGUSTO LINHARES - Chefe
de clinica na Policlinica. Ex-asiist. do»
Profs. Killian, Gutzraann e Bruhl.
Cura da gaguez (proc. Gutzmann, de
Berlim); rua Uruguayana 8, is 3 hs.

MOLÉSTIAS DA BOCOA E SEUS
 ANNEXOS

AUBERTIE — Cirurgião-dentista — Es-
peciahsta — Rua it de Novembro 33.Teleph. 1838 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DA PELLE
SYPHILIS

E

DR. ALFREDO PORTO — Com praticados Hosp. da Eur., memb. da A. de Med.
Subs. no serv. de mols, da pelle, da
Polycl., etc. C. Rodrigo Silva, s (tel.2271.C. R. av. AMantica,272, t. S.1493.

DR. F. TERRA - Prof. da Faculdade de
Medicina, director do Hosp. dos Lázaro»
R. Assembléa n. 20, das 2 ás 4 horas.

DR SILVA ARAUJO FILHO — Assi».
tente da Faculdade de Medicina. Rua 7de Setembro 38, is 3 hs. Tel. C. 5510.Res.: Marquez de Abrantes 6>.

PROF DR ED RABELLO — De volta
da Europa, reabriu o consultório. Trati
pelo radium os tumores e outras doe-.-«.
da pelle cons.: rua Assembléa n. J-j.

Serviços medicou. Dharmncenticos,
dentários o visitas .1 domicilio

CENTRO MEDICO AüeTTÍliiTcõs, 
"õliõ-

palhas e homoepalhas de respeitabilidade
moral. Mensalidade 2$ooo. Directores drs.
Braule Pinto e Ernesto Possas. R. Frei
Caneca 153,

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS
DR. P. CARNEIRO LEÃO — Medico

do Inst. de Protc. e Assist i Infância.
Ex-int. do Cons. de creanças da Mise-
ncordiai Const: Gonçalves Dia» 41,
(Tel. 3061 C.) das 10 is 12. Res.: Silva
Manoel 142. (Tel. 6268. C.)

DR. MONCORVO — Director fund. do
I. de A. á Inf. do Rio de Janeiro. Ch.
do Serv. de Creanças da Policli. Esp.
doenças da9 creanças e pelle. Cons.:
r. G. Dias 41, ás 13 bs. Res.: Moura
Brito n. 58.

DR. MARIO REIS — Do hospital de
N. S. das Dores. Consultório: rua da
Asscmbl ía n. .37, das 3 ás 4.

DR. PEDRO DA CUNHA — Da Foc. de
Mcdic. e do Inst. de Assist. á Inf. Cl.
medica e das creanças. Cons: Gonçalves
Dias 4i. T. 3061, C, das 3 ás 5. Res.:
S. Salvador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

ANALYSES CLINICAS E
M10R0SC0PIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prof. da especialid. na Fac. de Med.
do Inst. Paslcur de Paris. Trabalhos
para diaunostico med., analyses chimi-
cas, exames microscópicos, etc. Uru.
guayana n. 7.

-R HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR
MOSES—Laborai. Largo da Carioca 24,
2°. Tel. 4272, C, tel. da res.: 1023,
S. e S. 106. Ex. de urina, escarro,
tezes; Reac. de Wa-ssermann, etc.

DR SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy.
philis: 914 — 606 Mol. infectuosas; vnec.
de Wright. An. de urinas, «angue (ty.
pho, malária, syphilis), escarros, clc. i" de
Março 13. o ás n e de 1 ás 5.T. 5303, N.

CIRURGIA INFANTIL
DR, SYLVIO REGO — Do Inst. de As-

sist. a Infância. Cirursria neral partos,cirurgia de creanças. Res.: V.' Itauna
141, (lei. 2666, Norte). Cons.: Gonçal-vea Dias 41 (tel. C. 30C1).

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DEANDRADE — Consultório: largo daCarioca 8 (dc 12 ás 4), todos os diasDR. PAULA FONSECA _ Consultório-

r. bete de Setembro 141 (das 2 ás 5 li*,
diariamente).

DR RODRIGUES CAO* - Especialista
de doenças dos olhos. Cons.: rua d\
Assembléa 36 .2 is 4 lia. Tel. Central,
36-76.

OCULISTAs"
DR MARIO GO*ES — Assistente da Fa-cu.tlade. Consultório: r. 7 de Selembro

n. 38, das 3 ís 5 hs. Tel. C. 5510. Re-sid.: Barão Flamengo 32. Tel. S. 1440.

MÉDICOS HOMOEPATHAS
DR. PEREIRA DE ANDRADA - Consr. 24 de Maio 186 (das 6 ás 7 hs 

'
e r. F.ng. de Dentro 26, das S 1I2 á«
9i]2 hs. Res.: r. D. Anna Ke:
(Rocha). Tel. 1684, V.

¦ry 
328,

CURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEHE -Especial--

ta nas doenças das pernas. Consulto-no: rua Uruauayana 5. das 2 is 5 hs.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Telephone 2377, Villa; rua Barão de
Mesquita n. 797.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE — Cinir|--0.d-nlis".

ta. Diplomado, com lonji pratica. P.-e
ços e condições de pagamento ao alcan"ce de todos. Com.: elcctro-dentario.
Alto _ ua Coniciíana Japão. Est. do

DR^MÍRAKDOLINO m. de miran.Dlí — l-.speciahsta em extracçnes semdor e tratamento de fistulas. Das 8 ás17 horas, nos dias uteis. f,on--'Ives DiasU, rol,., tel. 5.660, Central
DR LUIZ FERREIRA DA COSTA _£» % tt^m*,?--:

PARTEIRAS
MMTE. HELENA DIAS PAP.ODI _ plr-««ra formada pelas Fac. dc Medicinade Buenos Aires e Rio d: Janeiro. Res.e cons.: rua Marquei de Olinda o. jj,

HOMOEOPATHIA

PHARMACIA HOMOEOPATICA - I).
Araujo Nohrcga „ C. Completo loni-
mento de drogas homoenpat. recebidas di.
rect. Esp. pharm. "Nimphea Virilij",
para a cur» da impotência; V. Pátria, 10.

ESPECIALIDADES PHARMA-
CEUTICAS

DERMOPHENOL — De S. de Macedo
Soareü, officaz nas ulceras, eczcirtas, era-
pingens. Juniperus Paulistanos — empr,
lia g annos na impotência viril. Vi.Iro,
5?; e pelo correio 6$. Phar. Macedo
Soares, r. Senador Eorzebio n iai,

EUPLINA — Formula de Orbiná) Ran.
gel. Na toilette da» senhoras não iem
rira!, Usa-se no banho; como dentifri-
cio; nas feridas e mol. da pelle; em

^gargareio e em inhalacões.
'-ÀRGEOL — Cura angina e mo'cstias

da garganta em gargarejos e inhalacões,
Recommendado por todo» os clínicos,
nue attestam o seu valor. Arthur Ccc-
lho; rua Theopliilo Ottoni n. 88.

GUARANESIAr-iMoli do cslonia-*o, fa.
testinos c coração: "Guaranesia", Ura
cálice ao deitar, ao levantar, ás reíci-
Ções, evita muitos soffritucntos. Is*at

Íihannaciafi 
e drogarias. Dep. Campoi

leitor it C*. Uruguavana 33.
IODOLINO DE ORH — Diz o dr. Joa-

quim Mattos: "Tenho obtido cxceileii.
tes resultados, a«s creanças ncceiiam-u'o
facilmcn-te, e os effeitos therapeuticos
são superiores aos das cmulsõcs c óleos
de ficado de bacalháo.

SYPHILIS — Cura definitiva, síria, sem
injecção, pelo Sigmarsol, destinado a re-
volucionar a üicrapeiitica. Cada caixa
90 comprimidos. Informaçõos: E. C.
Vautelet: 22, i°; i° dc Março.

ANTISEPTICOS — Desii-cctontes c in.
seclicidas para plantas c gado, cm ge-
ral: rua do Mercado, 49, Caiiée, 1911,
Roberto Rochfort.

AS PRINCIPAES GARAGES
IDEAL GÃRAG~E — R. Silveira Martins

n. uo (Cattete). Tel. Cent 14. Ilcc»-
be chamados a qualquer hora do dia a
da noite. Carros confortáveis, Cliauí-
feiirs de confiança.

GARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de Sá, 6, Recebe automoveLs em esta-
dia e faz todo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar officint
mecânica*

HTGIENE ALIMENTAR
SAL DE MACAU — Aos doentes do t*

tomago «6 c permittido usar como in-
grediente nos seus alimentos, pela sua
pureza e especial confecção, o "Sal do
Macau", da Comp." Commercio e Ni-
vegação.

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria e re.
lojoaria. Compra ouro, prata e pedras fi.
nas. O»', de ourives e relojoeiro. Con.
certos garantidos de jóias e relonios.
Rodrigo Silva 40. perto.da r. 7 de 7l.r0.

AS MELHORES PENSÕES

PENSÃO BRASILEIRA — Rua HaddochLobo 123, tel, i.7I6 Villa, a 20 minuto»
da cidade, bondes i toda hora, offerece
poas accommodações a familias e cava.lheiros de tratamento

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano
193. T. 1834. C. Esta Pensão continua
a olferecer aos srs. viajantes e exmas. fa-mihas commodos confortáveis em condi.

-Síío - „ygieii eaj.—Rabellò Varclla „ C.PENSÃO CAXIAS _ Praça Duque d»
Camas 6 e 8. Tel. C. 511S. Optima»
accommodações para familias c cava-
lheiros de tratamento. Cozinha de t"

mÍÍvPà íííí.í'. co"fornie os aposentos.
PENSÃO NOVA FRIBURGO - Praia

Botafogo 214. Tel. 1718, Sul. Coníor-taveis commodos com frente para omar, diárias de 7$ e 3$. Forncce-so
comida para fora.

PENSÃO CANABARRO _ Excellente»
aposentos para familias e cavalheiros.
Casal 260$; solteiro. ico$ooo. Bondo»de: Andarahy e Aldeia Campista. Rual.eneral Cinabairo 271 Tel, 1212 VillaPENSÃO ALPHA _ R.' Cattete 186. TelCent. 4585. Esplendidos aposentos parafamílias e cavalheiros. Opiima cozinha
familiar. Banheiros de immcrsão, chu-
veiro e água quente. Próximo aos ba.
nhos de mar.

MOVEIS E COLCIIOARIA
RUA MARANGUAPE 16 — Chamado»

pelo tei. 26, C. — Vendem-se moveis
novos e usados cm melhores condições
que cm outra parte. Reíormam-se col-cbocs. Compram-se moveis de toda a
qualidade.

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA _ O maTs importai-

te do Brasil. Arcomn.odaçóes para 50apessoas. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores dia c noite, en.

t,Í-£!\° 
'eleí-raphico Avenida.

HOTEL METRÓPOLE - Confortável »
luxuoso 110 saluberrimo bairro das La-
ranjeiras a 20 minuto» do centro d»cidade; rua das Laranj-ras n. 510.ENGLISH HOTEL _ fe. Cattete .76.
le). C. 2008. Completamente reforma,
do, dispõe de conforlaveis aposentos.
Boa cliacara. Só a familias c covall.ei-ros. Preços reduzidos.

OS MELHORES OAPlSS
CAFE' GLOBO — Chocolate Bhcring.

Bonbons finos. Rua 7 de Setembro, 103.
Fabrica: rua 13 de Maio, 19, Tel. Cen.trai, 148.

CAFE' IDEAL — Sempre puro. A' ven-
da nas casos de primeira ordem. Depo.
sito, a rua da Saude 142 a 130. Tclo-
pltone Norte 707.

CAFE' TRIUMPHO - Praça Tiradentes
50. Tel. C. 30'Qó. Torrefacção e moa-
gem. Chocolate, chá. mane, bonbons,
assucar, balas, etc. Teixeira & Fonseca.

MODISTAS

AU COSTUME TAILLEUR — Rua da
Carioca 6. 1" andar. Tel. C, 3106. Eí.
tabc.ccimcnio de primeira ordem. Es-
peoialidadc e:n costumes dc SEDA, 
Caetano Grottcra.

LIVRARIAS

LIVRARIA ALVES, livros collcgiaes e
acadêmico». Rua do Ouvidor 166. Riode Janeiro _ S. Paulo, rua S. Bento 41.
ESCOLAS. CURSOS

E GYMNASIOS

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL— Direcção do Insp. Esc. FranciscoI-. Mendes Vianna e da Prof. d. R.-.chelde i Moura. Matrículas c informações das* i|2 as S; r. Gonçalves Dia» n. 30.ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.Rio Branco 133, 2». Director: AlpheuPortei.a !.¦. Alves; secr., Francisco Ma.
lheiros. ilorpo docente «lc i" ordem.
Me:-«. 2r,*., 2:$. i..S. ,,$ 0 40Í00.-1.GYMNASIO FLUMINENSE — Intermv
to e exlcrnato para o sexo mascu-no.
R. 21 dc Maio 43. Programnu do Col.
Pedro II. Prcpaiatn-se clndidatos paraexames parcellado3. Dir.: prof. J. da
Matta.

CURSO PE MATHEMATICA — Direct.
Capitão Dr. .Mario Barreto. Preparaniase
alumnos para os exames das 

' 
Escolas

Normal, Naval, Militar, Polytecbnica e
Gymnasio. Av. Passos nd, 1". Informa-
Ções das 18 ás 21 hs.

GYMNASIO TI1UCA — R. ronde da
Bomfim G38. Tel. Villa 037. Internato,
seml-inlernato, externato. Curso de pre-
paratorios. Aulas praticas do lingua»
vivas.

INSTITUTO NORMAL _ R. Barão d.
Ubà, 80. Direcção do professar llenie-
Serio dos H.inioa. Fuuccionam lodãs a»
aulas de 1" anno da Escola Normal.
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MME- ZAMBEIjIiI. — Ensina a
cortar sob qualquer ficurino,
Curso de corto coometrico. Ves-
tidos melo confeccionados. —
Moldes sob medida. —— Avenida
Rio Brnnct) n. 137. — Ele-
vador sobre o Odeon. — Tele-
phone. Central. 1790.

MME. TELLES RIBEIRO — Ensina a
cortar sob medida. Moldes, "T_lletiçs",
meio confeccionados. Aulas de chapéos.
Arenid» Rio Branco 137, *' andar.
EI«vador Odeon.

TTNTÜRARIA9

TINTURARIA RIO BRANCO — Av.
Mem de S4 29. Attende immedio.tan.cn'
te aos chamados pelo tel. Cent. 49.lt.
para buscar roupa e entrega nas resi*
dindai, depoit de paço o trabalho.

LEILOEIROS
ALBERTO IGLEilAS — Leiloeiro pu-

blico — E-criptorio: rua Hospício 78.
Tel. Norte 1701. Resid.: rua Iladdjck
Lobo, 169. (Tcl. Villa 1747).

MIQUEL BARBOZA — Cana fundada
«ra 18(13; rua do Rosário n. 158, (au
tigo ia6A). Tel. Norte 1053.

Club dos
Excêntricos

Paraizo de Venus
AVENIDA Ml DE SA' 8

0_JL
Sabbado 26 de Agosto
Dominante o

Remelexíitivo

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA. — Bi<

thete» de loterias. EstampUlias de to-
doa oa valores. Cartões postacs. Ave-
nkla Centril 49 (porta larga)'. Telep.
n. J909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFJSTA — Ouvidor 1O5,
Apostas sobre corridas e bilhete*, de lote.
rias. Filial casa Clwntecler; Ouvidor 139.' Paríime» Sinna _ Comp.

O LOPES é quem dá- fortuna rápida, nas
loteria* e offerece maiores vantagens au
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda.
79 • 15 de Novembro 50 (S. Paulo).

A MENINA DO CHOCOLATE
ÜSREQIALIDADES em borit-cns, cana-

melloi e chocolates finos. Aquino &
Dias. R. S. José 122, prox, ao largo da• Cariooa. Tcl. C. 4101

MOVEIS A PRESTAÇÕES
CASA VEIOA — Francisco Veiga & CÃ

— Grande Fabrka de' Moveis. Condi-
ções vantajosas. Preços dn fabrica, At-
tende n ctmnwdofl a- domicilio; nia St»-
nador Euzebio aar, avenida do Mangue.
Tel. S3-14-. tf.

PRAÇA TIRADENTES 71 — Esta "Em-
presa" offerece as alias vendas cm me*
Ihores condições do que qualquer outra.
Moreis bon. e baratos, a dinheiro ou
a prestações, sem fiador, Visite-iios.

IMPORTADORES

J. FERREIRA 4 C. — Praça Tiradentes
17. Tel. C, 698. Molliados (inoB e uni-
co. impoi-t-utoraj do "-.creditado vjnlio"Rio Prio".

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DEMiB MATTOS

MANICURB
Bipeculidados em prrparos pari

(nhas.
Sete de Setembro -. s8 (2' nndarl

DiapetiGQSl

PORMICIDA MER.NO
O único exterminador das formigas.

Merino & Maury. rua Ouvidor n. 163.
1 ¦ 

IIVDRôL
Fórmula do especialista dr. Leonidio

Ribeiro.
Poderoso rezolutivo emprerjado nas

hydrocele», hcmatoceles, sarcocelcs, or-
«hitea e tumores de qualquer natureza.
Deposito: ma S. Francisco Xavier, 367.
Telephone, Villa, ____¦

Tomai (igua
. — dn—

Mo lgaço

R. S.
OMJB GYMNAST.OO PORTUGUEZ

: SarAo intimo cm -6- do corrente,
1 A entrada dos srs. sócios será com
¦O recibo ilo mez de agosto.

Humberto Tabohda, i° secretario._-•<_-,«•_ 
COMPANHIA DE SAO OIIKIS-

TOVAO
AVISO AO PUBLICO1 'A partir de sabbado, 26 do corrente,

entrará era visor o novo- itinerário da
üínha do "URUGUAY", que ioi appro-
ivado jpcla Prefeitura:

Ida — Praça 15, rua da Assembléa,
ÍJriiguayana, Marechal Floriano, se-
•ruindo dahi pelo actual itinerário.

Volta — Kua Marechal Floriano,
iUruguayana, Sete de Setembro e pra-
«a 15.

Rio, 24 de agosto de 1916.

¦%, víytEN

A. melhor » a ninis elepante das
preparações da oleo de figado de

bacalhau io
Vinho do O' Vivien « Flgadol )>.
O sabor do Vinho Vivien é tão
agradável que até as próprias

criançoso tomam com gosto.
^___PMIIS,nusd'Alihovillo, B. |

_ "nVSUTRKAVEE"
AO PUBLICOrA bem dos interesses sociaes fazemos

publico, aue o sr. Mancos da Silva Es-
pindola fica dispensado do cargo de
agente desta Sociedade c convidado a
vir entregar os recibos em branco, ain-

. da em seu poder, dos quaes não poderá' piais fazer uso." Rio de Janeiro, 25 dc agosto dc iot6.
t—A Dirccloria. (J 8092)

f^OAIXA ECONÔMICA 1)0 MO*
DE JANEIRO

IÍSRCÇAO D_ EMPRÉSTIMOS Sü-
BUE PENHORES)

Prcscripção de saldos da venda de
penhores

Convida-se aos srs. mutuários a vi-
irem receber os saMos dn venda de pe-
nhnres constantes du relação abaixo,
effectuada cm leilões de 1*4 de agosto
ile 1911.

Estes saldos, recolhidos a Caixa Eco-
nomica eslão á disposição dos mutua-
rios desde 1911 de conformidade com os
decretos 2.692. ile 14 de novembro dc
.1860, c 11.820, de 15 dc dezembro de
iqi5, prescreverão cm favor .deste esta-
belecimento no corrente mez, se não fo-
irem reclamados antes das seguintes da-
ias:

Dia 2.} dc agosto -Je 1916. Casa E.
Samuel Hoífiniuin & Comp. Cautelas
lis. 32 ¦45.1. 3-.5S4. 3-'.79', .--.640
32.864, 32.920, 32.941, 33-eoi, ti.oiô,
'33.i6t, 33-'98. 3.1--'-'6. 33-491, 33.524.
33-758. 33-779, 33-8 = 8, 33.867, 33--73,
'33-997, 34-156. 34.19C 31-2-5. Íi-2'i7,
34.308 e 34-320.

Dia 24 de agosto de 1916. Casa Ro.
cha & Família, Cautelas ns. 11.407,
•18.711, 19.721, 21.654, 21.82S, 21.844,
22.03.1, 22.124, 22.176. 22.25S, 22.607,
32.62o, 22.6-6. 22.757, 22.795 c 22.009.

Dia 24 ile agosto dc 1916. Casa 1,.'Goniliier ís Com. Cautelas »s. 39.4".
39-556. 39-612, 40.17a, 40.507, 40.723
4S-404.

Dia 24 de agosto de 1916. Casa I.011Í3
_,etb & Comp. Cautelas ns. 30.652,
39.852, 40.567. 40.587, .to.657, 40.770,
41.080, 41-18,*. .(i.;j6. 41.257, 41.336,
41.6,-6 e 42.124.

Dia 24 de agosto de 1916. Casa Gui-
inarães - Sanscvcrino, Camelas nume-
tos 2Í1.425, 31.980, 31.988, 32.332.
32.434, 32.455, 32.472, 33.482, 32.578
- 32-683.

Rio dc Janeiro, 22 de agosto de 1916.
-— O gerente, dr. Horacio Ribeiro da
Sili-a.

CAIXA DE SOCCORROS DO PES-
SOAI, MARÍTIMO DA SAUDE

PUBIi-CA DA CAPITAI,
PEDERiAI,

Sede social: RUA DA CANDELÁRIA
N. 69

•Dc ordem do sr. presidente convido
fco5 srs, associados para assistirem á
#essão que sc realiza no sabbado, 26 do
Worreute, ás 19 lioras, para leitura do
parecer do 3" trimestre, sobre o balan-'«ele do thesoureiro.

Rio, 24 de agosio de 191S. — Oi*
fceerrario. Arthur M. Patrão. J 8180

BAILE
CONSELHEIRO. Secretario

N. B. — Ingresso com
o recibo <locorrente mez

LiOl.l) K»l&r.O_-__
Tl*reiso_ti-eI_-o CJOOl J

DECLARAÇÃO
F. Branco Mendes, estabelecido á

rita da Alfândega n. 180, com Fa-
brica de Caixas -de paipelão e torração
c moageni dc café, leve a infelicidadedc ver seu negocio liquidado pelo iricen.
dio oceorrido cm i3 de junho passadoe como devido ao seu estado dc saude,
vae retirar-se desta capital por algumtempo; agradece aos seus amigos e fre
gitezcs a consideração que sempre lhe
dispensa ram.

Declara qnc nada deve a esta praçanem. as. do estrangeirOi. commercial oti
particularmente.

Rio dc Janeiro, 34tde agosto de 1916.— Fraiicisco Uranco Mendes. J 7001

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

EMPRÉSTIMO DE 44o :ooo$ooo
•Communico aos srs. dêbenltiristas

que será feito na tliesourai-ia desta
Associação o pagamento dos juros do'empréstimo de 440 :ouo$ooo, vencidosem 29 de fevereiro deste anuo, na sc-
guinte ordem: — lettra A, do dia 25 a
31 do corrente; letras _ a Z, do dia
9 a 16 de setembro próximo futuro.

Rio de Janeiro, 24 dc agosto de
19.16. — Samuel de 01ivcii-a, i" the-soureiio.

Irmandade do Santíssimo Sa-
cramento da Candelária

ASYIiO GONÇALVES DE ARAUTO
A Administração do Asylo Gon-

çnlvps de Araujo, desta li-mniidii-
do, Cará realizai- 110 referido esta-
belecimento, á praça do Marechal
Deodoro da Fonseca 11. 228, do-
miii£o, 37 ao comenta,, a festa do
Krande ücinfeitor, instittiidor des-
sti easa de caridade.

A'' missa solennc, quo terá ini-
cio ás 11 }_. lioras, com sermão
ao Evangelho pelo illtistrado ora-
dor sacro Reviu". Conego Rlcnr-
dino Séve, diftno vigário da fre-
guezia do S. Francisco Xavier, se-
gnlr-so -á, no salão íiobro do
Asylo, ás 14 lioras, 11 sessão
magna o concerto.

A solennidade será honrada com
a presença do altas autoridades do
paiz;

Roga-so a apresentação do con-
vito á entrada do salão nobre do
Asylo.

Secretaria, 23 do agosto de
191G. —¦ O secretario dos Asylos,
JULIO BERTO CIRIO.

CAIXA IIEMÍEICEX.E DO
CLUR XAVAL

ASSEMBL'E'A OBRAI,
(t" convocação)

illc ordem do sr. presidente, convido
ou srs. sócios da Caixa Beneficente do
Club Naval, a se rerroinenii cm assem-
bléa geral ordinária, 110 dia 30 do cor»
rente, ás 20 lioras, para discussão c vo-
lação do relatório do pix-sidente o pa-rocer do conselho fiücil.

Secretaria da Caixa Beneficente do
Club Naval, em 2t de agosto de Íru6
— Liicindo Passos. J. --.180.

1ÍA PERIGO EM GAZES NO
ESTÔMAGO

Os médicos rccomiiicndam o nso
do magiiesia

As ipçssoals strjoit.Ts a inJt_c9tSes 011
dyspnpsias idüvom ter cm niiantc iiue a
ipcoseiroa di: gazes ou dc •pressão nu es-
roíma.ío ii s:sui'l ímdiscit_«ll de que dio
se ctiaonrtn.11 s>ob r. iirfltrerraa ü. um cm-
ccíso de .tio-tcz, lisba ácido faz cem queso produza a fcr.ntcintação dos aüiiicn.
tos, e ,por sua vez, os alimiivlos fer-
nrenlados _»ra,ni gazes nocivas que dis-
tendem o estômago, prejudicam a nor-
íiialitlade tias funcções dos órgãos in_
tasttiiiaes, iproídtizem fortes enxaquecas,
outotipeerm a aiocâo do emra-ção e car-
regam as aiHe-Mia dc ageniSes deletérios,
qtie forçicisaiivcnle deverão arruinar a
saúde Os n:ii.liiCos declaram que para
proiniiptriimiente dissipar-se uma accnniu-
lação perigosa de gazes 110 esfomago, e
ipara se 'Pôr lenuo á fenmentação dos
ali atentos, qti> é a cansa da provJucçüo
dessos gazes, é preciso neutralizar.se
a «oiílez do estômago, c quc ipara isso
nada se pódc compainar a 111, ia collieri-
nlia. das de cini. ile Magncsia Bisurada
¦pura. tcnifi.la logo d.ipois ul.-is refeições,
(líjuijía em mn ipoií.-n dágua. Será o
bas_it-c pana neutralizar imnicditaiiiieti-
tc o ácido, fazenlda assim cessar a fer.
.iiunlaçãi) e a oo>n»c(|Utcnte formação de
gazes, e habilitando o cf.r.m.-igo inflam-•uniu e Ütttteiidiid'0 a proseguir na sua
fuitcção em condiçücs norntaes. A Ma-
gnesia Bisurada eitcoi_titra-se cm qual.
quer pliarnií_cia; ipovóm. convo existe
ii»g!ies'a aob muitas fóruias diffcren-
.tes, é esseiucial peilir claramente a ila-
gnesia Bisurada, que os mcsUcos rc-
coimircnldflim, v. svudlo íicond-íclonada cm
v_m frasco azul ,a sua conservação srrá
imli -íiniiV.i.

HMWUJU, WSnOOÊÊK _m

EBITÂES
QUINTA REGIIO MILITAR

OITAVO MUXICirlO — I.ACüA
Dc convocação pnra o alistamento

militar
O major effectivo do Exercito

Luiz Furtado, presidente Ja Junta Jc
Alistamento Militar :

l'"a:; saber aos que o presente edital
lerem ou delle tenham conhecimento
que, nesta data, foram installados os
trabalhos desta junta e, portanto,
comida a todos os jovens -ilo -o an-
nos completos no anno dc. 1915 e do-
miciliados neste municipio a virem
se inscrever aro o dia 15 dc setem-
bro do corrente anuo e. bem assim,
todos aquelles que tendo ..'1 annos nu
mais ainda não estão inseriptos nos
registros militares, como determina
o regulamento pura a execução da
lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarom esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus di-
reitos, afim de que a junta possa bem
orientada ficar da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta dc Revisão, que tem
de apurar este alistamento: c, para
que os interessados possam ter pleno
conhecimento dos limites da ciretim-
scripção a que se refere o presente
cdiial. segue-se o seguinte :

Limites — Avenida da Ligação
(exclusive) partindo da avenida Hei-
ra Mar, praia de Botafogo (inclusi-
vel, rua Marquez de Abrantes (cx-
clusive). da Piedade (inclusive), D.
Anna (inclusive) c Farani (inclusi-
ve), até ao encontro da rua Guana-
bara; dahi subindo a linha das águas
e seguindo por esta que, passando

pelo morro do Mundo Novo vae ter
ao ponto mais elevado do pico de
D. Martha, deste pico uma linha re-
cta ao cruzamento^ da rua S. Cie-
mente com o principio da rua Sergi-
pe; seguindo por esta (exclusive) ao
ponto terminal <la rua do General
Polydoro; deste ponto em linha recta
ao alto do morro da Saude; dahi se-
guindo a linha divisória, das águas
que, passando polo alto do morro
dos Cabritos vae: ter á oonta do Pi-
res; dahi por uma linha recta queatravessa a lagoa Rodrigo de Freitas
c termina na entrada do canal da
boca da barra (lado da lagoa); sc-
guindo por este canal ao Oceano
Atlântico e contornando a praia
destc_ _e da fahia Guanabara até o
principio da avenida Ligação, ponto
final.

'Confina este districto com o 7° e
9° districtos, com o Oceano Atlântico
e bahia Guanabara.

_A junta funecionará em todos os
dias úteis das 11 ás rs horas no pre-
dio n._2o da rua Voluntários da Pa-
tria, sede da Agencia da Prefeitura
da Lagoa.

_!, para corthecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, pormim feito c assignado, rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edificio cm quc funeciona
esta junta c publicado 110 Diário Of-
ficial.

Capital Federal, 27 de jullio do
1916 — Carlos Balliestcr,. secreta-
rio. — Major l.uiz Furtado, presi-
dente.

AVISOS MARITIM03 [IFNTAnilRASlACTQS FÚNEBRES
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DERAM HONTEM
Antigo  M9 Vacca
Moderno,.... 033 Cobra
Rio  8.6 Elephanf.
Salteado Vendo
2* piemio  216
3'  028

?.2
5- ¦  236

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

Sairá quarta-feira, ,-|o do corren-
te, ás 12 horas, para Vieloria, Ba-
Ilia, Maceió, Recife, Cabsdello Na.
tal, Ceará, Maranhão, Pará, Santa-
rém, Óbidos, Itacoáti-ira e Manáos.

LINHA AMERICANA
O paqueteMinas taes

Sairá no- dia 29 dn corrente, ás
14 lioras, para New Vork, escalan-
do na Bahia, Recife, Pará o Sau
Juan.

' 
V. Ex. não quer mobilar sua

LINHA DO SUL
O paquete

casa sem gastar tímíielro ?

SIRIO
Sairá sexta-feira, 1° de setem-

bro, para Santos, Faranastiá, São
Francisco, Itajahy, Florianópolis,
Rio Grande c Montevidéo.-.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

ILiyiIRANTE
JACEGUaY

Sairá quinta-feira, 31 ilo cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo Frio,

Victoria, Caravcllas, Pi Areia.
Ilhcos, Bahia, Aracaju, Penedo,
Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões dc ingresso, ua Se-
cção do trafego.

8:

As dentaduras feitas pelo esneclalls-
ta Or. Silvino Mattos não têm nenhu-
ma differença das dos dentes naturaes. A
confecção de taes trabalhos obedece a um

I systeni- coniplctnmonto novo, cujo^
effeito é realmente agradável. Refor-
mam-se, cm 24 horas, dentaduras ve-
lhas, ficando perfeitas e novas. Con-

I ceft-un-se dentaduras, por mais quebra-
das que estejam, em lioras, bem como
se lhes dá pressão quando uão a te-
nham. Os seus preços são 03 mais ra-
zoaveis possíveis, sein competência e ao
alcance de todos, e os seus trabalhos
garantidos nor muito temno.

3 - RUA URUGUAYANA - 3
Canto da run da Carioca

(J S0S6)

Vcnde-sc um pequeno o novo predio
entre Santa 'fhereza e Cloria, na rua
de Santa Christina 11, 92, ver 110 mes-

E o que pôde conseguir facilmente, ! 1110 e tratar na rua dos Invaliilos 11. fio
por aluguel mensal e módico, todos e» 

' 
com o sr. Lopes atí ao meio-dia. N.

moveis; rua do Riachuelo a. 7. Casa 1 B. todos os Iionilès dc Santa Thereza
Progresso, passam na esquina da rua, (7534)

Lavagem iWm íe roupa | BHHIotlifMsa de Obras Celebres
Pessoa eonlteccilora dos mais niodci.

nos processos dc linluraria, torna ao
novo. por preços os mais raaoavcis, ves-
tidos finos de senhoras e*Oe creança;
á ma Senador Corrêa, 33, Cattete.

7201 J

"Ml LA"
Erilhantina concreta com petróleo,

deliciosamente perfumada com pene-
tranle e escolhida essência, dá brilho
e firma a còr do cabello, ao contrario
das demais brilhanlinas que tornam os
cabellos russos. Vidro, ,i5ooo. Pelo
Correio, .1S000. Na "A' Garrafa Gran-
dc, rua Üniguayaua 66. A 7132

Vende-se 1.111a collecção de livros,
completa, inteiramente nova e dc quali-
-ade superior, por üoüSooo. E1 enca-
drrnaila "111 ROxburgti. Custou 45o$ooo.
Propostas por carta a Antônio, posta
nestaute do Correio da Manhã.

PYORRHEA ALVEOLAR
(Sccrcção dc pus entre a gengiva e

o dente).
Tratamento racional pelo cirurgião

dentisla Ascanio Ribeiro, professor da
Faculdade de Pharmacia e Odontolo-
gia do Estado do Rio. Assembléa nu-
mero 6j. M. 76S4.

Casalniport idora de jóias, relógios e metaes finos
8-10, TRAVESSA DE S. FRANCISCO, 8-10

A junlliciiit mais popular do Brasil
Tem sempro variadissimp sortimtíntp de finas jóias, Relógios,

Praianas, ele, a preços dc verdadeiro reclame

Agavs
A Hora
A Real
Garantia

A guia de Ouro
C 618

907
•i-5.1-2-15
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O LOPES-'-
mais rnpitlii nas loterias o offei-e-
ce maiores vantagens ao publico.

Casn nintfiz, Ouvidos 1.51; <}ui-
tanda 79, esquina <la Ouvidor;
1" de Março 53, largo do Estiicio
do Sá 89, General ('amara 8G3,
canto du rua do Núncio'; rua do
Ouvidor 1S1 e rna 15 ile Xuvem-
bro 50, S. Paulo.

IOIKMB*-f--M--*|W-_-B-B-?l

« VM «Ul RiS 55 K..V' i-i-t,! ülj »

Resultado do. hontem'.

Aníigo. . . . Borboleta
Moderno . . Elephante
Rio  Urso
Salleado. . . Urso

Varianles
01—i 1-30-52

Rio, 23-S - 616 r, S173.

I.
519

Rio—23—S-P16 n st7-i

Propaganda
442

nio -25—8—916. 11 8175

Americana
716

nio—25—fi—1916 S SUO

A Universal
S96

r,io, 25—8—916. J 8167

Caridade
718

. SMO

Fliu..i..ense
6703
 J 8141

8789
 __ji|!-

Cf, -89-1S-32-53
nio—S5-S—01b J8U3

ESCRIPTORIO
Alttüa-se uiü. grande, cxcelleute, liy.

gienico. arejado, com snlas ilu espera
d telcplione, por módico preço; nn ru.i
Uruiiuay.-iii.i n. _, sobrado, lado dn
sombra. CJ SnM;

t.-At_M^s_rz-^_^-s^rXsmzx-t^var: \

BANCO LOTERICO
R. Kosario 74 o H. Ouvidor 76"0 PONTO"

130 — n. OUVIDOR — 130
São an casas aue offeroccin as

maiores vantusens e irarau-
tias ao Dttblico.

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERTA
Remettem-se bilhetes nara oInterior uiedinnto o norto doCorreio. — FRANCISCO & C.

Rna Sachet it. 1-1
•3*fmm___m___U____W___U__m__mmm _____ lu-ll 7.Blili

106. RUA DO OUVIDOR, 106Filial á praça li de Junho n. 51 _ Riode JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: _— Os prtmios silo pagou 110mesmo dia da extracção,
FERNANDES & C"

Telcplion: 5.051 _ Norte

BOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR REDAÇÕES

COM A FORTÜXA ? 
"

Comjirac billiotcs nu ROI/SA LO-
TERICA. Avenida Rio llranco
142, esnuina d 11 rua da Assembléa

I,á encontrareis a realização du
vosso idi-al.

PHARMACIA
VcntU-sc tinin bastante conhecida nn

logar; informa-se na rua da Prainha
11. 54, sobrado. J 81S3
-T5SJ.. - ITS-SW-r»)

H tiJBB____:£0-B®
480

r.lo, üó—S-916. J 8111'A 
IDEAL

9SS
RiO-25-8-910 J 8143 \
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GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

C.i;a pnra familias ; cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
nente mobilados dc novo. Aocesroii*.
rentiladores c cozinha dc 1- oi-ULin.

Kml 'IV mr. "GrandlioleP

ot*m-óiflà
«BRilILEBO»

o terror das
formigas

Pedidos a
Alves Magalhães & C.

91, S. Pedro

n-o—_:.—s—01c n sus i i

A PRESTAÇÕES
Caf.i intermediária com siíile nesta

capitai, acceita representações para .1
venda dc: cofres de furro, máchinas <le
escrever e outras para escriptorios, ma-
chinas de costura, mobiliários, relógios
de pnre.le e dc algibeira, joins diversas,
espingardas, revólvers ou pistolas, etc.
c outro qualquer nrligo quc se preste a
ser coll o cado pelo systema dc vendas a
prestações; Offerecem-se todas ns -ra-
ranlias exigidas. Agencias em todas as
principaes praças do Brasil. Caialocos
e outras referencias á Caixa Postal
1518, Rio de Janeiro. CJ 7S94)

VIOLINO
Vende-se um dc nnlor, com methodo

e caixa. R. Real Grandeza 20Í. llota-
fogo. (S S09S)

CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Prccisa-sc iluas vc7.es por semana, de

um, modesto, na cidade. Cartas a J. L.
(S 790!)

VIAS URINARIAS j
S.vphüi3 e moléstias àe

senlioras
PR. C.1ET.WO .TOVIXE

Formado pela Pnctildnde ile
Medicina ila Xanoles e habili.
tado poi' titulos da do lUo de
Janeiro.

Cura especial c ranida de es-
ü treitamentos urethraer (sem opera- ti
j ção), (Tonorrhéas chroiiicas, cysti- 8
I tes .liydroceles .tumores, iaipr.tcn- |5 cia. Cnnsnltas dns o r.s 11 e das 2 í

ás 5. Lnrgo da Cario-a 10. sob. t

Da GONORKH-À CH.RONIOA ou
RECENTE, c-m poucos dias. por pro-
cessos modernos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis,
:\pp. 606 c om. Vaccinas d? Vvright.
-\ssembléa. 54. das 8 ás 11 e 13 ás 18.¦SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás 10—
— Dr. Pedro Magalhães. R 854»

fl-_a___-B_-_--C--l

Cabello corrido?
O cabello crespo torna-se corrido cora

o afamado oleo do Kaky, que sc vende
á rua dos Àndradas, 45. J 81S2

NEKTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me' indicavam sem ter tido útil
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-•nente boa, graças a um remédio que
lima casualidade me fez conhecer. _u
agradecimento, indicarei aos que sof
irem das conseqüências deste mal, coino
sejam, anemia, moléstias nervosas,
paipitações do coração, etc., como po-lem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 333,
Rio dc Janeiro.

Guarda-livros ou ajudante
Offerece-se tim com a pratica neces-

saria do commercio por atacado, co.
nhecedor da contalrilidade .em gcntl,escreve á machina, Gfiossuindo esta).

Não faz questão de grande ordenado.
Cartas a Fonseca, ou pessoalmente á
rua S. Francisco Xavier 11. 74, casa II.

(S 794-)

IMPOTÊNCIA
ESTERILIDADE.

NEUnASTHEXTA.
ESI'ERMAXORHIIt5A

Cura certa, radical o rápida.
Clinica electro-medica especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles t líio de Janeiro.

Das o ás 11 e das 2 ás _.
Lnríro da Carioca,. 10, sob.

CAIXA D'AGUA
Compra-se uma cm segunda mão, po-

rém cm perfeito estado, capacidade de
500 a 1000 litros; offertas a F. N.,
nesta folha. (J S071)

Apparelho aperfeiçoado para
anininsios

Acccitam-se eucommendas e fornece-
Se qualquer quantidade dc apparelho
aperfeiçoado para annuncios a oue se
refere o privilegio garantido pela pa.
tente ti. S.35" de 8 dc julho de 1914,
quc 6: " mrw apparelho aperfeiçoado
para annuncios c reclames, no qual cm
parteswde uma superficic translúcida ap-
[•recém alternados e interuiitentemen-
te objectos, imagens, figuras, dizeres e

(scmcllianfis". Para todas as informa-
çües e negócios, trata-se com Fausto
Morelli, á praia do Caju' 68, S. Chris-
tovão, Rio.de Janeiro, Brasil. (J 8092)

ESCRIPTORIO
Aluga-se um bom escriptorio. na rua

8. Josí 112. Pliarmacia Brito. (J 7S94)

ESCRIPTORIO
Aluga-se metade de um escriptorio,

com telephone, á rua da Carioca 51,
t" andar, com Lassa, das 4 ás 6 horas.

(J ?S4.)

GALLINHAS DE RAÇA
Vendem-se legítimos frangos, galli-

nhas e gallos Plymotitü Rocie branco e
carijó, bralunas, e Orpingtons pretos,
na rua Ceará 57. S. Francisco Xavier,

(A 7S98)

«1 Mi.^_-mw>uai.fsp.y_~g-"2i..

GONORRHÉÃS
cura Ínfallivel em 3 dia», sem
ardor, usando "Gonorrhol", Ga-
rante-se a cura completa cora
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo

3 Cor.-eio 5$5oo. Deposito ger?l:
Pharmacia Tavares, praça Tira- jdentes. 62 — Rio de Janeiro.

Sellos para 0cll2cc.es
Compra-se e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Brasil. Rua 1° de Mar-
çn 11. 311, casa de cambio. S 667

_B_-_-_a_--W!_E-__fc_ea_n

PHARMACIA
Vende-se nma. bem sortida, próximo

ao tentro. Trata-se com o sr. Mauri-
cio. das 9 á 1 'hora. ou das 3 ás 7. á
run 7 de Setembro 11. 227. (S. 8125)

| Xarope Peiíoral de Desessaríz
e Alcatrão (Ia Noruega

FORMULA OE BRITO¦ A-pprovado pela Inspectoria dc Hy-
giene e .premiado com medalha dc ouro
na Exposição Nacional de 1008. hste
maravilhoso peitoral cura raiícalmentc
brot.o--.tcs, catnrrhos chro-nicos, coque-
Inche, asthma, tosse, tiiica pitlaiorar,
tlôrcs de peito, pneumonias, tosses ncr-
vosns, constipações, rouquidão, suífoca-
ções. doenças de garganta larynee, de-
fhixo asthmatico, etc. Vidro, i$5oo. —
Depósitos! Drogaras Paeliero. Andra
da - n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março, 10; Sete de Setembro. 81 c 00,
e á rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
lides Lobo 11. 229. Telep-Cfflê 1.400,
Villa.

YEfiIlO ?
Não ha velho, pois iodo cabello bran-

co fica preto com uso da brilhamiiia,
prela, qttc se vende á rua dos -\ndradas
11. 45- J S181

ANTIGÜIDADES
Moveis dc jacarandá, pralaria portu"

nitcza e quadros compram-se por pre-
ços convenientes. Reccbcm-sc propôs-
tas com detalhes, .rnda que sejam do
inierior, endereçados á Caixa Pos-
tal 1.I06, Capital Federal. (R. 78.9)

Advogado commercial
Fallencias, concordatas, acções. co-

brancas de notas promissórias e contas
commerciaes, penhores, despejos, minu.
tas de contratos c distractos, divorcio
de portuguezes, podendo casar novamen.
le, etc. Com o advogado A. Ia*;-], rua
da Quitanda, 50, sobrado. 71.168 )

Cofres M. W. Americanos
Marca registrada sob o n. 11.317,

reconhecidos como melhores c mie maior
segurança offcreceiu contra roubo e to-
po; grande stock por preços de oceasião.
Único depositário, May—r Wigcr, rua
Camcrino n, to^j. j-n67 J

Sala de píar ingleza
Vende-se uma,, modelo Mayple, na

còr acajii, tampos de crystal e bons jespelhos. Para. ver c tratar á rna Se- jnador Damas 45, pavimento terreo. ¦

7980 J

Procopio Alves Mendes

t 

Justino Mrndos, sua esposa c
filhos, iimiãorsi cindiados |C '30-
brinhos; novamente convidam os
•eus paircntes e. amigos para as-
sistir á massa de trigesimo dia

• que_jjor alma do seu pranteado filho,
inmão. cunhado e tio, nundam ceie.
brar hoje, sabbado, 26 do corrente, na

.egreja do S. Sacramento, ás nove horas,
c desde já sc confessam agradecidos.

/¦' ¦'!'. S 7953

João Maria Borges

ÍAlbertina 

Gallo Borges e filhos,
F.lisa Gallo c mais parentes con.
vidam as pessoas 'dc sua amizade
para assistir á missa de primeiro
anniversario que, por alma do seu

«rnnteado marido, (pae e genro, JOÃO
MARIA BORGES, fazem celebrar hoje.
sabbado, 26 do corrente, ás 10 horas,
no altar-mór da egreja de S. Francisco
de Paula, antecipando seus' agradeci-
mentos a todos que comparecerem a esle
acto de affecto c religião. J 787a

Antônio Pinto Corrêa
Maurieia Cavalcanti Corrêa,

Albina Margarida, Ceciliana Ca-

tvalcanti, 

José Modeslo Bezerra
1 Cavalcanti, dr, Manoel Bezcr-

ra Cavalcanti, Paulo Bezerra
Cavalcanti, Luiz Bezerra Lava -
cami, Henrique dos Santos Ue-

zerra, Manoel Pinto Corrêa, José Soa-
res Corrêa, Joaquim Soares Corrêa e
Francisco Soares Corrêa, penhorados,
agradecem ás pessoas que acompanha1-
ram o- enterro de seu sempre lembrado
marido, filho, genro, cunhado e irmão
ANTUNIO PINTO CORRÊA, e '; dc
novo as convidam a assistir á missa
que, por sua alma, será celebrada hoje,
sabbado, 26 iln corrente, ás 9 horas, ria
egreja de S. Francisco de Paula, por
cujo acto de religião e caridade se ante-
cimam agradecidos. R 184a

Emilia Tavares
Adelmar Tavares agradece, de

todo coração, áa -pessoas amigas
que lhe teem trazido conforto 110
terrivel transe .por que- vem pas-
sando, com a morte -Jc sua idoia-

trada esposa K.M1LIA, em Recife; desde
o dia ei do corrente, e cm seu nome,
e de Fiitmcisca Moreira Lima, Joaquim
Moreira da Silva, filhos, genros e ne-
tos, Francisco Tavares da Silva Cavai-
canti ç familia, são ciuividadas todas as
pessoas de suas relações de amizade
para as missas dc setimo dia que se roa-
lizarão na egreja de São Francisco dc
Paula, nesta caaafcil; ás 0. boms, na se.
gunda-feira. 2S do corrente; 4992-
S__________________a______tSH__SMaria Magdalena Ma-

chado

t 

Antônio Luiz de Souza, Clc-
mentiria dc Souza e Amélia Mo-
raes Costa convidam todos os
parentes e pessoas de sua ami-
zaile nara assistir a .missa de

trigesimo dia do fallecinieiuo de sua
saudosa mãe, sogra e avó, na matriz
de N. S. da Salete de Catumby,. ás 10
horas, hoje, sabbado, 26 'do corrente.

R 7822

Barbara Emilia d'A-
morim

t 

Maria Amorim Ferreira Bas-
tos, seu padrasto Abel Joaquim
Dias, suas irmãs Deolinda dc
Amorim Dias e Olivia de Amo-
rim Dias Assumpçãn, seu neto

José Lopes Ramos, seu genro Augusto
d'Assiiii!pçfio agradecem a todas ás
pessoas qu acompanharam os restos
mortaes de sua extremosa mãe, es-
posa, avó c sogra BARBARA EMILIA
D'AM0R1M, c as convidam para as-
sistir á missa, dc setimo dia, que por
sua alma mandam celebrar hoje, sabba-
do, 26 do corrente, ás 9 lioras, na ma-
triz de Santo Anionio dos Pobres; por
esse acto de caridade e religião se con-
fessam suminamente tratos. R 7S70

•CONTR.V-A-LMIRANTE

Antônio Máximo Go-
mes Ferraz

i« .ANNIVERSARIO DO SEU PAS-
SAMHNTO

A familia do conlra-almirante
ANTÔNIO MÁXIMO GOMES
FERRAZ manda celebrar uma
missa, hoje, sabbado, 26 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreja da

Candelária (altar de N. S. dos Nave-
gatnes). R 796S

Sebastião Rodrigues
Duarte

Os companheiros de SEBAS-
TIÃO 'RODRIGUES DUARTE,
agradecem a todos os compa-
nheiros e amigos que acompa-
nliaram os restos mortaes, e_ de

novo convidam todos os companheiros
e amigos para assislir á missa de se-
limo dia, que será celebrada, boje, sah-
liado, 26 do corrente, na capella do ce.
miterio de S. Francisco Xavier, ás 9
horas; por cujo neto sc confessam gra-
tos. li 7&$.
_____j_______s_______s__s__0s__g
Eponina Solposto Por-

tüho
José Alves Portilho Basitos lu-

nior c filhos, Maria do Almeida
Solposlo e filhos, demais paren-
ites. muito gratos a todos n»e sc
dignaram acompanhar alé á ulti.

ma morada os resíos mortaes tle sua
esposa, mãe, filha e irmã EPOXIXA
SOLPOSTO PORTILHO, convidam as
pessoas du suas relaçõís para assistir
á missa dc setimo dia que pelo descan-
so elerno de sua alma mandam rezar
boje, saibbado 26 do corrente, ás 9 ho.
ras. lia egreja de S. Francisco de Paula.

J 7S40

YhoníaírMonteíiro de
Castro

Adelaide de Castro e filha. Mi-
guel Monteiro dc Castro c esposa
e mais pessoas da familia (au-
sentes), convidam aos parentes c
amigos para assistir á missa que

mandam celebrar por alma de sen es-
poso. pae. irmão, cunhado c tio. T1I0-
MAZ MONTEIRO DE CASTRO, ás
9 11_ horas, na egreja do Carmo, pelo
que desde já se confessam eternamente

^¦^_t_^jíjisgy^-MmswtiKfi(!ii' iíi_
Thomaz Monteiro de

Castro
GRANADO ít C mandam cc-

lebrar em memória daquelle sen
antiro auxiliar uma missa de se-
timo dia, na egreia de N. S. do
Carmo, nue sc realizará hoje, sao. |

bailo. 26 do corrente, pelas 912 horas.
Para CFle acto convidam a familia; seus
parentes c amigos do saudoso finado.
__s^^mr^xisssm__í' sgm*&>***Qa

Almirante Barbedo

Albertina de Souza
Santos,

Í 

Alfredo Domihgties dos Santo»
«| filhos, Maria Paes da Silva (an-
sente), Amélia da Conceição,
Octavio Fernandes, José L11Í2
Teixeira e familia, Antônio Ml*

guel Martins e- f_mil*a _ Avelino Do.
mingues dos Santos, gratos á memória
de sua pranteada esposa, mãe, nora, fi-
lha. irmã-« cunhada ALUKRT1XA DB
SOUZA SANTO,-,. coinmeniorando a
df-ta do seu anniversario itaialicio, man-
dam rezar uma missa uor sua alma,
hoje, sabbado, 26 do corrente, ás 8 r|a
horas, na egreja matriz do Engenho Ve.
¦ho, á rua S. Francisco Xavier, e paracujo acto convidam todas as pessoas dc
anrzade, confessando-se eternamente
gratos. J 788-

Amélia Josephina
Campos Aguiar

Í 

Henrique Gomes Mattos, Ame,
lia Campos Mattos, filhos c genro
mandam rezar uma missa hoje,
ás 9 'Ia ho.ais, no altar-mór da
egreja da Candelária, pelo eterno

rei-oiiso de siu idolati-aila tia. 1009 .1

Sinlia Zanni
íi" AXXIVKRSARIO)

Í 

Maria Strocchi e filhos, convi»
dam ás pessoas de sua amizade
para assistir á missa por alma da
sua idolatrada filha e irmã, SIN-
LIA, oue a morte roubou em

plena flor da niociiladi-, que mandam cc
lebrar 110 dia 28 do corrente, ás 9 11_
horas, na egreja de S. Francisco do
Paula. Antecipam desde já os agra.
dieimeiilos.  .,,)()3 j

(Antônio Luiz da Silva

ÍA 

familia do finado ANTÔNIO
LUIZ ÜA SILVA, agradece a
todas as pessoas que as cercaram
neste transe doloroso une acabam
de passar c 'particularmente á»

exmas. familias João Gonçalves Peixo-
to Areosa, Sérgio Lourenço, Maria Go.
mes c Luiz Figuerus, pela dedicaçãi*»
eom que se houveram durante a doença
doi seu carinhoso e idolatrado pae, sogro,
avô, tio, compadre c amigo, a todos a
eterna gratidão da. fiunili.-i. (B 3o*q)

G-s-ieral idr\Severiano
Carneiro da Silva Rego

ÍA 

familia do general dr. SE-' VERIAXO CARNEIRO DA SIL-
VA REGO, ua impossibilidade
de agradecer pessoalmente, por
ignorar as residências; a todos

que velaram, enviaram condolências por
cai-las e telcgranimnrns e que ,-tcompa.
nliaram os restos mortaes ilo seu pran-
tendo chefe, vem por esle meio agrade,
cer muito pcnhoracla e commttiiicnr que
cm obediência aos desejos do seu ida-
latrado chefe, deixa de mandar rezar
missas.

Rio de Janeiro, 25 de agosto dc 1016.
R 801O

Euclydes de Oliveira

Í 

Maria Paiva de Oliveira e fl-
lhas, Anionio F. de Oliveira e
íiihos c dr. losé Rauiino de Oli-
veira, esposa c filhos, novamente¦pedem a seus parentes e ás pes-

soas de suas relações para assistir A
missa de trigesimo dia que, cm intenção
á alma de seu saudoso e pranteado es-
poso, pae, irmão, cunhado e tio, EU-
CLIDES DE OLIVEIRA, fazem ceie-
brar segunda-feira, 28 do corrente, ás
9 11- horas, na egreja de S. Francisco
<lc Paula, antecipando os seus agradeci-
mentos. S Sizç

—_-BK_B___-Padre José Maria
d'Aguiar

ÍA 

viuva Alves Meira e filho*
gratos á memória do seu preza-
do amigo, o padre JOSÉ' MA-
RIA D'AGUIAR, fazem rezar
uma missa pelo eterno repouso

dc sua alma, hoje, s»bbado, 26 do cor-
rente, na egreja de S. Francisco Xa-
vier, (matriz do Engenho Velho), ;'u
S1I2 horas. (R S047)

Dr. João Alves Meira

ÍA 

viuva, filhos, noras, nelos e
demais parentes do saudoso o
pranteado finado dr. JOÃO AL-
VES MEIRA, fazem rezar uma
missa dc trigesimo dia, hoje, sab-

liado, 26 do corrente, na egreja de São
Francisco Xavier (matriz do Ungenho
Velho), js 9 lioras, pelo eterno repouso
de sua alma. (R 8048)

Helena da Silva Santos
Armando Gonçalves dos San.

tos participa aos parentes e ami-
gos o fallecimento de sua enpo-
sa HELENA DA SILVA SAN-
TOS, no dia 21 do corrente mc,:,

e 30 da madrugada. (R S1155)•mwmmmV&mm**********  .
Padre José Maria de

lar

t 

Atina Barbosa de Oliveira 6
suas filhas, mandam rezar boje,
ás 7 11_ horas, na matriz do En-
genho Novo» á missa dc trigest-
mo dia nor alma do inesquecível

e bondoso padre JOSÉ' MARIA Dlt '
AGUIAR; vigário dc Pirah"- para esse
acto de caridade convidam á todos que
ouizerem assistir. J Snr)7

Eponina Poríiijio-

ÍAs 

professoras c alumnas da
I41 Escola Mixta do 6o Districto,
mandam rezar hoje, sal.bado. 26
do corrente, ás 9 horas, na egre-
ja de S. Francisco de Paula,

missa ale setimo dia, por alma de sua
boa collega e profcsáora. (R 8052*-meatxisssfísms

eu ¦¦•¦'"". arrg i. eu .nom

BENZOIN
Para o emlicllezameato -Fo rosto «
das mios, refresca a nellc irritada
pela navrlha. Vidro 4S000. Velo Cor.
reio 1S000, Perfumaria OUI.ANDO
IIA.W.l-X.

Vcnde.se um. de iinlniya, corr. pou-
cu uso e uma beilíábtma guarnição dc
toileüe inteiramente inov—, a rua C.
de Bomfim n. 484, R. ;S;o.

A CASA
Aluga um espaçoso escriptorio com

dois compartimentos, por *-o$oco. Ou-
vidor 71.

«Hs*»

n 11 d frU U il li
Oompra-se ouro, brilhantes, platinas,

jóias usadas e cautelas do Monte de
Soccorro, á rua da Constituição ti. 64,
próximo á rua do Núncio. S Sm

Aluga-se para qualquer ramo de ne.
gocio, tem accommodações para familia, i
na rua .-uiz Barbosa n. t; trata-se na !
rua do Cattete. ,-17; as chaves eslão na
praça 7 de Março n. 1, (S Sioo) ;

COPACABANA
Aluga-se o superior prc'iio n. ¦.?.-, na

rua de N, S. de Copacabana. Trnla-ss
11a padaria. M -601

OHNHO-IAS c senhores oue lirecisc-m con-
Ósultar sohre direito de família, de pro-rjriedade, das obrifiaçGcs, et_., exame dc
documentos, norma para os mesmos, pro.curem o -ir. Sá, na rna Ao Carmo 6.1,
das n á? 5- OU em S. i'van cisco Xavier n.
555--., das 8 ás 10 do dia ou da noite.

1..c. _\ T

VENDEDORES A COMSSAQ
Acceltnni-sc, pnra vondorom nr-

titros dp fncil colloeaçno, nos ni-rn-
baldas o siibnrlilos. Só qiíem possa
iliu- bons rbfercndas. Curtas a Jí.
Souza, Cniva Postal 1S1-.

(.1 807S)

O general Luiz Paibedo, se-
nhora, filhos, genro, noras e ne-
tos, o marechal Olympio Fonseca
e senhora: d. Maria Luiza Bar-
bedo Possollo, filhos, genro, nora

c netos, c Carlos dc Siqueira Barbedo
participam aos seus parentes e amigo*,
o fallecimento de seu prezado nac, so-
cro avô, bisavô e lio. o almirante TIA-
ZILIO ANTÔNIO DE SIQUEIRA BAR-
BEDO. c os cí-n-.-giam para acompanhar
oi-ntciTO que Jcra logar boje, sabbado. j
a6_.dfj corrente, ás treze horas, saindo
o feretro %\ rii.-^D. Anna Nery .-44,
paia o cemitério de S. Francisco Xa-
vier. pelo «ue desde já se confessam
grato1!. 70fa J

MME. MB

^m^sB^gp/m^fggmm >¦; /-_¦ my$yg$ m
€. J. dos Santos Cqíh»-=

bra
A T>irectoria

cal da Compa
Argos Flurnin

_^. te sentidos cn
mento do ded

ctor e leal amigo sr.
TOS COIMBRA, con
gos, os parcntes_ c
para assistir á miss»
por sua alma, fazem
mór da egreja da C;:
amanhã, segunda-feir
ás g horas.

o Conselho Fis-
r.bia dc Seguros

e, profundamerí»
o subilo falleci-

içado colleua dire-
C. J. DOS SAN-

vidam os seus ami-
amigos do finado,
dc setimo dia quc,
celebrar no altar-

iidelaria, depois de
a, 2S do corrente,

(J 8056)

Cartomante somnambula, Videnie 1
prophetica, deita cartas e lê pelas li-
nhas das mãos: note o publico que esta
somnambula trabalha desde i8»i-, nas
seiencias oceultas. possuindo diversai
mediuninidades; dá consultas todos o*
dias, das g da manhã ás S da noiie. Rua
S. Cbristovão n. 4.1. sob., próximo ac
largo do Estacio. J (iS.jc

10 A1SB00 A 6MMMA
PLATINA A 6f.oo

Prata. 30 a Go réis a gramma,
Ihantas, cautelas io Monte dc So
ro e dé casas de ipeuihorcs, comp
se á ma do Hospicio n. ai(J,
Buenos Aires, única casa que nu
paga.

bri"
cor-

ram-
boje
•ilior
7S1;

SALÃO OE BILHARES
Vende-se um com 6 bilhares, fazeru

do bom necocio e com bastante fniuie-
zia, pagando pouco aluguel, com con-
tracto por 4 annos. no c.-ntro da cida.
de etn rua de grande movimento; paru
mais informações com o si-. Coelho &
rtu Senhor dos Passos n. 3,1, loja.

(S 7950)
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VENDAS EM LEILÃO
to__ —

J. LAGES
MCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA

BUENOS AIRES N. -5
Telephone n. 1901, Norte

W..08 a «e «.'-chiarem na -e___na
de 31 a 26 de agosto de 191*! .

HOJE, SABBADO, 26 do corrente, 4
1 liora: .'.-.'.,

Iveilio de movei» 4 fl* do Hc-pi-io
a. 85, armaiem. .

HOJE, SABBADO, _6 do corrente, 4

Loilão de predio á Estrada Real de
Santa Cruz n. 1878, pertencente a mas-
M laltida de Martira & Ramalho; será
vendido á rua do Hospicio n. 85, ar-
nia-i-m.

IMPLORANDO A CARIDADE
.or intermédio déltâ redacção, appe!!_m

fira > caridtd» publica, •• seguinte» se*

VIUVA ANNA DO AMARAL, cé.a, e
¦Mm disso doente «'«em ninguém par* 111a
•omuanhia, r.colliid. a um quarto;

VIUVA ANGULA PECORARO, com
I5 annos de edade completamente cega e
¦iralytic»; ¦_¦ '.

VIUVA AMANCIA, com 68 «nnos d«
•dade, quaii cegaj .

ANNA EMILIA ROSA, tooibre .elhi*
nha, viuva, com 70 annos de -.dade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
« sem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR.
SOS, c _a 

'de arnbo* os olhos e aleijada-,
JOAQUIM FERREIRA CHAVES, «n-

limado, sem recursos;
VIUVA LUIZA. com oito filhos me-

nores;
VIUVA MARIA EUGENIA, pobre .«*

lha lem o menor recurso para > tua «UD-
aístencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
_hor de Mattosinlios, 34, doente, impoisi-
lililâiJa de trabalhar, tendo d|pas filhas
lendo unia tuberculosa |

VIUVA SOARES, velha, «em poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 68 «nnoi de
edade, gravemente doente de moleitiâ In-
«ura vel;

THEREZA, pobre t«guinha i«m «mi-
lio de ningueb;

VIUVA BJÍRNARDINA, com 78 «n-
noa.

AMAS SEGGAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

de uma menina branca, de
bons costumes, para ama secca 1 na

rua Uruguayana 3J> »• «ndar. (7900 A). M

PRECIISA-SE 
de uma ami secca que

dê boas referem-Ki-j na raa _a Ca-
¦dia n. 43 — Etta.Jo da Piedade.

í*.,Pt A* **
,1 '_. -ii_

PRECISA-SE 
de uma mocinha portii-

Buezu ou italiana para ama secca e
pequenos serviços domésticos; «rlgem-se
referencias de bom comportamento. Paga-
¦e 13$ mensaes; rua Souta Birros n. 55,
«•taç.o de Sampaio. (7877 A) J

PRECISA-SE 
ile uma ama secca atí 12

annos, ile bons costumes e asseiada.
Para trator á rua S. Luiz Gonzaga 145
8. ChristovSo. (7833 A) J

COZINHEIROS E COZINHEIRA?
"ORIüCISA-SE de uma perfeita cozinhei*
_ m do trivial, para casa de familia,
que durma 110 aluguel! trata-se - rua do
Hospicio n. 73, loja. (7821 B) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira; no

avenida Mem de Sá n. 55. (B)

1)RECISA_E 
dc uma cozinheira de for-

no e fogão, para casa de pequeno, fa-
milia: á rua das Lamnjeiras n. •""n.

fu — VI c

"ORKCISA-SE de uma cozinheira de cor,
X dc meia edade, que durma no alu-
ku.I, paro cozinhar, arrumar e )avar n
casa de um casal brasileiro. Paga-se *.o$
a 50$; rua da Alfândega n. 226, sobrado.

(7906 B) S

7>11I*,C1RA-SK de uma cozinheira; á rua
J. da Passagem n. 248; preicre-se que
durma no emprego. (8138 B) J

íBiiaisaiiiiiaisíiaiíiiiaaiiMBiiBiiiiMEiBi™
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TOMAB UM CALIX Di- I

Giwranesia 1
B!li:iDà!:IBil!n!ii;9%ll!i:!lBIIÍII!IBi!!!IBIIBIIIIIBI!l!H
L __________

CREADOS E CREADAS
T>RÉCISA_E dc uma ereada pnra _ todo
J. o serviço de um casal com dois fi*
Ihinliipi. dormindo no aluguel e dando re-
ferencias de sua condueta. Tralar á rua
Haddock I.obo n. 33. (7906 C) J

1JRECISA-ST-, 
íwm um casal de trata*

mento, de uma ereada branca, limpa
e multo esperta, para ajudar na cozinha
e tralar da roupa. Ordenado fio$noo, rua
Conde de Bomfim 1-79. <7343 C) J

T)1U*CISA-SE de uma ereada de meia
JL edade, para arrumadeira cama secca,

Sue 
seja carinhosa, para servir em uma

as ilhas da baliin do Rio; para tralar á
ma Farani 11. 38, (-1™ A\ ]

CALÇADOS
Grande liquidação poi. motivo de obras

Calçados por todo o preço
CA.SA. BRAZIJL

Rua 7 de Setembro _xr. 135
TELEPHONE 5438-üeutral

': '—¦ !—~~ 
¦¦¦.¦¦.¦¦¦¦PI.  iiiiuit^MiiMiaiiBiiiimrirwr™^

CASAS E C0MÍ-0D0S, CENTRO
ALUG.-M-SB 

as casas da rua Joaquim
Silva ns. gz «94. Lapa, conipielainea-

te reformadas e modernaiuente preparadas,
contendo cinco mairnificos quartos, iuz ele-
ctrica e gaz, para luz e cozinha; trata-se
na mesma rua, canto do becco do Império,
vende, com o ar. Valentim. (6758K) S

ALUGAM-SE 
bons quartos a 25Í, 33$.

e 40$, a casa! sem filhos ou a moco
solteiro; na rua da Prainha n. 7, sobrado;
tralar na loja. (7967 E) S

LUGA-SÜ o sobrado da rua Larga
41. com dependências confortáveis

gucl módico. (7921
alu-E) J

A LUGA-SE o aruiazciu da rua do¦^Xljavradlo 11. 165, próprio paranegocio e residência. Kstá liberto.
Trata-se na Companhia Fornece-
dora de Materiaes, rua Frei Cuiic-
ca n.s 35 a 39. (S 6741) E

AlLUGA-Sl. 
um quarto limpo e arejado,

com ou sem mobilia, a senhor decente,
em caas de familia de tratamento, onde
nia ha outros inquilinos; na rua General
Câmara mi 172, sob. (6746 E) S

ALUGAM-SE, 
a cavalheiros do commer.

cio, bons commodos, do 40$ a 75$, com
sacadas para o jardim da praça Quinze de
Novembro; têm luz electrica e creado para
fazer limpeza; na rua Clapo n. i. (79i6E)J

AIíUGA-SI. 
Rrande armazém, para

quer industria
rua do Ouvidor io.

ou deposito.
Matheus.

qual-
trata-ie na'79.5-..J

AMJGA-SE 
o excellente predío com po-

rio habitavel da rua do Rezende 97;
chaves e informa.Bes no c. 99 (mesma
r___h   (7945 E) 11

ALUGA-SE 
o a" andar do predio novo

205. da rua Th. Ottoni; a chave no i»
andar; trota-se na mesma rua n. 143,

(7939 E) S

A 
LUGA-SE por 140$
va de S. Leopoldo _._ 891 trata-se

rua da Alfândega n. ia,

caaa da rua No-
na

Peixoto Ss C.
(7701 E) .

ALUGA-SE 
em casa

co:
de família, bom

.commodo de frente, com servidão na
casinha e mais -dependências, no i° an*
dar da rua Acre n. ua, em frente _ rua
Uruguayana. (7834 E) R

A 
ILUGA-SE um quarto de frente para a
rua a mocos solteiros, com pensão: m

avenida Passos n. 118. (78*3 E) R

A 
ILUGA-SE um quartinho por 30$, sem
luz, _ um senhor de edade. que traba*

lhe fora; -na rua da Relação n. 55, easa V.
(7969 E) R

liiiaiiiBiiaiiiiiiiininiiiiiiiaiinüiiniBiiirjim
UZAIt |
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LUGA-SF, no predio novo, apalacetado
rua do Rezende n. 193, «nia es-

plendida sala, a casal de tratamento ou
senhor nas mesmas condições. (7743 E) J

Ala1

ALUGAM-SE 
quartos, com ou sem mobi-

llia, par arapa7.es solteiros c casaes,
sendo a 35$ os desmobiludos e a 50$ 01
muhilados, no hotel Progresso, á rua Acre
n. 84. (7905 E) J

A 
LUGAM-SE, para escriptorios. boas sa-
las, com sacadas para o jardim da Praça

15 de Novembro; rua Clapp i. (3C6 V.) S

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, bem

mobilada, á avenida Mem de Si n. ao.

(6843 
E) S

ALUGA-SE 
por 350$ o i° andar do pre-

dio do largo de S. 1'rancisco de Pau-
la n. 25, por cima da Perfumaria Nunes,
próprio para família dc tratamento.

(7283 h) J

FIOS
Em todos os numeros de Algodão e Lã para

fabricas de tecidos, casemira, malharia, etc,
simples e torcidos. — Vende nas melhores con-
dições a (X DE INDUSTBIAS-TEXTIS. *

Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
Rio de Janeiro, S. Pnulo, Salto o Itatiba.FABRICASi

ALUGAM-SE 
as casas da rua do Mise-

ricordia n, íoi e travessa do Senado

«obrado
trata-se na rua da Alfândega 134,

(7854 E) R

ALUGA-SE 
por 100. mensaes, uma ma*

unifica sala para escriptorio ou offieina,
no i° andar do predio novo do largo de
S. Francisco de Paula n. 44. (-843 E) J

ALUGA-SU 
por 120$ o i° andar do 'pre.

dio sito á rua da Prainha n. 14.
  (7874 K) >

AOS DOENTES
CURA rniliriil dn gonorrlién chro*
nica ou recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
n__,_émd6i*; garante-se o tratamen-
to, Impotência, cancro syplitlltico,
darthros, eczemu.s, feridas,ulceras.
App). 606 c 014 — Vaccina de
Wriflit—estreitamento d* urethra; appl,
do poderoso eipeoifieo contra moléstia»
venertas, etc. Pagamento apói a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 ás
IO d» uoite—At. Mem de Sá 115.

ALUGA-SEdro
sobrado da rua dc S. Pe-

. 25; informa-se no mesmo e tra-
rua Primeiro dc Março n. ___*.

(78S9 E) J

ALUGA-S-3 
uma esplendida casa,

nida
 na a.e.

... Gomes Frciro n. 140-A; chaves
lado e trata-se na mesma rua n. 27.

(793Í E) S

ALUGA-SE 
um quarto

pensão, a um senhor 1
na rua do Riacliuelo 158.

com moveis e
apaz decente:
(7934 B) M

AT.UGA-SK 
por 6o?, quarto mobilado, de

frente, tem todo o conforto; na avenida
•Kio Branco n. n, a" andar. (81S7 E) J

ALUGAM-SE 
duas salas de frente, uma

por 6s$ e outra por 5;$; casa dc fami-
IUachuelo

ALUGA-SE 
uma porta com fundos, por100?; na ru ados Arcos n. 64.

(6879 E) S

A 
T.UGA-SE um bom commodo com todas
as commodidadcs, a um casal, na rua«Jos Lajuciros :i. 79, perto da E. í. C. *B.'-- (750.1 

E) S

A-..UGA-SE 
por 50$, um bom commodo,

com todo necessário para um casal sem
creanças nn mocos do commercio; na rua
Costa Uastos n. lo, próximo á do Ria-
chuelo. <J_iJ-'> M

ALUGA-SE 
um bom quarto, em casa de

família, com pensão, nara dois rapazes:
pra;a 15 de Novembro n. 30. (7022 E) M

ALUGAM-SE, 
por preço módico, os ar-

mazens ns. 34 e 36 da praça Vieira
Souto, na esplanada do morro do Sonado;
tFita-se na rua da Alfândega 101.

(1.2. E) II

ALUGA-SE. 
por .0$,

do Castro 187; cliai
Sete de Setembro íoo,

a ca
do Castro 187; cliaves no vi»*iho; tratar" ' " ' " T78-1 - *

.a da ladeira
tratar
E) J

ALUGA-SE 
o 1° andar do preilio da fila

do Lavradio n. 184; as chnves an lado,
no i8a, baixos. (7933 E) M

ALUGAM-SE 
por 150$ a loja e sobra-

do da rua de Sant'Anna n. 216: tra-
ta-se na Tua da Alfândega o. 12, Peixoto
* C. (7704 E) J

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

um andar terreo com dois
quartos, duas salas, bom quintal, logar

saudável; ladeira do Santa Thereza 110;
trata-se no nie-ino. (7957 F) s

AI_._t_A__.SI*sala dc

fora;

bons cômodos e umn boa
frente, com ou sem mobilia, a

decente, ou casaes que trabalhem
31. Gloria.

(7981 P) 
"ua rua D, Luiza n

17-20 E) J I

PKECISA-SE 
de uma creadin'ua# para

• serviços leves; paga-se bem; á rua
da Passagem n. 254 — Botafogo.

(8082 C) J
"PRECISA-SE de uma empre.aith bran-
J. ca, para lavar e serviços leves ila
c;!*». dc um casal, Exigem-sc boas refe-
rencias; rua das Laranjeiras n. 68, so-
br-Ho. (8009 C) R

^PRECISA-SE, para casal de tratamen-
J. to, dc uma copeirá einrrumadeina,
com bastante pratica do serviço, que^ ©eja
Bcriii *• bciij desembaraçadn. dando infor*
moções rercrentes á condueta c serviço;
na tua Valladarcs n. 27, bondes de Ipa-
nema. (8134 C) S

T)RECISA-SK de uma ereada para Indo
X íerviço de um casal; á rua Gustavo
Sapipaio 11. 204, I.cmc, (8oc.( C) R

BíJsliraefe
Tir» os cabello. supsrfluos do rosto,

«oilo c braços. Encontra-se n»« «»«»»: Ba-
¦in, Hermamny * Cirio.

EMPREGOS DIVERSOS
1>RECISA-SE 

dc unia perfeita la.adeira
c engommadeira para casa dc fami-

lia, ifisc durma no aluçuel; trata-se á rua
do Hoppjpícío n. 73, loja. (7S22D) J

1JUECISA-SE 
de uma senhora portuiruc-

za, para todo o serviço; í rua Rcpia-
dor Pompcu n. 16S. (70.2 D* I

PRECISA-SE 
de um official montador

c um acabador, parn obras de homem
e senhora?, dando referencias dc sua cou-
ducla; rua Evaristò da Veiga n. 8.1.

(-S" 1» J

PRECISA-SE 
dc moços e moças para

serviços leve1*, na fabrica Qrasil; rua
(Manoel Victorino 11. 14.1 — Er.senlio de
«cnlro. (?Si8 Dl .1

Para transpor difficuldade-, ganhar muilo dinheiro, ser amado,
gosar saude e bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas e ver-
dadeiras são recebidas da índia, polo professor Aristóteles Ha-
Ha, á, rua Senhor dos Passos, 98, sobrado—Caixa Pos-
tal 604, Rio. Envie $300 cm sellos novos do Correio, parareceber curiosas e interessantes informações detalhadas, GRA-
TIS, em carta fechada. Envia-se para todos e pnra (oda
a parte.

LUGA-SE um quarto mobilado, por
....$, roupa dc cama, café de manhã,

RntlriKo Silva n. uo, a» andar. 1'ntre As-
sembléa e S. José. (7S07 lí) J

ÁS

A 
LUGA-SK a casinlia
rica n. I39-A, com

c quintal, preço 61$; u

da rua da Amo-
quatro commodos
chave na mesma.

(7759 E) R

AMIGA-SEdc Sanla
uma casa por 85$, na rua

I.uiza n. 61-A, avenida de
tres ca. as com nove commodos de preço
d. i-*-5. antigo. O grande abatimento é
para o bom inquilino; chave na mesma
rua n. Gi, Maracanã. (7607 E) J

ÂI,UG.\-SIS 
o ,1" andar do predio il. 7J

da rua de S. José, tendo duas salas,
c sete quarlos espaçosos, claros e bem
ventilados e as dependências precisas. .As
chaves estio na loja e trata-se na avenida
Rio llranco ll, lu.l. i° audar, das -' ás
4 horas, cnm Jacobina. (773o K) II

Al.UGA-SIÍ 
uni sobrado, na rua da

Prainha n, aa, com tres quarlos, duas
salas, banheiro, 'despensa c bom terraço.

AI.l,G.\pM-*vR 
duas boas portas, bastanteespaçosas que sc prestam pata qualquernegocio{ na rua da I.apa n. 71, (8o.|6F) It

AiJ.UGA-Sl', grande sala com visla para-TA.0 mar e iardim da Gloria, para pessoassolteiras, entrada independente; na ladeira
da Gloria .7, (.,___ F) j

A I.UGA-S1Í, para casal,
XXn. 8a, uma esplendida
frente, dando visla nara o
ns comníodidàdes.

AJ.UGA5.-SE
NA

___O„0 DB PROPRIEDADES
DA"SUL AMERICA"

TIiiu do Ouvidor 80
Os seguintes prédios:
(As chaves nos mesmos ou conforme

indicação dos respectivos cartaies).
Para tratar das S ás 6 da tarde.
Si CHRISTOVÃO — Ri» Costa Gui-

marães .ia, casa .1, com 2 quartos, a talas,
ele. Aluguel ssÇooo.

BOTAFOGO — Rua Conde de Irajá,
175, com ,i quartos, a ilas, etc., tem luz
electrica. Aluguel 1.15.00o.

BOTAFOGO — Rua de S. Clemente
n. 23.1, com dois andares e magníficas
accommodações para familia de ti.tameu-
to. Tem luz electrica. Aluguel 250(000.

AI.UGA.SE. 
na rua Dr. Joaquim Silva

n. .9. sobrado, quartos a rapazes do
eommercto, por 3sj. (7853 K) J

AiLUGA-SE 
por 70$ o primeiro pavimen-

,to do_ predio da rua José dc Alencar
n. .10. Pauis Mattos. (7835 F) 7

AMIGA-SE 
uma boa sala de frente, mo-

biiada ou nâo, com pensão, a um ca-
sal ou rapazes: na rua Silva Mbnoel 52.

(793-* E) R

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

AUIQAM-SE 
duas. bellas

Bento Lisboa «3-
salas; na rua

(7970 C) R

AMJCAM-SE 
tres bons salões, clnienti,-

dos, com porta « janellas. preços modi-
cos; tratar na rua Bento tisboa n. Oj.

(7971 G) B

easa n. 6 da rua Bento
79; as chaves no n. Si, tem

tres quartos, duas salas, cozinha e quintal.
(7058 G) S

ALUGA-SELisboa

AI.Uidua
l.UGAM-SE, a casal sem filhos ou a

senhoras, sala c quarto de frente,'
com pensüo; rua Ypiranga n. 37, I.aran-
jeiras.  __ (77.J1 G) J

AIfUGAM.SE 
excellenles commodos. a

casaes distinclos e a mocos do commer-
cio, sem mobilia, em casa de familia, pro-
ximo aos banhos dc mar; informa-se na
rua Dr. Corrêa Dutra 52. loja. (7020G) J

ALUGAM-SE, 
na rua General Severiano

180, casa dc íamilia, uma sala dc frente
com pensão e mobilia, por no$; 2 quartos
de frente, idem, por 110$; outro, 100$;
um outro, por Çf.ç, idein; só a pessoa dis-
ti neta; pagamento adeantado. (74Q0 G) J

A (LUGA-SE cxc-lleiito predio,i^ltconstrucção moderna, com to-
dos as commodidndes para (?riindo
família de tratamento; centro dé
terreno, entrada para automóvel;
na rna Voluntários da Pátria 143.

(S 7450) G

ALUGA-SEneral
. predio

Polydorò n.
dectricidade.

55,
IX da rua Ce-

Botafogo, tem
(7960 G) R

A II.UGAM-SE boas casas
_C_Lconforto, para pequenas
ma D. Polyxena n. 70,

com todo
famílias; i

Botafogo.
(7900 G)

ALUGA.SE 
ou «rrejida-se o

pr
magrulicn

predio, á praia de Botafogo n. i.O: para
ver e tratar da9 2 ás 4. (7393 G) R

ALUGAM-SE. 
easa de senhora de respei-

to, predio novo, como todo o' conforto
moderno, dois quartos sem mobilia: rua Car-
valh de Sá n. 33-A, junto ao lariro Machado.

(68-9 G) S

A I/UGAM-SE aposentos com pen-
¦fVsüo, confortáveis, de.de 4$
por dia e 100$ mensaes, luz ele-
ctrica, tclephone u unia bella sala
do frente. Pensão Familiar. I'ra-
ça José de Alencar 14 (Cattete) .

(S 6744) G

agi
Lna avenida D. Luiza, com boas accom-

amplas casas,
ALUGAM-SE 

magníficas
na avenida D. Luira, .....

modações c installação electrica; r, Kuphra-
sta Corrêa n. 4), próximo ao larRo do Ma-
chado; trata-se com o encarregado. Alu-
jíuel. i_.o$ooo. (6346 G) J

ALUGA-SE 
a casinha n. 8 da avenida a

rua D. Marianna n. 14; aluguel mcn-
sal 70Í; ai chivra estão no n. 5. (8o34G)R

AiLUGAM-SE 
á rua D. Maria Amclh,

boas casas por 80$, com tres quarto.,
duas «las. um armarem, 100$, moradia
pira familia; trata-se no 11. 9, easa VII.
Gloria. (8oo3 G) K

ALUGAM-SE 
esplendidas casas, á rua

D. Marianna n. 87 (230$ooo) e 93
(a8ofooo). (-945 O R

> LUGAM-SE dois predios novos com
-átXbella vista para o mar, á rua Tavares
lícitos ns. 9Õ c I22. O primeiro de so*
brado, com tres quartos, e duas salas em
cada ,pavimeiito e o segundo com dot*
íinartos, duas salas e ura grande salão e
mais çommodidades .para familia. Estão
abertos e tratam-se na sacristia da egreja
ds S. Pedro. (6945 G) R

A LUGA-SE a casa moderna da
«ftprua D. Marciana 123, com ex-
cellentes accommodações para fa-
milia de tratamento, com duas
salas, seis. quartos, liuulteira com
aquecedor e mais çommodidades,
jardim na fronte, entrada ao lado,
etc; preço 253$; as chaves estão
na rua Assis Bucno 52, Botafogo.

(J 6910) G

&LTJA. TJ-RTT<3-rj_3_.Tr-A.Kr^!_. 1ST

Drogas novas
Remédio» garantidos
JDos mais aíamados fabricantes
Preços sem competência

Temos em nosso arm._cm: uma b-lança americana,
1 granira», para pesaeem gratuita da uossa freguezia.

wíffi, mu in * ns
. 01 I

sensível a I

AT.UGA-Sli 
'um nredio novo. com todt

conforto, a familia dc tratamento: ryj
da Alegria i6vi as cliaves eslão 110 :_., §.
-hristovão; informa-se ua rua do ltosa-
rio 'OS- (7846 _,) .1

A I.UGA-SIÇ, em easa de peiiuciia familia,
_-Tj-.a cavalheiro, uma sala com entrada In.
dependente, chuveiro, etc; á rna Mariz e
Uarros 11. 259, casa 11. 3; aluniiel 408000.' (78.-7 

I,) J

ALUGAM-RIC 
duas casinhas com optimas

aecommoda.ões, luz electrica. quinlal,
etc, -por iuo$; na rua Campos da Faz 12S
e 130; trala-se no " Restaurante Paris .
Uruguayana ££. (7-171 J) ..*3

A LUGA-SB uma easa. por 50$; sala,
.__.dois quartos, uma coziniia. quintal, com
bastante agua para lavar oara fora; rua
Padre Minuelino 53 Catumby. (7403 J)*>

elegante e confortável pa-
Valparaiso. 66; trata-se.

A 
LUGA-SK uma boa sala de frente, cih
casa de senhora allçmi., 3 pessoa do com-

mercio ou casal sem filhos; rua 0. Pylodo-
ro I3S. Botafogo. (814.. G) J

A 
LUGAM-SE casas hvnienicas. na rua D.
Carlos I 222; Cattete; alueuel 61.000.

(8156 G) J

AI.UGA-S1! 
o sobrado da rua do Cattefü

n. 45, com 2 salas, 3 quartos, despensa,
banheiro quente e frio, cozinha com fogão a
gaz, W.-C. e uma área nos fundos, com
caixa U'agua e tanque apropriado para lavar;
trata-se na nm Carioca n, 41. loja, onde
estSo as cbaves. (810. G) S

ÁI,UGA-SE 
unia casa. ......

salas, etc., na Viila S. Clemente, á rua
_c S. Clemente
IIO$00O.

com 3 quartos, 2
 _>. Clemente, á rua

trata-se 110 04; aluguel,
(8113 G) S

A tOGAM-SE bons quartos com ou sem
__r___-mobilia, luz electrica, banhos quentes,
jardim, telephone; rua Pay6andu 187.

(8130 G) B

A 
I.UGA-SE uma casinha, na rua Iluarqiie
de Macedo n. 20. Cattete. (7060 G) J

LUGA-SE o predio da rua das I.aran.

110 armazém da esquina,
trata. (7064 G) J

A:
monto; as cliaves
próximo, onde sc

..A LUGA-SI. um aposento rica-
¦/".liento mobilado uom pensão a
cavalheit-p qji casal sem filhos;

^ia rua Benjffinln Constnnt 11. 90,
Gloria. (J 7879) G

por 130$. _ bello nredio da
__ma da Assumpção 44. com muitos com.

A LUGA-SE.
-_-roa

modos. (7002 G) S

EME, COPACABANA,
ipanema e mm

ALUCA-SE 
a easa n. 1001

S.^ Copacabana; trata-se
LUGA-SE a

. Copac;
min Constatit 40.

da rua N.
71 rua Bcja-
(7720 in j

AILUGA-SU 
uma linda casn cm Ipanema,

¦i rua Vinte o Oito de Agosto 127,
dois quartos, duas salas, quintal, etc; in*
formações no "Armazém Moderno", -pon-
to dos bondes do dito local, onde se acham
as chaves; trata-se na rua do Hospicio 30."Café Nobre". (7687 II) M

A LUGA-SK a boa o liygienica
-fVicasa assobradada da rua N. S.
de Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-se „ rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

ALUG.-VM-SE 
niagnificas casas, na ave-

.nida Bella Vista, com accoiinnqdações
fiygienicas; na rua Euphrasia Corrêa 4*»
próximo tao largo do -Machado. Aluguel,.
11-$; trata-sc com o encarregado.

V -i (6845 G) J

magníficos commodos, t a
__jivalheiros € e moços do commercio,

na «Jnfortavel avenida Commercio; na rua
Cbristovão Colombo n. 38, próximo ao lar-
go do Machado; trata-se com o encarregado,'
fl qualquer hora.  (6844 G) J

por 120$, boa casa corn 3
.-quartos, 2 salns e mais dependências,

illuminada a electricidade; á travessa Oli.
veira 27. Botafogo; trata-se rua Volunta-
rios da Pátria 2.14; os chaves efl.io i rua
Real Grandeza ago. (7861 G) J

ALUGAM-SE

ALUGA.SE.<1

A LUGA-SE a boa e bygienica
Acasa assobraoda da rua N. S. de
de Copacabana 1089, para fami-
lia do tratamento. Trata-sc ua rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

A LUGA-SE a boa o bygienica
Xlcosa assobradada da rua X. S.
do Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix-. H

'¦-¦(¦iiiimiHiüa
..!.. RliFEIÇOES..

UM

mwmm

A LU GA.E
_\.salas e
rua -de
alui.-uel

SE uma casa, com 3 quartos. 2
etc., 11a Villa ti. -leniente, a

S. Clemente 08; trata-sc 110 94 ;
110$. (;86o G) J

* LUGAM-SE sala.c quarto dc ffente,
__-j-.com ou sem mobilia, em casa de íamilia;
na rua do Cattete .8. (;S-.8 

G) .1

ALUGAM-SE 
por 16.1$ os predios novos

da rua Real Grandeza ns. 326 a 328,
IAira familia do tratamento, tendo sele
quarlos, duas saias, fo_ão o Raz, electri-
cidade, etc; as chaves por favor 110 330
e trata-sc na rua General Polydorò -7**,
com Campos Silva & C, .78..-C') J

esplendida ensa para
rua Guanabara 69!

trata-se ua mesma rua n. 63. (7794 G) .T
ALUGA-SEnumerosa família,

A LUGA-SE cm casa ile familia francezi*.
--fl-Lum magnífico aposento mobilado. ¦ com
todo o conforto moderno, incluindo pen-
são dc primeira ordem, a casn] ou cava-
liielro de distincçâo; tia rua. D. Iàriza 6.**.

(7797 O) R

uma casa assobradada, r°r
cinco quartos, tres safas,

grande ouintal. Cattctc 2i_). C7S97 G)M
ALUGA-SE164$, com

ALUGA-!do Catl

na rua da Gloria
e espaçosa sala dc
mar e tendo todas

(81..1 F) J

 iiiaRiiifico sobrado com 5-.quartos, Iodos com iancllas, 2 salas, bomterraço, banheiro ouento c frio. c todas as
comníodidàdes precisas; na rua da Lapa; narainformações, com A. Freitas rua do lio».
P_içio i;o. ' (8l,() n g

A LUGA-SE um

,i LUGAM-SE aposcnios macnificos. a
-CXprcçoS módicos, para moços do commer-
cio; rua Luiz Gama 45. (812a li) S

i LUCAM-SE commodos barato?: avenida
_\1'pis50s 27, casa de banhos. tSi-M E)S

A LUGA-SE, n pcppsoas sérios c de trata--.Xini-iilo, uni optimo uuarto, no predio no-vo. da rua D. Luiza 32-A; tel 2941 C.
(8060 F) J

A LUGAM-SE doi* hons quartos de fren-•ülc de rua, serve parn um casal decente01; pessoas dc tratamento, dá-;c |iens5o e-ncasa de familia; na avenida Mem dé SAn._m. sobrado. (,847 F) í*
LUGA-SE

4 LUGA-SE uma exccllcute
XXçriplorío ou consultório; n
11, 11, 1u,

.ala nar.; CS-
rua Sachct

(E)

AM
¦iA-Mattos
neca, loRar
todas as Ci

Aí

1>REC1SAjSIí 
de uma pequeno para se--

vici? leve., em casa de um casal; na
tua S. I-ii/ Gonzaga 11. II-, cisa 25.

(78.I ¦ Dl T

PüECISA-SE 
dc uni rapaz para serviços

de quintal e casa de familia. Tratar,
despachante, rua do Hospicio n. 30.

(78.-4 O J

• "Oli-UCISA-SE dc um rapaz que entçn-
X da de plantação de roça e saiba guiar
carro, daíído íianca de sua condueta; rua
Visconde di**, Itauna n. 13, barbeiro.

(7763 n* it
-.. -V-

PRECISA-SS 
dc um administrador para

o Club Sportivo de Equitaçãp. V
ea-se 50$ c casa para familia. Exigein-i
toas referencias. Avenida Bartnolomeu de

o Club Sportivo de Equítaçãp. V;'¦ -:i: 1. Exigem*-!
rtholomeu d

GÍismrio,"S." Ciiristovão. (Se 13 V) K

IJRF.CISA-SE 
dc bons cortadores de

banca e officiaes dc ponto cstiira ca-
.allier, na Fabrico de Calçado Pular; a
rua de S. ChristovSo n. ¦;--¦ ''•" ""

PRECISA-SE 
dc uma menina oti iiiop,m

educada e de bom comportamento
n_r.. serviços levei de um caful sem li-
fcos; r.pa do Riachuelo .S9. (806S D) J

PRECISA-SE 
de ura distribuidor typo-

graphicoj rua Gcueial Câmara nume-
fo i.ir- 18.0 D) S

JHECISASE de um êntalhailor; na rua
do Ijavmdio 11. 103. 1 ;,„),-1)1 S

PRECISA-SE 
dp.- uma copcira.

no serviço e ijtie durma no
_ rua Hail-ock I.obo p«v >'

LUGA-SK um nuarto mobilado, ,i moços
teíros ou casa! _.c**i filhos na rua da

Alfândega, prxoimo á avenida Passoáf trata-
so á rua dc S. Pedro a66. Tüi6j li) J.

àLUGA-SE 
uai csrriptorio

prop.io para medico; rua
tembro 177. sobrado.

o sobrado da rua Paula
n. 30, próximo :i rua Frei Ca-
preferido para estrangeiro?, comnimodidades e unia linda vista.

(7962 F) R
A LUGAM-SE os ca=ar dá rua do Trium-XXvha ns. 18 e _o (Santa Thereza), _ro-Oras pata família de tratamento; as chavesestao no n. 16. e trata.se na rua .Março n. 87. (MSI F) J

SK uma casa por 1;.-$. na rua
atletc n. 214. na avenida Nobre,

tres quartos, dua. salaa, grand*. quintíil
e outra na rua B.uitn Lisboa n. Oy. po;
*__$, com dois quartos, duas salas, gran-
dc área, e oulra por 87$, tem urande quin.
tal <i muita acua. (?883 G) M

Al.UGA-SE 
n casa á rua Delphim 104.

rasa II, tres quartos, duas salas, no%*a,
com todos oa requisitos da hygiene; U'1-
está aberta. (794PI G) S

\ LUGA-SE por 80$ a casa da rua Fck
XXnandes Guimarães n. 91-III; trata-se na
rua da Alfândega n. 12. Peixoto & C.

(7703 G) >

AI.UGA-SI. 
por 130$ a casa nova da rua

de Santo Amaro n. t 61-A, com dois
quartos, duas salas clectricidade c quintal.
Chaves mo Si. (7836 G) R

\ LUGA-SI
-i-Vdois quartos, dua

por 100$ boa casa neva. com
sa'as, cozinha, ba-

illuminação clectrica c bondes â
rua General Polydorò n. 300;

rua Voluntários n. 248. tt°*
(;SaS G) R

nheiro,
porta; na
tratasc n
tafogo.

A LUGA-SI. o predio á rua Andrade Ter-
__."___tence 4^, Cattete. com porão habitavcl,
etc. dividido, para família dc tratamento ;
está aberto das 8 ás 4; trala-se no mesmo,
das o á*. 12 horas: informações. T. Villa 905.

(80.S C.) R

ALUGA-SE 
optimo aposnto.com pensão,

a casal ou cavalheiro distincto: travessa
LUGA-SE

_0 casal ou
Marquez Taratiá, 31 ou praia de Botafogo.

(S084 G) .1

A LUGA-SK. par
_ti da rua Uruguavana

4 LUCAM-SE duas optimas salas
A,-r, ptorios; Kosario 1

A I.UGA-SE uma Rrande

muito claro, __j0^__\ ""' "' ' 
"~~~~

um casal, o a" andat '. ™«/\ 
\S _r^r>m_t» F *Mf%

iiS. (814S li) ¦' : A / tgi V-'"^^ m™

CALIX Dl |

I Guaranesla 1
¦aflililiiiiifflilBiiaiiatiUili-iiiBiliiiiilíciiliã

A 
LUGA-SK
bom

.pessoa <lo commercio, um
quarto _i.ob_.adO, próximo do Jion*

de e dos banhos dc mar; na rua Xossa
Senhora dc Copacabana n, 45, Leme.

(78-n ni j

ALUGA-SE 
uma boa casa. no Leme, pro-

ximo aos banhos de mar. mobilada ou
não; para informações, na rua Salvado; Cor.
rea n. 50 (nadaria). (8088 H) J

SAUDE, PRAIA FORMOSA

ALUGA-SE 
por 130$ a boa caia da rua

Barão de Petropolis
«stão no¦vidor n. 70,

ios. A? chaves
1.1; trota-se na rua Jo (h-

sobrado, fundos. (776- J) ^

Juventude
. Alexandre

Faz p.o:n r;uc os cabUlos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabsllo
e extingue a caspa com tres ap-
plica.ões.

Vende-se cm todas as períu-
marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs. ¦

A 
LUGA-SK um sobrado; com duas salas,
dois 1'uartos, banheiro, quintal e luz

electricn, na rua Padre Miguelino n. 28,
Catumby. (7oai J) J

ALUGAM-SE 
tres bons aposentos, sendo

um de frente, juntos ou separados; não
têm moveis nem pensão; orelcrc-sc P-^&oa.
do commercio; c casa dc pcigucna fantilin;
Assembléa si, a". (79611 J) J

A LUGA-SE
X-^lacete da rua  ... --•,¦.._ ,-,,
no Danço Nacional Ultramarino. (78871**),' ¦

ALUGA.SE 
por 112$, a-casa 11.1, da rua

Industrial.' lamo da Seminda-1'cira; esta
aberta; trata-se na rua do Mercado 3o;;60B. j

(7110 K) n 1

Callista

\ LUGA-SE o predio da rua Santa Chri,-
x_4_ttiia 11. 121; tem 5 Quartos. 2 salas, luz
eleclrica, banheiro, bom ouintal, esplendida
vista para a barra, etc.; as chaves na mos-
ma rua n. 117; tratar, travessa S. Fran-
cisco 11.. .ia. Confeitaria do Anjo. (78a.L).l

ALUGA.SE, 
com 011 sem contrato, o novo

predio, com .1 ouartos. 2 salas, luz, ga;,
bom terreno, optimo lopir, barato; rua D.
Romana 66, depois do J, Zoológico.

(7810 1.) 11
_.__- , - ¦ ..— ip ., .. -_. „

ALUGA-SE 
o predio da rua Uruguay 147,

próprio para familia de tratamento; tra-
ta-se á rua Dr. Felix da Cunha 102; ai
chaves na padaria da esquina. (7773 L)H

ALUGAM-SE 
quartos, a ao$, 15$, jo|

e 35$; na rua Bomfim n. 98; têm muita
a?ua e muito terreno. (7793 L) K

ALUGA-SE 
uma casa nova. por 80$, com

duas sala., dois quartos, luz electrica e
quintal; na rua Teixeira Junior n. 109,
S. CliristovSo. (812* _,) I

ésjíccí-listn em cttracçãó de
cáiTós" e uniiàs' encravadas, sem dòr, etc,, r.
Ouvidor .65. sob. 'I'-N-.1.505- Aos domiiiRO»
attende chamados á doinioibo. Tcl.xNortc ^659

lindo nredio á rua Bar5o
19. junto ou separado; tom,

no sobrado, 3 ouartos srandes., «ande va-
randa pintada c forrado a capricho; electri-
cidade, etc. (8""* K> S

A 
LUGA-SK
Amaionas

ALUGA-SE, 
por 80$, uma casa, na Vil-

la Flor", rua balRado Zenha n. »s, as
cbaves no n. 111. da mesma villa. (498aK)_
". 

LUGA-SE o 
"predio 

da Estrada Nova da
ÁTiiuca 157, com duas salas.dois quartos,
crande porão, installaç&o electrica, counlia,
tanque, banheiro ete.: as chaves na.casa
167, eom a sra. d. Albina; aluguel '°»*''>00_;

ALUGAM-SE 
alguns quartos, com e sem

mobilia, casa familiar; Estrada Nova
ri. Tijuca 11. ,17. bonde a norta. (77.tol*-)Jda Ti) casa da rua dos Aramos

i Conde ile Bomfim. com
varanda ao lado e grandes .iccoinmodaçSes
nara familia de tratamento; trata-se a rua
UrtiRÜiiyana 17. (7°oi *.> >

ALUGA-SE64. nroximo

i LUGAM-SE em caia de, família. Had-
_-l.dop-k I.obo 422. boa sala de frenle. bons
apon.ulo,, com 011 sem nensao. 1 ensao
ilomioílio.

',-,». I.-.M

ilio im sem
(NOMIC REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e purga-
ções dos olhos

3_____n. todas as pharmacias
e drogarias

da rna Visconde
.de Jequilinhoníia n. 34; as cbaves èn»

tão 110 n. 26 (Kio Comprido). (;7?4 J) 11
ALUGA-SE 

o predio
d¦'"-¦¦ ' ' '

ALUGA-SE 
a casa da rua Valença ii,

dois quartos, duas salas, cozinha e quin*
tal; trata-se r.o açouguc da esquina.

(779i ) B

ALUGA-SEtam ente
n. 26.1.

por 50$. um chalet comple-
independente; na rua ltapirú'

(7839 j) 1

ALu<''<p-si-: predio Çis*:obradado,( com
.electricidade da rua Hstacio de Sá 13.
predio ae!ia-sc aberto. (7894 J) }

A 
I.UGA-SE
cidndc da i

predio terreo com electri-
rua Machado Coelho n. ioz.

O predio ncha-sc aberto. (7893 J) J

A'LUGAM-SE. 
em casa de familia, uma

cxcellente sala de frente, independente,
com tres janellas c um quarto, â rua Dr.
'Carmo Nctto n. .306, perto da avenida
Salvador dc Sá. (7875 J) J

ALUGA-SE 
por

Jcqüetinhonha :
rua da Estrella n.

80$ a
1. 36;

67 .

casa IX da^ rua
a chave está na

(7863 d j

ALUGA-SE 
'por 110$ _ casa da rua ViS'

condcssa dc
luz tílectrica; a

Pirassinunga
chave eslá 110

.1,
11. as •
(684aJ)

A LUGA-SE uma casa com duas salas,
.dois quartos, cozinha e muita larguezu;

na rua Nova da S. Leopoldo n. 68; as
chaves na casa 3. (7603 I) B

casa da rua Valença n,
quin-

tal; trata-se no açotiRiic da esquina.
(8044 J) B

ALUGA.SE 
_

dois quartos, duas salas, cozinha

2 salas 2 quar-
... ,._  .1 rua João Ven-

7; as chaves na padaria da rua Cá-
trata-sc com Bastos; á rua dn. As-
10. sobrado, das 2 horas em deante.

(7896 j) j

ALUGA-SE 
a casa, com

tos e quinlal, por 90S
tura n.
tuinb)';
spmbl.a

ALUGA-SE 
uma casa oequena, por 102.I

travessa S. Salvador 4a-A. (7883K) J
LUGA-SE a casi da rua Conde de Bom-

791, com 5 quartos c bom porio;
chaves uo oçougue; trata-se na,rua Moura
Brito 19. -'787.1 K) J

xifu

ALUGA.SE 
uma casa. com sala, tres

quartos e cozinha, oor 72$! na rm
Delpliiiia 11. 59, fundos; as chaves estão na
rua Conde dc Bonifim 11. 662; trata-se na
rua do Uruguay 11. 30C. (796.1 1*0 I*

Aí;,UGA-SK o predio, em centro dc ter.
reno, com varanda ao lado 1: grandes¦ familia ile tratamento;accoinmodações, para

& rua dos Araujos 11.
de Boiníiiu; trata-se

64. próximo á Conde
rua Uruguavana 47-

(8064 U) J

AiLUGA-SE 
a casa de sobrado com seis

quartos c mais coniniodidadcs da traves-
sa 'S. Vicente de Paulo 11. 43, por. '825.
As chaves estão no Telcgrapho, csiiiiina da
rua 'Haddock Lobo. Bonde do .Mattoso.
Trata-; na na Francisco Eugênio n. j*iO;

(8012 K) B

A LUGA-SE. por ioof, a casa 128 da rua
.fi.flicodoro da Silva; as chaves ua casa 8
do 11. 126, e trala-sc na rua do Mercado 36.
sobrado. (7ioo 

K) S

o predio 4 rua Pinto Gue-
72. Muda da Tijuca; 3 .grandes

quartos, duas salas, despensa, banheiro, etc;
aluguel 140$; cliaves, quitanda da esquina.

(74I5 K) J

ALUGA-SEdes n.

ALUGA-SEtylo
uma elegante casa, cm «s-

moderno, tendo as acconimodações
urecisas. a pequena familia de tratamento*
na rua Haddock Lobo 11. 333- As cliaves
•estão na padaria á mesma rua n. 327-
Tnata-se tom Jacobina, na avenida Rio
Branco n. 103, 1" andar, das a as 4 »"[-»:

(7729 K) R

A 
LUGA-SK, flor 100S
rua Uruguay; trata-sc 1

Conselheiro Ladisláo Nctto.

a casa n. 105 da
n. s da rua
(8081 K) .1

«OE
ALUGA.SE 

a boa
Caetano n. uo.

luz clcctricu

casa. sita á rua Joíio
com bons commodos,

em toda a casa e bom quintal.
(7710 d j

A LUGAM-SE. a 35-. 40$ e 45$,
_£_- excellentcs comniodos a casaes oi
valheiros; na rua Visconde Itauna 53,

(7777

tres

sob.d j

ALUGA-SE 
por 95$ a easa da ma

Gamboa n. 265; trata-sc ua rua da Al-
fandega n. Peixoto & C. (7702I) .1

ALUGA-SE 
por t.io$ mensaes a casa 26

Ja nia dc Santa Maria. Cidade Nova
Indicações e as chaves

ALGODÕES MEDICINAES E GAZES DAS
MAIS 1_X^3ELLENTES QUALIDADES

Attestados das mais importantes repartições
do Governo, Hospitaes e af amados médicos.

Registrados na Saude Publica
Vende a C'\ DE INDUSTKIAS-TEXTIS

Rua Th. Ottoni 36 - Gaisa 1009 - Tel. Norte 4306
FABRICAS : Rio de Janeiro, S. Paulo, Salto o Itatiba.

AiI.UGA-SF, o bom predipi
.Z_.de Almeida n. 35. cox ll
paçosos c independentes, d.y
electricidade, gar. c _agua. i
trata-sc ira rua # de Catumby
irucI ctui mil réis»

rua Kleons
^ quartos cs-

silas, copa,
abundância i

. 105. Alu-
1.8076 .1) J

A LUGA-Slv. nor oreco barato, boa casa

quintal;
nho n.

Ínforiua-Be
7, escriptorio,

boaA LU-iA-Sl., por itireço barato,
-rt-coin tros quartos, duas sidas e hom
quintal; in forma-se á rua Cardoso Mari-
nho n. 7. escriptorio, Traia Formosa.

(78..S d .1

, , ALUGA-SE por 160$ o'_,.)?j'- •"pre-rilo novo, tondo no
-- iprlsueiro pavimento: cale-

dua- «ias e bo„, *a de entrada, sala de vlsl-
rua Cardoso Mari-1 tae, grande sala de jantar,Praia Scrmora. despensa, cozinha e ba-

___-_l_J ! nheiro, no segundo pavi-
!mento: quatro espaçosos

ÂLUGA-S-Visconde de Itauna ns. 3a
;r.ndc

Itauna r"'Fluminense Ilotci".

ila rua
tra-
(I)

ALUGAM-SK 
casinhas pintadas de novo.

com muita apua e quintal, á rua Vis-
conde de Sapucahy n. 310. (6604 I) .1

Âl.UGA-SE 
a casa da rua .

ipor 80$, com trea quartos
cozinha e quintal; trata-sc no

Milia r
, duas
n. 18.
(77SÚ I)

16,
nTas,

quartos, todos oom janol-
las, W. C, agua para ser-
vi.os dos quartos, nao
tendo cor.odores; na rua

i Nery Pinheiro n. 38. As
; chaves estão no hotel da
je-quina da rua Affonso
i C valeante e trata-se com
I {.avid & C, na Avenida
Rio Branco n. 102. (J 789ü)

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABE!

A LUGA-SE,
-tVdcira

. jior _ 107$, o predio da la-
S. Januário n. 15, local saudável;

trata-se na Companhia l.dtfieadora, rua Oc-
neral Gurjâo n. 4; a chave estâ no 11. 17.

(7897 _,) J

ALUGA-SR 
,1 casa assobradada, entrada

ao lado, tendo tres quartos, duas sa-
Ias, quarto de banho, cozinha e quintal,
na rua dn Consultório n. ..5. próximo á
avenida Pedro Ivo; trata-se com Guimarães,
á rua 'Luiz de Camões n. 16. (7964 L) Jb

1.

A I«UGA-SK a cn,?a á rua Abílio n. 7.
,J_XproxÍma á dc Santo Christo, pnra peque-
na familia, muito limpa c com bom quin-
tal; a chave oàtá na rua Orcstc n. jo.

[S:x 1) .1

\LUGA-Sl. 
a casa da rua do Morro da"Providencia 
n. 70. com 2 nuartos. - salas,

cozinha c quintal {aluguel 40S: as cliaves
estão na mesma. (Si-jq I) J

,i LUGA-SK um bom porão
rS-familla. com crande quinta!
116, Riu Cumprido. 

em casa dc
rua da Luz
(808,1 J) I

À I,UCA-SK a c;;sa n. 73 da rua Araújo
./-Vitima (bonde dc Andarahy), com tres
quartos, duas salas, cozinha, despensa. lia.
nheiro, copa, norão habitavcl. quintal mu-
rado, illuminação clectrica; a.chave está 110
mesma; trata-sc na rua Municipal n. 28.
escriptorio, com o sr. I_,eon. (6741 I,) S

A 
LUGA-SK um bom armazém, próprio
para qualquer necocio; rua FiRueira dc

Mello a..-; trata-se no 220. loia (SoSooo).
(71)01 L) J

A LUGA-SK
/i-riia Itapim

por 132? o
130-A;

sobrado nrpvo da
trata-se no 184.

(8036 J) R

A iLUOA-SK por i.*.j? a conlortavel casa
__uova. sita á rua Dr. Ço»la 

berra* 63,
Eio Comprido; acha-se aberta e tratasc
na rua Cameriuo 11. 4.S. (So3a J) K

A IiUGA-SE poi* fll.$OO0 monsnes
i^liiimi ensa nova, illuminada A
luz electrica, com bniiht-iro de
agua morna e fria; na rua Conde
de Lcopoldina 148. Trata-so nn
ensa n. 1. (S 6742) L

juj  ^^B*^,,^ ^_^ ^^___ ff\^_ fc»/^,^
LESTIAS DO PEITO usem sempre o

pala. no i" an-
Vdar da rua Theophilo Ottoni n. 85.

com divisões próprias -para escriptorios.
Trata-sc no armazém, 1-1093 K) .1

r .T.Ul",A-SlC 110 centro da cidade, a rua
_-_(*•. n.Tpil Gomes Carneiro n. 123, antiga
di Cn.-ta, com Rrande terreno, com lmr-
ração, próprio para qualquer industria, de-

-arei.® de Qrindeiiâ

í*_sito.
contrato;
c trata-se

ãraife, cochcira oi> offieina, faz-se^
1 chave <-¦-:.• r.o swrado prO-tuio
na rua dus Ourives _. 54. t

t_( (.__., li) IT

cie OLIVEIRA _r*0**KTIO_F_.
Poderoso CA.LMANTE, TÔNICO EJ E.XFESO-rOR.A.Kr.rDES

Pedir e exigir sempre: "GK-XNDELXÂ OLIVEIRA JUNIOR1'
VJ2 A' venda em qualquer pliarmacia e drogaria Araújo Freüas & o. - Rio d. J.in.iro

W
A I.L'tj.\-SE unia boa casa. com 2 salas. 2_r_.q'.iarlos. cozinha, quintal e jardim ao

lado, á rua Souza Franco m, (rSioDR

A I.UGA-SE a trranilc casa da rua MajorX_.I'onseca ll. 30, ponto dos Iiondcs dc São
Januário, com 5 quartos, 4 salas o mais de-
pendências, loRar muito saudável; para ver,acham-se as cliaves na rua '.. I.uiz Gonzaea11. 10S; prep;o i.|_$. (7*_8 _.) 

']{

-' TÜ-üSUi * __Tg_.7____-'.irgco SsJ\
A l,l!t',.\-Sl*. um bom qu

i"_.ii.i ru.i da L.pppi 11. ;i.
quarto para rapaze

(Si I-, li) R

Auu< \-SK pane dc uma saia dc frenle,
para collctcira, cliapeleira ou dentista;

r-to do S. Francisco «. u, i" andar.
(SofpJ li) 1

de fiente, !
.onstiltorto;
(Sof.? 10" li

ai.uca:
-TTlzcS.l. c

\M-_I* quartos de f:
0:11 "pensão; na rua

;.*.. a rapa-
iii-.-a Manoel

(793- Ü) R

i 1.1'íi
X2-.coin
.ipuit i„

\.$V. uma
ires sacad
:. Ciaria.

bonita
,s; r'_a

Ia do frente,
.¦ii,inii*i Con-

(7?ia F) J

t LÜGA-SE a casa n. I. cm uma pequena .' 
Üvilla, Villa Laurinda. situada a rua Pi-

i nheiro Guimarães 11. 31, Doiafo.o. com uma |
i saia. dois quartos, cozinha c mais depen- j

dencias, luz clectrica; alueuel inclusive
taxa c luz, 8 .$; trata-se na mesma rua n. 27.

<-ÍQ- G) J

A I,UGA-SK uma casa, com ¦;
_CA.6o$. mensaes, á travessa dc
11. 18, Morro do Pinto.

.. LUGA-SK
Apropria ppi
rua dn Hospic

. I.UGA.SK

A I.UC.A-S
/-ICandtflar

sala LUGA-S

and

família,
•fiâ for-

dois
C'*i'!;n

cm santa
2, unia cspi-Vi
jaiiclb.. c *:

Ias ii 
'

res d>
bom

Thcrzn, eom ^In-
ia _.va dc frentv,
1 Rabfoetc, ambos

e;>ct..Uut_cs, -t um ou a
respeito 0:1 a moços do" ciihciro, aquecedor, ele-

, ILUGA-:

ouartos por
Souza Pinto
isojo I) B

rua Sara,
limpa; z

A LUCAM-SE.
xjLsala e quarte

cm
dc

de
PIIIC,

familia. uma
mocos Pol-leiros; rua Visconde Sapucahy .51. (8150J)]

(Soo. li) S | de
!.!p!c, teleplione e duas linhas dç Ma*

Casa de pequena familia; inioriniu
1 rua do Rosário n. i3,t. armazém,

A '-<' '"¦'•¦
__.lV.lri
C0111I*uOd03
do ir.eio-d;
e trata-se
çalvcí Hia

* LUGA-S10 a
1 o predio de sobrado da rua
jerico n. 107, com exceUetjtês
,ra faniii.i. podendo ser visto • XiCIirísto, com
até ás 4 horas todos os dias , 8o$; as chaves

Café Papagaio, 
'â 

run Con- I
44. (8041 G) K

es.a limpa, e . .rv.erreno o ardim, t.ndo cinco nuartoschave cata n. n. « da mesma rua e trata- , tres sai.._. b..„;icprü. \_gm u_._,_l0t -,']"_
sena rua dor, Ourives n. :.*,. i8,.pq1)J* 

j ,,lectrica,;lc i' ordem; rua Leopoldo ..hon!
pena .e Andarahy iiroxi-

no

sa dí rua Sara 6:
salas e 4 quartos

tj j cm frente, 11.
(8i-í

do pri.ü) da tua
rande terraço.

f-pioi li 1 A-Sl

PRECISA-SE 
de u». photog*..srr> r"5- i*,.^* pi'°«?"miíl

praça Tintofüicf ¦• '•* ü 1 im D) Jla'

Li-ulia, a quatro¦ .-;$ ai* nm;
anilor.

b pazes,
a rua ii un -i 41),

(8l7(i li) J I

. i.ur
_Jâo'im
himdcs
Mip.-r;
ria ou co artitazctn
ximo.

¦.mia

:niodo_
rt.i; na

por .'.
'-andecasa

pr.ru
ru;1. Imperial 1
pularia Fio: .1
Kalkanico, ali

(7S1

214.
Cio-
tiro-

i-) j

Ai.' GAM-SE á rua General Severiano
;oi), boas casas, p.ir 90$, com p1ppí->

quarios, duas salas, Brande quinta!; iuior-
nta-sc na raeinia rua n. 108. Botafogo.

(8007 
i.) R

i LUGA-SE unia boa casa cora ilois qpiat*
__.•..)*. piaas salaa e mais aceoniinnda.iles,
e luz .lectrica; na rua dc S. João Itaptistj
n. S5A. Trcço. go$. (4SJ-1 ^) 1

iOrnSÍ, LÔi-.liSÜ

e rio mm

j (les v".- .iniKuay a
-*M2 mo; aiuii:..! baratissimo; a^ha-so abe: • :¦ .. preço do ílospicit) j.*,u. tSi_ii 1) J

,?***, I —*¦«  i !¦¦ -mmmmmmm n -Tiii-ryw

com-

4 LUGAM-SE boas casas, en C.
-CXpreços commodos; trata-se á r
-Íl.-_i

Masa-
(?a04 Jl J

,i LUGA-SE, em casa
_-V.nioilo Independeiiie.¦;;tb: rua Haddock 1.-.1*.

Io familia, um
ocsíoas sem erc«i
n. 14-'. t?;;uK!

ALUGA.SE, nor 1.10$. um bom sobrado-fina rua 1'igueira dc Mello -a.-: trata-seno -ao. loja. (700. L) J

ALUGA-SE. nor rjuj uma boa casa. para
,n ,,!;lr'rai":! ''= familia, na rua Fonseca
lc.es o~; lrata-se á rua Figueira dc Mciio
__?:____¦ _(?oo7 L) 1

-» {'PÇA-SK, por riíoS. a casa da rua
XAMariz c ]t,-.-ros .i.ip; rom ; bons quartose ii'ais dependências ppira fapuilia: as chaves
na venda; trata-se UriiRuayana 47.

(771PI I.) J

ALUGA.SE 
por a'ío$ a casa da rua Dr.

Josc Hyglno n. 265: a** chaves estão nnrua Antônio dos Santo**, n. 50, onde f?tiata. Telephone 1131 Villa. (7505L) J

A *_ÜOA*.r-S*. ns otisas rln rua-«¦I). Maria 7í(..iiiri, Cniiinista)fcriitisversal á i*un Pcrclrn \11nes,novas, nom nnis iiuaríofi, il".-!
! sníns, coziniia, banh.ii-o e tnuetue1 dç lriTiieem, totlos os coititnoiiosiiiuimiiatlos a luz electrica. Vschaves 110 local. Trata-sc na ruaGonçalves Dias 31, próximo «laci-iau., a poucos passos ilos hon-pües dc Aldeia Csmulsta, cuin uii..! soKem cm duas secçôes . tio S500¦ róis. Alugueis 100S o OOiSOOO. I,

Í LUGA-SI'. ver .-¦< ai
xXGcneral Roca 111 i-ülprí.a
tem 6 quartos, p.rao habitavel.
e gramle cha.ara.

\nL"i:A-.SIÍ-. 
*"lr 'í0?- ° O"*1'0 M Ja rua

^llcp., 
,10 i. Luiz Aaüaraliv; ihaves r.o- f4, tiat.se in» do ilmiikr i;;. das i

(;o.5 K) jl»» s _or__, (;ál-U-3

l'b ias; !rica ;

ALUGA-SU 
uma casa nova; 2 quartos, 1

salas e jardim; rua Pereira Nunes 141,
por tio$; Aldeia Campista. (7905 L) -

ALUGA-SE, 
por 80$, taxa e agua. unia

casa. i rua Fonseca Telles .4. com 1
l>oas salas, 2 quartos bons. luz e mais dc-
pendências, bonde, de íoo réis; cliaves. cas»
VII; tratar, Uruguayana 77, de i ás 3 horas.

<8i.1- t) S

ALUGA-SE, 
oor 140$, a casa da rua Bi-

rio de Mesquita .11. 474, com 2 sala,, J
quartos c mais dependências; as chaves no
11. 478; trata-se na rua Araújo 11. i.ó, cawfi.

(81.11 L) 8

ALUGA-SE 
tom nredio, com .1 quartos,

á rua Barão ile Mesquita n. -4SÍ trata-sc
4 rua da Alfândega 1.1a; aluguei uofooo.

8ojo L) J

ALUOAM-SE 
casas de ,1 e 4 quarto, «

mais comníodidàdes, perto da Quinta da
Boa Visla. á rua Francisco Eugênio n. .110,
onde se trata e estão as chaves; preço 1.2$.

(80,13 I*) R

ALUGA-SE 
o predio, recem-acabado pari

pequena familia dc tratamento, a rm
Pereira dc Almcnda io, entre Barão de Ubi
e Mattoso; neste ponto nüo enche. (S070DJ

ALUGA-SE 
uma boa ca», com duas ia.

Ias. quatro quartos, porão habitavel, gran.
dc quintal e tudo mais oue precis o pi.
ra scr habitada por familia de trata,
mento; na rua Senador Furtado n, 12a; ai
chaves no n. 124; trata-se na rua '.licophilc
Ottoni n. 152, sobrado. (6841 L) J

| AILUGA-SU e casa de construcção mo-
xXderna. com tres quartos, duas salas, co-
zinha, banheira esmaltada, chuveiro, doii
W. C, luz electrica, entrada independentt,
tendo quarto para creado, boa área, á ru.
Barão de CotcgLpe 11. 95; as chaves no
11. 100 c trata-se no interno. Villa Isabel.

(8011 t) B

A'LUGA-SE 
por 65$ a casa n. 20 da

avenida Ricardo Machado n. 52, S5n
Cbristovão. (8014 L) ü

A'l.UGAM-SE 
dois commodos independei

tes; claros o arejados; na rua Ribeiro
Guimarães n. 64. Aldeia Campista.

(8o_? L) K

;ini!!i«ii!iiniiiiiiiiBi!iiii
10 I.HVANTAR.

UM PEQUENO CAI.IX Dl- ¦

Guaranesia I'¦ ¦ — 1
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HiiiniiiB
TOMAES

ALUGA-SE 
a casa ll, 4 da rua parti-

culnr Dulce, com duas salas, tres quar-
tos o mais dependências. Trata-so na rua
'Pereira de Siqueira n. 59, padaria, onde
estão as chaves. (6S40 L) .1

ALUGA-SE 
em casa de família, um bom

porão com luz electrica, etc. Rua Ba-
rão de Sertorio n. 17, Itapagipc.

.6811 IL) J

A I.UGA-9E o predio da rua Nova
•^America 19 (Pedr-giillio) ,com
2 salas, 2 quartos, mais dependeu-
cias, porão habitavcl c grande
quintal. As cliaves estão 110 11. 13.

(S 7008) i

AI.UC.A-S1. 
por ioj$. um pequeno predío

com 2 quartos, 2 salas c quintal, na rua
Soares 11. 50, nroximo á praça da Bandeira;
as cliaves eslão no n. ... (81.17 L) .'

ALUGA-SE 
a esplendida loja sita á ru»

S. Christovão 11. ».1-A; as chaves eitSi
no i?; trata-se avenida Central n. i,*.7 .-*"
andar, sala 38), (8161 t,)'}

A LUGA-SE por 71$ a casa ITT dn
¦^HÍtlá José Vicente u. 92. Chaves
á mesma rua 111, padaria. Trata*
se na Avenida Central 128, sob.

(J 6015) li

A 
LUGA-SK os prédios da rua Francisco
Eugênio ii., e nS S. Cbristovão; tra.

lar, á rua da Quitanda 83, sob., daa 11
ás s, com o sr. Roque (7778 L) K

ALUGAM-SE. 
com ou sem contrato, 01

prédios n&. 407 c 400 do Boulevard -B
de Setembro, e tauibom a casa I da avenida
n. 407-A; as chaves estão no n. 417, <pa-
daria. _í__!__í_L_

ALUGA-SE, 
por ur$, unia casa. na ez-

ccllcnte avenida da travessa Derby-CIub
33, com duas salas, tros quartos, cozinha,
banheiro, electricidade e fogão a gaz: trata,
se na casa n. II da mesma .veiiida.

(7806 L) R

ALUGA-SE 
o novo predio assobradado,

da rua General Argoílo n. 22.., cm fren-
te ao Fio Americano, com tres quartos,
duas salas, boa cozinha, electricidade, quin*
tal, etc; as chaves no portão largo, ao lado;
aluguel 1-0$; tratar, praça da Republica
n. -21. (7..S2 L) J

A LUGAM-SE as casas ns: V o VI
¦£*-dtt Villa Miiriahé, sita it ru«
General Silva Telles n. 60 (Barãe
do Mesquita), com 2 salas, SI
quartos, 2 AV. C, cozinha, banhei-
ra esmaltada luz clectrica e quin*
tal; as chaves estão na casa n. n,
onde se informa. Preço 1041? cad«
uma. C843 L) J
*¦" ¦ ¦¦—¦—__¦¦. .,._¦— .,,..._-_, .!<

A LUGA-SE uma boa caia, á rua SÃO
--LChristovão 558 (entre rua CoronelT1).
spueira de Mello c Barro Vcrmc-lhol tendo
jardim, quintal ,e boas accomniodaçõefi para
familia de tratamento; as chaves estÜo em
frenle, 110 armazém S. Cyriano. (77871,)!*

A 
LUGA-SK o magnífico sobrado do pre*
dio á praça Marechal Deodoro n. 8"t.

S. Christovão; trata-se no becco das Can-
celias, 9. (7380 L) J

AI.UGA-SK 
uma boa casa >por 100$, com

bons comniodos, porão habitavcl, para
familia dc tratamento; na rua .). CnndM*
m. 31, no Burro Vermelho. Trata-se nc
praia de S. Christovão n, 354. (7949!.) H

A LUGA-SK uma ensa nova. com 2 quar-
xXtos, 3 salas c um Rrandc ouintal. próprio
para criação, ,por 80$; rua Vianna Drtimouíí
n. 30. (-816 L) K

ALUGA-SE 
por i piS, uma casa eom duas

.salas, tres quartos, sala de jantar, co-
zinha, banheiro c quintal :na rua Duque
de Caxias n. ;ig, Villa Isabel; para tratar
no 110 11. 1-3. (78.1.1 L) K

A LUGA-SE, por 1.10$. a casa da rua
•LjLKmerenciana 42J trala-sc na rna da
Alfândega ia, Peixoio S C. (7700 L) I

AIiUGA-SK 
a casinha da rua Barão de

S. Francisco Filho n. .-.to. com do:i
quartos, sala e coziniia, Villa Isabel.

(7864 D J

ALUGA-SE 
um novo sobrado .1 quartos,

.2 salas, crande terraço, boa banheira cs-
maltada, luz electrica c jraz, fot*rio a íaz;
emfim, o sobrado c novo e tem todo eon-
forlo para família de tratamento; r.or 140$;
rua Barão Mesquita 7.1-; está aberto o dia
inteiro. (7S30 L) K

A LUT.AM-SK dois armazéns, á rua Ba-
xtriio de Mesquita, o primeiro 11. 64-.
OS-imia, junto ao cinema Andarahv. cum 16
portas, serve para botequim e café r.-nieca.
e ainda pude sublocar 8 nonas, quereiitio;e o segundo, n. 738. 4 portas, moradia bon,
servet para casa loterias, tintura.ia ou vi-
dracçiro, pois o ponto é niaRiiitico, juntoesquina, c não tem esse1* ramos: está aberto.

(7858 1.) K

A LUGAM-SE as casas da rua Bulla (ic
X__lS. Jono ns. *>y <¦ r>_i. com cxcellente.
accuinmodaçõ- para íamilia; alujiui'1 i_-pS;
as chaves estão, pur favor. 110 n. 88. c trata,
sr na rua General Gamara 45. (7; •: !,).!

A LUGA-SK. p"pi- i8a$, o espaçoso predio.X_.ti.ira crande fiiniilia. cm loi-ar ,-,pra-lvi'i
c próximo aos banhos de jnar. á r;i:i Tava-
res Guerra u. 87: trata-sc na Companhia
Ldificadora. rua General Gurjâo .:, Ponta
do Caju. (7895 D J

? LUGAM.Slv as rasas ns. 61 e 63 di
-Ctrua Bomfim, tendo cada uma sala, dois
grandes quartos e mai,. dependências, • **m
luz clectrica; as chaves no acoujiue '*>
esquina, (;S.-a Li .1

A I.UGA-SI-" a casa da rua Ayih ip. ue.
-flrm S. Christovão. eom «luas sn!-.--. dnii
quartos, copa. coziniia jardim na írente,
tanouc de lavar e bom quintal; as chave»
**tão 10 E, ii$- t}8_a D 

"S,
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Approvado e recommsndado
pela Exma. Directoria de

Saude Publica
A' Tenda nas mais importantes

casas de louças e ferragens,
especialmente :

CASA VIANNA — Ouvidor n. so -Telephone 1268.•CASA LIMOGBS —.Avenida Rio
Branco n. 120.

AGOSTINHO FERREIRA «t IRMÃO
Rua 1» de Março 19—Tel. 17

ALBERTO DE ALMEIDA & C. —
Avenida Rio Branco n. 99.

J. FERRER a C. — Rua da Quitan-
ua, 48.

RICARDO AUGUSTO BIATO-Jvua
dos Andradas n. 79.

BARBOSA & MELLO — Rua do
Hospicio 11. 154.

A. LIMA a C. — Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 162

Telephone V. 41.

1'aRA VENDA A PRESTAÇÕES
J. FEKRER & C.

Rua da Quitanda 48. T. 1026, N.
ou nn fabrica — J. R. NUNES

Rua 24 de Maio, 162.

CASA FIEL
Telephone, Villa. 41 —

Remette-se para qualquer ponto do
Brasil devidamente embalado, recebendo
a importância em VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES
AMlGA.SHt 

por 250$. a casa da rua
barcellos 34, eom boas ncconuiiodaçõcs

para fntmlia dc tratamento; trata-se na rua
>:.i AUmulgga 12, Peixoto ¦& C. (7C90L) J

A 
l.UGA-SE um bom prodio por 104$. na
rua Gonzaga Uastos n 150; ns cliave.-;

r*>'.r*o 110 tor. Aldeia Cam|iista. (7772 L)U

MOLÉSTIAS DA URETHRA
:i Curn rápida com a

1XJEC0ÃO DE MARINHO
Kun Sete de Setembro 186

I \ LUCA-SE, por 172$. o predio. compre-
iVliciuieiKio loja o sobradu, da rua Conse-
Ihciro Pereira 1' ranço n. 12. com 4 quarlos,:í salas e dependências; a chave está no n.
;6; IraU-sc na rua Alfândega 68, sobrado.

(7S06 1,) J

ALUGA-SE 
uma casinha, sala. quarto e

cozinlia, pelo aluguel dc 30$; na rua
Clariuiundo de Mello 234 ca?a 3S a chave

110 2321 trata-se rua Figueira 207. Rocha.
(72.15 M) J

ALUGAM-SE 
casas, n rua Tailrc Roma

24 c 26 antigo; as cliaves estão no 4'<
Caliuçú; prc<;o 90$. (7822 M) J

ALUGAM-SK 
casas na Villa Edmundo :

2 quartos 2 salas, luz electrica: aluguel
56$; rua José Domingucs 113. "ma dita,
no n. 120, por 71$; na estação do Piedade.

(7360 M) K

ALUGA-SE 
barato o chalet da rua Ja-

cintho 79, Meyer; tem bons coinmoilos
c Rrande terreno. (68.|i M)J

ALUGA-SE 
uma bonita casa. com dois

quartos, duas salas, cozinhi. privada e
mais dois quartos no terreno, por 60$; a
rua Caetano ila Silva 77 (lote 22.-,); ara
ver e tratar, das 12 ás 16 horas. (7601.MJJ

-Aí

¦a

© A, R AO ES
Procurem n missa especialidade de estopa alvejada e
pannos modernos pnra limpeza dè motaes e peças

delicadas —Grande economia
Cia. de Industrius-Textis. Ruu Th. Ottoni 30 — Caixa 1009

Tel. norte 4300
Fabricas — Rio, S. Paulo, Salto, Itatiha §

A I,UGA-SE uma pequena casa. á rua Se-
S Slnador Nabuco n. 67-A; preço 46$; trata-
bj na rasa I. (7379 I<) B

A 
I.UGA-SE uma casa, na rua Barão do
Umn Itcliro 11. 243; aluguel 91$: trata-se

j;a mesmo rua n. 230. (706,1 lv) J
E-

SUBÚRBIOS
AI,UGA-SE 

uma pequena casa, í rua
Moura 38, pcrlo da estação da Piedade,

com uma saía. um quarto c cozinha; aluguel•-6$; só para um casal. (7717 M) J

I.UGA-SE uma casa, á rua Dr. Dias da
Cruz 831, Engenho (lo Dentro; aluguel
loco. (7721 M) J

A
AI,UGAM-SE, 

a 10$ c 20$ commodos
independentes, i rua Venancio Ribeiro

4.1. lí. de Dcnlro. (7S72 Mj J

ÁLUGA-SE 
.1 casa á rua Joaquim Meyer

n. 67. na eslação do Mcyer, com 2 salas,
3 quarlos, clc; o logar c rccomincudado por
sua salubrldade; irata-se á rua Dias da
Cruz 11. 106. (77C5 M) K

AI.UCA-SE 
ogradahilissinia casa, com bons

c arejados aposentos, todos com janellas;
está collocada, 110 mellior locar da rua D.
Anna Nery 11. 496; porão habitavel c nova,
bom quintal com algumas arvores; ver c tra-
lar na mesma, domingo; estação do Rocha.

(6.127 M) J

A 
I.UCA-SK a casa n. 50 <la rua Affonso
Ferreira, Engenho de Dentro, çom 3

salas, 3 quartos, cozinha, crande quintal e
electricidade; as chaves estão no n. 5°-A,
o trata-se á rua S. Gliristovão 557. ¦ .

(78.1.1 M) J

GANHAR DINHEIRO »
Tendes algum' dcsçj°o que apeiar do

vosso _ esforço não conseguis realizar?
Soia infeliz em vossa familia ou em
commercio? Prccisacs descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo; sensualismo ou alguma moléstia?
t-iinuir aigum maleiicio? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-,
zer casamento vantajoso? Revigorar 1
potência? Augmentar a vida ou .memo-
ria? Adivinhar numeros de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae os ACCUMULADORES MEN-
TAES NUMEROS 5 e 6. Nada têm de
feitiçaria ou contrario á religião. E'
uma descoberta da influencia oceulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da luneta cm relação
a vistaj ou como o phonographo que fala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde lia doze annos! Contra
factos não lia argumentos. Um Accumu-
lador sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. 5 c 6), quando ç^tâo reunidos em
poder da mesma pessoa, servem tambem
para liypnotizar 011 magnetizar, curar só
com a mão ou em distancia, cmfim são
muito mais efficazcs para qualquer fim.
PREÇp DE CADA UM 3j$ooo.Sc não tmdcrdcs comprar já os Acctinui.
lodorcs, comprae o líypnolismo Afortu-
lunlo, com o qual oblercis muitas coi-
sas e que c. sía apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem scr envia-
dos com os importâncias em vale postalon 

Çartasde valor registrado á — L,A-
VVRENCE & C.', rua da Assembléa, 45,Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zme do Dinheiro. J 893

A IiUGA-SE. por 31$. um pre.lio eom 2¦iXquarlos, sala, cozinha, agua o bom quin-tal; listrada bania Cruí 2120. Mares dcInhaúma. (7,„0 jj) K
A I.UGA-SE uma casa, 3 salas, .1 quarlos.XXctc; rua D. Uugeniii n. 13 )•;, deUcntro; cliaves tia venda da esquina da ruaaugusta, (7g70 Ji) j

AtUGAJI-SE 
casas, num dos melhores

pontos de Jacarépaguá, co:n 2 salas 2quarlos. cozinha, rclrcie, banheiro e griiu-ne quinial; iraia.se ua rua Jlarangá 11. 212.lícnda módica. í7s10 Mj J

ALUGA-SE 
a casa da rua Zcfcriuo n.

49. Mcyer. com accommodações para fa-milia de tratamento; trata-se na venda, dc-fronte, 11. 42, com o sr. Dento. (;8o2.M),I

AMIGA-SE 
uma casa, com muito torre.110, rua Dr. Silva Gomes 68 Cascadura,distante 3 minutos da estação; informaçõesna mesma rua n. 70; trata.sa 1111 rua Mer-eado 51, Companhia itacoloniy, (M)

A I.UGA-SI'., por 100$. casa nova; 3 quar-Xltos, duas salas, electricidade fogão agaz, iardim; rua de S. João 11. iií. Cacham,by. Meyer; as chaves na mesma rua 10's.
(7S08 M) J

Ar,UGAíI.SE 
os predios da rua liarãode Hom lieliro, entre os ns. 113 e 119,o -ilo n. 2, eom hons commodos, bom quin-lal; trata-se rua Hospicio iu sobrado, das10 as 2; fiador, firma coniiiicreiiil: as clia-ves eslão na padaria, 11. 156J aluguel 101$.

(806G M) U

A í, ' os l,rcIlios da rua Conse-xXlliciro Jobim ns. 10 c 2;. com bons
comniodos c bom quintal; trata-se ú rua doHospício l-t.|. sobrado, das 10 ás 2; fiador,firma commerciai; as chaves na rua liarãoNom Retiro 156; aluguel 101S. (HuCfuM)ll

AI,UGA-SE 
o predio novo. da rua Gali-

leu 11. fio. Cachamby; trata-se na mesmo:aluguel so?oon. (S021 M) j

A LUGA-SE, por 1.12S. a casa da rua
XÃ-Vieira da Silva 11. ??. csiação do Sani-
nato, com -í quartos, 3 salas c mais depen-
dencias; chaves no 33. ("qG' *M) R

tüSíffltliiatWIWiBIKlHIÍi¦hiHK^fitai-iiHí^atyarfll-BiíiaiiiH^D^SÍDEa^ijSaaiHi:!;!

| Casa Timhyra
1 6-1 - RUA DA. CARIOCA - G4

Junto no Cinema Ideala1 Grande variedade em borzegtuns para sc-
ff alioni, ullimns modelos, a
116S000, 188000, SiiSOOO e 33S000

a titulo de reclame
g* Pereira Juaior & O.
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A IiUGA-SE um prodio, por 41$: tem sala,xxquarlo, cozinha, pia. tanque latrina c
chuveiro; para ver e traiar, na Estrada dcSanla Cruz 11. 2:43, rilarcs, bondes dcInhaúma. (7004 M) S

A LUÇA-SH uma boa e limpa casa, á ruaxXi7 dc Fevereiro ir. em IJoinsucccsso; 2
sala, 2 quartos, cozinha, agua, fogão o
erande torreno; preço 4'-%; as cliaves no o.

.(Soro M) J
A LUCA-SI'. um nuarto, entrada indepen-xVdcnte, bonde á poria; 2—Jocker-Cluh c

Cascadura; rua JoSo Rodrigues n 10, São1'ráncisco; preço 20Í (8o72M) II
A I,U(,A-S1'., por Co$, boa casa, com 3-fi-quartos, 2 salas, cozinha, banheiro e

W.-C; ns cliaves estão na rua Amalia 72
(Dr. Frontin), onde sc traia; bonde dc Cas-
caitura. (8u6: M) J

A Í.UCiAM-SlC, cm Cascadura ,i casas, 11*5.
itlL7i, 77 o S3, á rua Ilárbosa, com toilá?as comuiodldadw, nara familia c noivos, a
10$ pcrlo da csiação; <• baralo. (S13Ç M)S

A tT*UOA-Sl'J na rua sDr. Pereira Landim¦tXtis; ?.í c 55. úüda casas; sendo uma
para familia c outra rara negocio, em fren-
tc *á estação do líamos. (8osi>M)U

ALUI.iA-S!') 
uma casa cnm dois quartos c

duas salas ,ele., centro de terreno, ã
run 1'ia llulhôes n. 163; informação á rua,,É " ' '*.*¦ 1 'entro 11, 47. Prcco, 8ò$oòo.

(8010M) n

ALUGAM-SK 
os grandes «predios á rua

Anna Nery ns. 430 e 432, cm frente
á csiação do Rocha; trala-se na rua Gc*
neral Camara n. £9. Aluguel, 2oo$ooo..

(Coii M) J

IA LUGA-SE por 102$i « ensn tln
:JtVtiiii Hon Vista, jnnlo no 11. 6,
complctnincnto liidependeiilc Co
Mvniuzriii. Clinves n rua ârchlns
Cordeiro -1SS. Tratn-so 1111 Avoni-
dn Cüntrnl 128, sob. (R782S)K

A I,UGA-SE o esplendida chácara dr. rua
ÍTLAicbias Cordeiro so8, T. 03 Sanlos;
DÒde ser vista durante lodo dia.

(7806 M) J

AI.UCA-SE 
uma boa casa cot. armazém

OU separada, tendo tres quartos, duas
salas, cozinha, W. C, hu eleclrica; tra.
ti*sc* na rua Pr. Cândido Benicio 52o*
Jacarépaguá. (7761'M) g

A I.UGA-SE 11:11:1 boa casa com Irei
XJLquartoS, duas salas, clc.; na rua Car-
(inso 11, 1C0, Meyer; a chave no 162.
Trata-se 11a rua da Quitanda 11. JÍ". s"
andar. (7«; SI) M

ALUGA-SU 
o jircdio da rua Ilermenpar-

da 11, 4S-A, Meyer. a dois minutos <la
estação; tem porão habitavel. (7835M)

A LUGA-SK, por r^n$ mensaes a capa
XXnova, dc soíuado, á rua Oito de De-
zembro u. 81, tendo, no pavimento supe-
rior. t\ bons quartos bom quarto de banho
com banheira servida por acua qucmte e
fria, lavatorio o W.-C, c no interior, salas
de visitas c de jantar, copa, cozinha, des-
pensa, W.-C. c um quarto; ipara informa-
còcs á mesma rua ti. no, c trata-se á rua
Theophilo Ottoni 43. sobrado. (7ST0 M) J

A I.UGAM-SE casas para {úmida, a 43$ c
-jÍ"\So$; na rua Josc dos lieis; trata-se na
mesma rua n. so. (rí>67 M) J

i I.UGA-SE. por 71S. a casa n da rua
jTjkJmpcriai n. 27' (Mcyer),t tendo 'duas
salas, dois quartos, luz electrica c tirando
quintal; as chaves estão na casa I, e trata-
se ú rua de S. Pedro n. 207 uns dias ulcls.

(7S71 M) R

!**.•.
VIEM PELO COIIUHI
manifestaçõo-, da n
volta cio Correio. C;i

I*.'.'), on
iiestiu
rtiiâ uo

A todos ós que suf-
trem tio qualquer >no-
lestia osta sociedade
enviará, livro de qual-1
quer retribuição, os

I-I,.- meios de curar-se. EN-
carta fechada—no ns.morada, symptoims ou
—1 iello para a resposta, que receberão na
¦lNVIs51VGU5-Calx.il Corroio 1125.

A I.UGA-SE a cara da rua Duque Es:ra-
X.v<!a ilcyer n, 14*; na cliaves estão no
il. -39. (4005 M) J

A 'LUGA-Slv por St$ uma casa â rua Dona
XSuSIaria n. 71. estação da lücdade, com
dois quartos uma sala, cozinha e quin*tal; Irata-se uo 11. 7.1, distante ucs iiiiiiu-
tos da csiação. (490S Al) .1

A'l,tT,.\*Slv 
o casa da rua Bittencourt

da Siva 11. ,i.i, Riachuelo, coin duas
salas, dois nuartos, cozinha, quintal e duas
entradas; as chaves no n. 34, arnmzcm.

(5000 -\i> j
A LUGA-SI3 um predio novo com duasXisalns. tres quartos, loj;ar alto, perto dacsiação; na rua Teixeira franco n. 106".li.unos. 1'rcço, So$ooo. (6S10 M) I

A 
ILUGA-SE uma casa por cno$ com bons

, comniodos, .para familia Rrande, bonde•a poria; na rua Imperial n. :j.|, 'Meyer,
trata-sc ir.i Padaria Elor da Gloria, ouarmazém Uallianico, próximo. (694CM) J

A I.UGAM-SE bmis e arejados nuartos dc¦iiiSS a .10?. para easal e rapazes: rualonsellieiro Jabim ii. (S„r,C M) lí

Colchoeiras
Algodões especiaes para enchimentos

Paina e Pennugens da Rússia
Tecidos finos c chitas para almofadas

Almofadas dc pliantasia, Colchas, Riscados
para Colchões em todos os typos vende sempre
nas melhores condições do se^u grande fabrico

a C-\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS
Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel, Norte 4306

FABRICAS : Rio de Janeiro, S. Paulo, Salto o Itatiba.

CASA 
— Vende-se cana com 4 quarlos,2 salas, luz electrica; i minuto dobonde, 5 da estação; rua do--Amparo 50,Cascadura; jircço 7 conlos. (7S61: N) J

COMPRA-SE 
um predio oté 4 conto»;com 2 quartos, 2 salas, que não prc-cise de obras, de Cascadura para baixo;

(ícrto ile estação; trata-sc 11a rua tienc-ral Camara 596. (;-8cio N) J

Gonorrhéa
—• * mmcuram-se em 3 dias com

Injecçao Marinho
Uua 7 ile Setembro. IStt

VKNDE-SIS, 
cm S. Christovão, próximo

ao largo <la Cdncçlla, um terreno de
10X40 metros, por 1:000$;, metade cm
prestações; trata-se á rua S. Luiz Con-
zaga n. 301. (J 69+1) N

VIvXD.E-SE 
por S contos o predio da rua

dc S. Manoel n. 33, em Botafogo, ver
c tratar. Hospício, 198.

\^'i:N'DE-SE 
um terreno íio boulevard

Vinte e Oito «de -Setembro, esquina da
rua Duque de Caxias. Preço oceasião; tra*
Ia-se á rua do Ouvidor, 10S, «ala 3.

CR -S30) N

ViKXDlí-Sl; por 4:000$ unia casa acaba*
da agora, *dc systema moderno, com 2

salas, 2 quartos, cozinlia, tanque, latrina
com muro e gradil na frente, c bom ler-
reno ao lado, sito, á 1 minuto da estação
de Ramos, -passeios e sargetas em volta;
trata-se na Padaria Central, cm frente fl
mesma csiação. Preço 4:000$. (8164 N) J

VENDE-SE flor 7:500$, renda .550»,, doi?
grupos de cisas em E. de Dentro, em

grande terreno e bom estado, aeceitam-sé
offertas, com o"«, F. Affonjo. R. Cor-
1110 66, sala 4, áa 3 h. (8022 N) J

VB.VIJiE.SE 
uma casa por 3:500$, livre

de qualquer onas, com 3 quartos, 2 sa*
Ias, agua, e etc, paredes dobradas, traves-
sa Oliveira, 53. E. de liamos; informa'
ções, 'R. da Carioca, 76, Charutarla.

(8023 'N) K.

^^ENDE-SE por 8:600$ onas acceitam-se
¦offertas, razoaveíg, lindo predio, á rua

de S. Martinho, com porta e 2 janellas, pia-
tibanda .moderna, bons commodos, clectri*
cidade, bom quintal, tratar á rua Frei
Caneca, 38;. (8025 N) R

Tf.ENDE-SE por preço altamente vanta-
V joso, um predio de bonita apparenca,

confortável, «de construvção o que ha de
melhor, pertinho da estação -do Meyer; tra*
ta-se com o 'proprietário à rua Anna Bar-
bosa, 24, Mcyer. (8042 M) II

VEXDE-9E 
um bom predio com loja e

accommodações para familia defronte a
uma estação doâ subúrbios, iinagnifico 'pon*
to para negocio, muito boa construcção prc-
ço 7 contos; trata-se á rua G. Camara nu*
mero 296. (7989 >?) J

J CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE I

j LA 1 Au f AíiALÍjI 1B j«REX" j
VEÍCDE-SE 

11111 terreno i rua Prudente
dc Moraes n. 195, com 26 metros de

frente por esta rua e 83 metros de fun*
do; já .arborizado; trata-se* na Pila J$lias **a
Silva m. 231, com o sr. Firmino.

(8074 J?) B

\fE.\'DH-SE uma chácara de laranjeiras e
birutas de Conde e mais arvores fruti-

feras, com casa c agua encanada, bem lo-
chlizada, tendo o terreno no _ de frente
por 400 metros de extensão; informações
com David da Costo, rua Vae c Vem. Ma-
xainboiiiha. (R 7838) N

TTEX&E-SE .(pecliiuelia), a prestaçõesV parte, predio solido, no Riachuelo, pia-
Ulbanda, cantaria, bondes á 'porta, rua
Flack 11. 10; trala-se á rua do Uosario
n. 116, labcllião lloqucte, com Castello
llranco. Preço s:ooo$; tem 5 comniodos.

(R -846) N

rENDE-SE 11:11 predio novo, na rua Mi;
nas n. 115, Sampaio. (U 7872) N

A 1,1 JGA-SE uma boa casa. com todas asxXcomniodidadcs, conduecão na i»o*t«; ruaArchias Cordeiro 41, mesmo na estação 110
Engenho Novo; trala-se 110 41. (SÍ6g.\Ii'l

ALUGAM-SE 
casas ti 2;$. ua avenidaMoita; trata-sc na mesma, casn n. ?.Madureira. (S1-8 M) S

ALUCA-SE a casa n. 43 da rua Dr.
XlSilva Rabello. Meyer; as chave; estao
mo 11. 45 c trata-sc na rua Primeiro de
Março n. 7. (7652 Ml J

A LUGA-SE uma boa casa, coin luz. bom
Jri.tcrrrno nbiniailo com arvores t horta;
travessa Araújo 15. estacio dc Ramos; oara
^r das 8 ás II. <."4Í1 M) b

. A IiUCiA-SE boa cnsn, S snlns, 4
iíiiqiinrtos, porfio liabltavcl, grnn-
do ii'1'i't'iio, luz clcctrica, etc, por
:150I?; nu rua Fliick 134, Kiu*
chuelo. (S 7-1-10) BI

AI,U0A-SE 
a casa ila rua Anna Nery

650; tem bons commodos o porão habi-
tavel; as chaves islão na mesma rua ti. $7<>-
irinl.i; aluirtiel razoável. (:;SiMi 11

A I.UGA-SÊ. por 7i$ boa casa com dois
-tJuiuartos, duas salas, fon.io econômico;
lem clcctricidade; á rua Dias da Silva 11. o;
as chaves, na nicsiiu rua 11. 33. quitanda,
Meyer. (-M1

KJjmtsseaàinarMaaus-jmm

NICTHEROY

CATHABRO DOS PULMÕES
Cura rápida enin o

PBITORAIi DE MAItINHO
Uua Seto do Setembro 18C

A T.í fG.VSK o magnifico predio, com c**--f\.oellente chácara, da rua Marquez doParaná 11. 30S. Trata-se na antiga Casa
Souza Marques, na Fonte Central.

(4393 Ti R

A LUGA-SE o pro.Ho da rua liarão Hom
ZlkRetiro 11.1. com bons commodos c pran-
de (ílüntal; trata-se na rua Hospicio 11. 144,
sobrado, dns io ás 2; fiador, firma commer-
ciai: as cliaves na padaria, n. 1^6: aluEuel.
132S000. C8066 M) 11

I ,\ LUGAM-SE. cm rasa ,!» casal dois ou
I il.Ires quarios, iiiobilailos, rmn iodas as
j commodidades, luz electrica, tcleplione etc,
ja 50$; praia de [carahy; quem pretender,
j queira escrever para a caixa do correio n.

'S°S. Rio. (80Ç3 T) J

] A LUOA-Slí para banltos dc mar, metade
! -ÇMe unia casa, mobilada, a um ca-tal sem
j iilhos; ver c tratar na rua Alvct âc Azc-

ved on. 1S3. Icarahy. (S054 T) 15

Fortalece

CUMPRA E VENDA DE

IICIII
a raiz do ca-

beilo e eBimina a caspa
CASA OIiTCIO

OUVIDOR, 183

PREDIOS E TFIÍRENHS

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, de 4-S a

f)i$; tratam-se com Alberto Rocha, á rua
•C. Uenicio 502, Jaearéoaguá. (6; 17 M) lí

!A IíUGíV-SE o preilio á run Paim
líX.Piiiuiilona -H); ns clmvcs cstíío
no niesníó predioj estú plntiido e
reformndo de novn; piiva tnilur á
ruu do Ouvidor 94, (,I 7487) M

ALUGA-SE 
a casa da rua Braulio Cor-

deiro n. 6<i. acabada de construir, por
tp.-cço barato; estação Heredia dc Sá ou
Kiaclnielo; tiala-se uo JI. (('?}'< MI I*

I A LUCA-SE unia cisa oor 70$, p:rio do
XXtrcm c bonde: tem luz clcctrica c bom
•uintr.I; rua Bella iuC 'iodos 05 Sanlos.

(tS-.i Ml R

A LUGA-SK, por -;oS, boa casa, eom dois
üquartos, unia sala, bom quintal, otc.;
n doi*-; minutos da csiação do Mcyer; as clu-
ves ã rua Dias da Silva u. 3-; quitanda.

(7706 M) J
A LUGAM-SE uma boa sala e um Rrande

xXauarto; tem uma bonita varanda entra-
da separada; na rua Francisco Manoel 81
(Sampaio). (;oí3 M) /

A I.LTrA-SlC uma hoa casa. :'i rua Oito dc
¦ÍA-Dezcmbro n i*;6. casa IX; trata-se na
mesma rua n. 148. (7057 M) J

A LUGA-SE, ror 55$, o casa da rua Xova
x Vdc Bomsuccesso, cm Bom successo, com
tre? quartos, duns snlas. cozinha, tanque,
anua,. W.-C, c bom nuinial fechado; a
clave na mesma rua 11. 56, onde se Irata.

t.loSo M) 1(

PaCíC E TEII1!I3X0S EM JACA-
UíiOHO ,.,:.,, u;lTV — PHgnmen-
(o eiu prestações :

Veiuleni-so nus ruas Monsenhor
Marques o Aniin Silva esplendidas

i rasas nriilinilas do construir o 111:1-
. gnificos lotes de terreno próprio,
j livre e desembaraçado, com ngua
I eiicnnatln, bondo e luz clcctrlcn.
I PAGAMENTO EJI PRESTAÇÕES;
I para informações, rua do Hospi-

rio 1-1; para ver, rua Monsenhor
Marques, 1* casa á esquerda.

(A 7SSS) N

C<OMPRA-SE 
um tcrrro.i ou casa velha,

/ nas scRUtntcs ruas: Salvador de P-á,
Mattoso, Visconde Itauna. Senador Euzc-
bio e Riachuelo .ou transversaes a estas.
Propostas c mais informações, a Cnrrêa
Dias; rua 7 dc Setembro 29, sob., das :
ás 5 da tarde. (7711 N) J

ÜO ANNOS DE TimiMPHO . .. ! MILHARES DE CLUAS
INJECÇAO PALMEIRA.—Oitrn Info llivel em 6 dins. Um só vidro cura
ta to.-i.-u ai libormMiat do «rasil. L'eo.: D togaria Pacheco. Andradas, 45. Vidro 3J000

(_5p.á
C1ASA 

rior 3:750$ — Vende-se cm Villa
) Isabel, 2 quartos, 2 salas, cozinha,

\y. c, e tanque (uão tem quintal), tem
entrada independente, com pequena área;
ni:, rr:cisa de cbr.-.s. Trata-se directa
mente á rua Souza Franco ti. ior.

(7.108 N) J

(MOMPRA-SE 
uma casa com 3 quartos

J duas salas c quintal, em bom estado
dc conservarão, c 30 minutos no nmxi-
nio do centro, 2té otto coutos. Ofíertas
a Dante; rua S. Pc Iro n. 61, sobrado,
<li* 11 js 5 horas. (7621 N) J

Para limpar louça de cosinha
effectiva, rápida
e econômica-
mente, e para
economisar tem-
po, trabalho e in-
commodos, use-
se agua fria ou
quente e **—***•<£&*•

LIO

"ÍMÍXIIM-SK uni piano 'Pleyel i\a arma-
>' rio, R. Artistas, 2(1 Aid. Cnnipista,

ViEXDKM-SH 
duas casas com 3 quartos.

2 salas, grande quintal, agua, arvores
frutíferas. R. D, 'Maria iro c 17a. Pie-
dade. As chaves 110 41. 168. s:;oo$oon, as
duas. ãV pcchinclia. (?i>;.í N) J

TTJENDE-Sfi uma boa casa 110 ponto mais
pitoresco de Cascadura, eom 2 salas, e

2 quartos c todas «'is dependências, jar-
dim c bom quintal, medindo 10X40; ver
à rua Itaquaty, nos. Armazém; (S077 i.V) 1

TT-ENDE-SE por 2:0011$ a casa e torre-
\ 'iio medindo :6Xíío, na -rua Antônio

de Abreu 37, Madureira, a chave está na
rua iMrmino Fragoso 12; trata-se á rua
Visconde dc Sapucahy, 255, casa XV, eom
o sr. Augusto, ás segundas, quintas c 6es.
tas-feiras, das 18 ás 20 «horas e nos *lo-
¦ruingos na própria casa tias 12 horas cm
deante. (8091 -N) J

\f'R.N'DE-SE uma linda chácara c grande
T predio com íí quartos, 3 salas c terre-

no todo plantado com plantações frutíferas,
muito perto do -Boulevard, -'S de Setembro.
Prcç -cie oceasião, bonde «de $200; trata-se
na rua do Ouvidor, ioH, sala 3. com o sr.
Cmddo. (80S0 NM

TT.ICXDE-SE unia casa c' terreno, á rua
V Teixeira dc Souza n, 52. Vigário Ce*
ral. (80113 Jí) J
Tr-iCXDK-S!') uma excellentc chácara com

V lioa casa para familia <!?_ trataimouto,
tendo 5 quartos, 4 salas e niaig dependeu-
cias, 22 ms,, de frente por 105 de fundos,
lindo pomar,, frenie para duas rua*&, tia
lloca <lo Matto, bondes á porta, rua D,
Adelaide n. 103, onde pódc ver e tratar;
informações r. <lo Kosario n. 120, com n
sr. Xetlü. (;8o8 N) ]

» O SASÃO PARA LIMPAR
A vend» nas drogarias, mercearias e lojas de ferragens.

O verdadeiro está marcado ENOCH MORGAN'5 SONS CO., NeW Yorfe

^^'IvMDlC-SiIí por 6 contos o predio da rua
y D, Anna n, 6; ver e tratar á rua Buc*

nos Aires, 198, bom negocio.
T^EXDE-SE por S conlos o predio da

% rua uyuty n, 50, ponto dc S. Januário,
ver e tratar á rua liuenos Aires, 198.

(7982 •>>'). J

\f)ENDE"SilÍ 
ou permuta-s* uma grande e

rica matta. logar saluberrimo, boas' es*
tradas, rperto da 1\. Ferro c desta capital;
informações com Azevedo; na avcn.da IÜo
llranco 11. 137. 17. (7963 N) J

\T"'l';Nlll".-:-',l-; o .predio da rua Conde dc
Vtlvcopoldinn u. 150; rende# 500$; infor-

mes e tratos á r. do Hospicio 11. if)S-
(S 0854) 'N'

iriCXl-iK-SlC o -predio -da rua das Palmei-
Vras, 30 perto da 'rua <S. Clemente; in-

formes c tratos 6 rua -do Hospício, 198-

"Ç/^líXDK-SlK 
por -Soo$óoo, um piano de

T bom autor francez. em perfeito estado
de conservação, estando a caixa -nova, c
sem cupin, servindo 'para particular, ver e
tratar á rua Teixc:ra Junior, 100 (casn 3)
São Christovüo. (8133 N) J
TfiKXDIv-SK uma casa com 2 quartos, *•

y salas, co/.inha e grande puchado, o ter*
reno mede 2;X,iS, arborizado na rua
Ilarcclona, iS, Meyer, tudo 3:=;oo$ooo.

(8H4 N) J

^^ENDE-SE 
na eslação dc Anehicta um

grupo de 4 predios de moderna cou*
etrucçfio, lendo cada um 2 quartos, 2 salas,
cie; trata-so na mesma estação com .1.
Pereira dos Reis. (S107 N) .S

Corritiíentos
curara-se cm 8 dias com

Injecçao Marinho
Kua 7 üo Setembro, ISO

YKXDK-SIÍ 
o lindo patrimônio á rua Vis.

conde de Santa Isabel ns. 67 c 73. São
nove predios; trata-se á r. <lo Hospi-
cio n. 198. (S 6854) .\'

VKNIHÍ-SK 
uma cn«a na rua Visconde

de Itamaraty, próxima ao Coliegio Mi-
litar, com 3 quartos e 2 salas, varanda ao
lado c bom quintal. 'Preço 14 contos; trata-
se á r. <lo Ouvidor, iqS, sala 3, com o
sr. Cândido. (11 7S3O H

Comprimidos Androestenicos
Poderoso estimulante mW tftouorain, cffienz nos casos do

fraqueza o 1'i'lghlez se.vnnl <lc aínlios os sexos.
TREPARA DOS PEIiO

!:: * Laboratório Paulista de Biologia * !!
KUA QUINTINO KOCAYUVA 24 — S. PAULO

Rim da Assembléa 7, sobrado — RIO DE JANEIRO
Encontram-se nas principaes pliarninelus, drogarias e casas

dc artigos de cirurgia.

VKNDK-SIÍ 
um exccllente c solido prc*

dio, cn centro de terreno, tendo tres
sa'a3. tres grandes quartos, cozinha espa*
cosa e mais dependência.--, electricidade c
pn;* em toda casa; ver c tratar na rua 7,c-
ferino n. 31, Todos 05 Santos, bondes de
José Bonifácio á poria. (1< 796-1)N

^'EXDrl-SF, uma casa mova, na Penha
t por 2 contos, semlo 1:500$, á vista;

trata-se na rua Machado Coelho, 22 ou á
rua 'Bello Horizonte, 43, Kocha.

(Sii-S N) S

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vcndem-sc a preços de importação,
na rua do Hospicio n. Dl. Casa J. C.
Soares & U 13

\riC.\'Dlv3ii; uma casa nova, tendo cincv
V icotnmodos Rrande?, 'por 4:500$, icin

prestações; grande abatimento a . dinheiro,
em frente á estação <lc Terra Nova; rua
1). Clara -n, 7. Entrada prestação 2:ooo$ooo,

(J 7,-So) N

T^l-.MlIv.Nl-SK lindos prédios e cliaearas.
y nos bairros de Dota fogo, Tijuca e ruas

transversaes a Conde de Domfiin, Villa Isa-
bel, Aldeia Campisla c Uoca <io Matto.
Preços de occaíião; trata-se" á r. do Ouvi-
der, 10S, sala 3, com o sr. Cândido.• (R 78.1;) N
"VrKXniv-fiK uma pequena casa c terreno

T cm prestações ou a dinheiro na «sta*
çãn ile Bento Kibciro; trata-se á rua Da-
nicl Carneiro, 56. lEugcnho <lo Dentro.

(8112 N) S

TpKXDIC-SK um terreno nivelado, 16X28,
V na rua Santa Alexandrina, bondes a

poria; trala-sc á r. Itapirú' n. 361.
(R 7826) X

T7"E>NTDE-SI? um terreno com io ms. de
y Trente e 37 de fundos, todo arborizado;

na rna Galüleu n. 33, Mever, bonde? de
Cacliamliy. (J 777.1) ,\

XTOXDE-SE "a eslação de Ramos, uma
V casa, nova com um grande terreno, na

travessa Armando Sodré n. 18; trata:se na
mesma. (ííü^6 X) li

25 ANNOS DE INTEIRO SUCCESSO
G medicamento do mais conSiança e de segura eífsito

em iodas as S9ENÇAS M VISTA I
A'venda em todas as boas Phatinaoiiis e DrogadasmV^T gamado & c. RIO OE JAfl

¦ÇTBXDEM-SIv predios e terrenos. T.ciam a
Y '" Época", que publico !á unia lista dc

crande numero dos que tcnlio para vender:
Ismael Jloila, beceo dos Cancellas n. io.

(J 7P-7) 'N

VT-ENDEU-SE uma lma casa por noooÇ
> c outra por r:.joo$; tem agua encanada

t um bom terreno, lem 2 quartos, 2 sal-as
e cozinha, construcção de tijolos c systema
moderno, na rua Maria Bcnjiwnin n. 39.
Terra Nova, I-inlia Auxiliar; trata-se com
o er. Oscar. (.1 77iC) X

Tonic PEITORAT* MARIXnO
Rua Sete de Setembro 186

—1— mmsmmtrsm tstmmmimcaamaaeBmwtssã
¦\7~EXDE-SE uma casa com duo», salas,

> dois quartos, cozinha, agua. latrina, luz
electrica, e jardim, murada, construcção no-
va, por 51000$, podendo scr 2:000$ em
prestações, ni rua Kabor do Rego n, 8,
estação dc Ramos; informa-se na mesma
ou na Padaria Central. (ror* N) .1

A^lvN'LlI-*-S'K 
por r:Soo$ooo uma boa casa

com terreno, á rua Santa Narcisa nu-
V mero 12- Estação da Penha; trata-se ao

iodo r.o chalet verde. (6*915 N) j

¦X^KNDíI-S)-: 1111111 casa na rua Aiulré*", Pinto n, rr» cm Ramos, a 2 minutos
da estação, por 3*3oo$ooo, podendo ser par-
tc cm sprestaçBes; trata-se na mesma.

(7970 N) J
¦"ifCND^-^K por 2:500$ uma boa casa tem

V 9 commodos, bom terreno, próprio, 3
minutos da estação de D. Clara c. Gtimpi*
nho; informa-se ua mesma, em frente ao
11. 44, rua Maria José. (8031 N) R

\7KX!HAríK 
barato um terreno com n

metros de frente por 40 de fundos, ten-
do um barracão dividido cm 2 comniodos,
agua cucauada com caixa, tanque e chu-
vidro; na Kstação de liamos; trata-se no
armazém de Ferreira c Cia. (8003 X) R

\rKXDK-SK 
uma casa nova, com agua e

luz publica, terreno de 11X40 c gran-
de pomar; na rua Angélica, 151, cinco mi*
nulos da estação de Olaria. "Preço baratis*
sbio. (ÚS43 N) J
"Ç7*'KXDK-&K o predio da rua Itap'ru'

V n. 276, construcção moderna, com duas
salas, quatro quartos, despensa, banheíroí
cotinha, porão quintal e jardim, entrada
ao lado. (81153 N) R
"íriv.NIM-IM-Sl* por 7:000$ _<lois predios,

? juntos ou separado?, rua Clarimundo de
Mello ais. K. da Piedade. (S027 N) R

T.^KXDiK-SK na E. de Dentro por 3:3005
\ bom predio com 3 quarlos, 2 salas,

centro dc terreno, bem plantado novo; tra*
Ia-se á rua G. Caniara. zoS. (7785 N) R

CAFE', ARROZ, ASSUCAR, CEREAES, etc.,
com c sem costura nas melhores

condições rende
a Ci*. DE INDUSTRIAS-TEXTIS

Rua Th, Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel, Norte 4306
Producção diária 10.000 saccos.

TTlvXDK-S-K uma ca-sa com 4 commodos
V pela quantia tio 2:400$, entrando com

a metade ã vista c metade cm prestações
para ver c tratar na rua da Regeneração
11, 85, Botequim. Donsuccesso, 12. 'F. 'Leu-
pòldiua. (8095 *s») 5

CIDADE — Rua Visconde Itauna, 3
predio»; rua do Senado, i predio; rua
do Senado, r terreno com 6,50 por 35;
ladeira de Santa Thercza, 1 terreno com

MAXAMIIOMUA, subúrbio* da Cen-
trai — iS casas edifícadas eiu terrenos
com 15.000 tn. 2; terreno'' em lotes, a fíoÇ,
tao$ c 150$: os compradores de 5 n 15
loLcs, têm desconto dc 5 °jtí e os dc ifi
lotes para mais. desconto*; dc io°|n, os
terrenos de 150$ * 120$ têm ngua etiçan*
nada. A cidade de Maxambomba é illu-
minada a electricidade c cm breve terc*
nios bondes,

IIOXORIO OURGEL. siiliurUlos da
Auxiliar — Terrenos a ,100$ o lote.

ANDRADE, ARAUJO, suburbios da
Auxiliar — Terrenos de 50$ n 100$, o
lote.

Fazendas, sittos e. ebaenras cm varias
localdadcs e por preços ao alcance de to-
dos.

Para mais informações, com Corrêa
Dias, á rua 7 dc Se Lembro -9, sòb.** dns
a ás ; da tarde. (6S87 J) S

XriCXDA, compra e liypothecas de predios
V e terrenos bem localizados, com Pelle*

griuo, rua Uruguayana n. 8, telcph., C„
5.33Í. (J 74-'ó) N

\7iKXDK-'Sl* a casa da rua D, I.ui-ia nu-
V mero fi~, Gloria, o terreno tem 9X53,

ás chaves estão 110 armazém n. 2; traU-se
ua r-0 Ilen;o T.ishoa n, 134. C5985 N) J
\7ilJNDl2-Sl3 por 6:000$ um predio divi*

V dido ftn tres habitações, em terreno de
24X36 ms., .'^ rna Barão Nogueira da Ga-
ma n. 27 (S, Christovão); tratar á rua
Luiz Carneiro 11. o5, Encantado.

(R r.uoi N*

TTKNDK-SK tttm bom predio, cm Tacaré-
V pagttá, á rua Dr. Cândido tienjeio

n. 360, com 6 quartos, salas, banheiro,
W. C, luz electrica e porão halrtavel. 110
centro de grande chácara arborizada; para
ver e tratar no mesmo. N

VENDE-SE 
o predio novo para familia

de tratamento, do rua Duque de Ca*
xias u. 88; trata-se com o proprietário.

(Rói.19) N

X7"ENDEJI-SE bons lotes do tor-
V renos de 12.VS0, locnr alto e

saudável, u 100$, em prestações
de ÍOS: é bom eniprceo de capi
tal; o locnr ó de ítnuide futuro
pnssímein do ida o volta. 1". 500
réis: Liiilm Auxiliar, estação de
S. SIiillicus, escriptorio em freute
íí estação. (R 9038) N

\r'EXDEM-S'l! 
duas casas, tuna dc neeo-

cio, que ectát alugada a uni botequim,
e outra para família, e gramíe terreno, con-
strucção nova c moderna, cm frente á es*
tação Quintino Bocayuva; trata-sc na mes*
ma, rua Republica n. ifi. 'Preço ~*:ooo$ooo,

(.1 7l"7) iN

T71UXDE-SE o excellente predio da rua
V D. Anna Nery n. S5, com duas salas,

quatro quartos, banheiro, saleta, etc, 110
centro de terreno de 10X57; vcr> das 4
horas em deante. Bondes ú porta, J. Club e
Cascadura. (J 74 m) N

T^KXDH-SIÍ uma casa com «duas salas e
V dois quartos, com grande terreno, me-

d'ndo ifí i|a ms. de largura por 175 de <*•¦
tensão, com muitas arvores frutíferas, e
uma casinha, vende-se barato (o preço se
dirá a quem «c apresentar); na rua Priu-
ceza Imperial n. i4i, Realengo, com Ma-
noel Fernandes, (R 7.17?) N

A melhor em uso

A mais barata

com o tempo.

DEPOSITÁRIOS :

„,,, BECH & P-
Í02 — Rua General Camara — 102

TEL. 2815 — NORTE
~ RIO DE JANEIRO -

ura

VEND.E-.SIi, proninio á cst. do Eng. No-vo i de 4 liulws de bondes, uma ei-
filendida chácara com 60X70 1115., toda ar-lionzada com nuiilas arvores frutíferas emuitas variedades de flores, logar socejadoe muito saudável; «rande casa <le morada,solida conslrucção, com todas as commodi-dades para íamilia dc tratamento; para ver
c tratar á rua General Ilcllesurdc 11. 68.

(780J) N

V'lv\Dl'»Sl'; mu bom jiredlo; acabado deconstruir, construcção moderna, de pia-tibanda, com um bom terreno, .nmiia abun-iliuicia d';i8iia c distante da estação de Ua-mos 2 minutos; trala-se a t. André Pinton. 63. 1'reço a;6oo$ooo. (R7766) N

rossE?
IiRONCHIGIA DE

AOOIilMiO VASCONCELLOS
-•"—liua da Quitanda—'£7

XTT.MJhM-SR duas casas e nm terrenoy com 'barracão de zinco; informações &rua Dr, Cândido licnicio 11. ?l'o, Jacaré-WS. (R 7760) N
"invXDlí-Si; 

11111 predio com jard:m naT frente, duas salas e dois quartos, pro-ximo ,i rua do Uruguay, por seis conlos;tratar na rua Uruguayam n. 8, com Mi-chalski. (j 7837) u

\rENDBM-SB om noquenas pres»' tacões dc 8$, 98, 10$, etc.
mensaes macnlficos lotes de ter-
renos na uiaeiiifica localidade dc-
nominada Sapé, servida pelos
trens ua Linha Auxiliar. O escri-
ntorio o cm frente da Estação de
Snpfi. Ainda e.vigtem alguns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalns, Tiirquczns c Saphi-
ros. Os prospectos com plnutaa
são distribuídos 110 escriptorio da
ruu d'Alfundeca 11. 28. Compa-
nhia Predial. (N)

VKN'I>I')XriSIC 
lotes de terrenos de 11X50,

com agua e ltiü, í rua I/itií Vargas,
em presraçõei c a dinheiro, de 500$ a
700$; informações á rui Goyaz n. 430,Piedade; trata-se á rua Anna Quinino, 30,
distante do bonde de Cascadura 8 mimi-
tos. (B 7S03) N

\fdCXÍ>lC-Srv por 40:000$ um predio em
•Ilotufogo; tratar í rua ila Carioca, 66,

sobrado. (M 7880) N

\*T,GííIM2-SlS 
unn boi casa. com duas *a*

Ias, quatro quartos e dentais dependeu-
cias, na estação do .Mryer, á rua l-opea
da Cru-:. Preço 9:000$; para ver e tratar
com o sr. Matloi, a rua Urusuayana n. ia,
loja, ás 4 hora, da tarde. (.1 7876) .V

^^TyXDlí-SlS 
o terreno com 12 metros dí

frente, á rua Paiin Pamploui, pegado
ao predio -Io; fica em esquina de rua;
pura tratar í rua do Ouvidor n. 94.

O 748S) N

TECIDOS DE TODAS AS QUALIDADES
DE LA E ALGODÃO

Saccos para café, Arroz, Cereaes, Farinha, etc,etei
Cobertores, Colchas, Pannos de mesa, Toalhas,
Chalés, etc, etc, — Vende-se sempre nas me-

lhores condições nos depósitos da
— Cü\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS -

Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
FAUKICAS : Kio de Janeiro, S. Paulo, Salto o Itatiba.

^fl'..\Dl'.M-SIC 
duas casas, que ainda nãoforain habitadas, com duas salas, dois

quartos, cozinha, banheiro, privada dentrode casa, bom quintal lodo murado, inslal-
lação eleclrica, varanda ao lado c porlãode ferro, podendo servir para renda, porestar niuito pcrlo da csiação e bondes á
porta; trata-se com o proprietário, á rua
José üouifacio n. Si, cslnção dc Todos os
faantoa. (R ;Soa) 'N

\fEN'DiE-SI5 
a casa d,i rua Commendadnr

Teixeira dc Azevedo n. 5, por 3:500$,lí. dc Dentro; trata-se á rua Leopoldina
n. .17, Piedade. (J 78:5) N

XTENDEM-SE na ernnde venda' que ora se inicia, esplendidos
lotes de terrenos, distantes dn es-
tação de Anehicta IO minutos,
a pé, a 100$, cm pequenas pres-
tacões mensaes, tomando o com-
prador posse na 1" prestação;
construcção íi vontade o livre de
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, do 1" ordem, para chácaras o
licllos Iocaes. muito saudáveis pa-
ra morada. Passgem de 1°. $500.
Tem aaua encanada e luz electrica
cm Anehicta, cm fronte nos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações na Pharmacia Komnrio
em frente á estação. (J 87) Ji

\7*'BNDE*SE 
um bom sitio, com boa casa

para negocio t moradia, nos subúrbios;
trata-se á rua do Senado n. 183, com
Cunha. (J 7804 N

\Pv.NTpií-S!í um magnífico nredio par.T"família de tratamento, cm terreno dc
1,1X265, a 20 minutos do centro; tra-
ta-se á rua Visconde Nictheroy, 46, esta*
tão de Mangueira. (1245 K) K

VKXDl^M-SK 
tres bons prédios, na fila

Dias da Cruz, com quatro quarto»; duns
salas e mais dependências, construcção «no*
derna, entrada ao lado, clc. 1'reço de oe-
casião; trata-se com 1'reilas, r. dos Ourivr,
n. 52, da 1 is 4 lioras. (J 7404) N

Fraquezas genitaes
1MT0THX0IA

GRXITAI/INA. do
Adolplm Vasconcelios,

27 — llua da Oiiitaiida — S7

(J 50'7)

^^K.VrMC-SE 
um bom terreno arborizado

e_ prompío a edificar, rua calçada e
illuiuinada a electricidade; *par» ver e tra*
tar, rua Diamantina n. 99. (J 6084) N

\fIvXDft-SK 
uma boa casa, com tres quar-tos c tres «alas. na rua Lopes da Crui;

infoiina-se á rua doa Ourives n. 52, com
1'reitas. (J 7492) N

VJSNDE-SH 
um terreno de 8040X26, na

rua do Chichorro n. ,14; trata-se i rua
dos Ourives n. 52, com Preitaa, da i ás 4.*

0 749O N

TT'EXDE.SI5, cm Faraliyln do Sul, a rou-
ca distancia das Águas Salutares, 'unia

boa casa, com dois quartos, duas salas., co*
zinha, illuminada a luz clcctrica, com cinco
alqueires de terra, mais ou menos; quem
pretender dirija-se a Anton:o Pereira L>-
pes, Entre Rios, listado do Rio.

PS 74;6) S

TTK,.VnivSIÍ, em S. Christovüo. num dos
melhoro? pinto?, cnm bondes de $;no

pcrlo, os prédios assobradados, quasi nn- |vos, da rua Francisco iCuffenín !";. 114 e
nS; trala-se á rua da Quitanda, 8,5, Sobra-
do, «Ias 11 ás 5 horas da tarde, c.ii*l o
sr. Roque, (S 6.10) X

AOS RHEUMATICOS
O sr. F. K. Barreto, conceituado negociante á rua doi Coqueiral, * «stara

entrevado na cama desde dezembro, com terrível rheumatismo. A oomelho do
seu medico, usou o aíamado Kob de Summa Salsado, de Alfredo de Car»aIlio.
Com trea frascos apenas já tomou cnnta do -seu negocio. <E, como eite caso, conta
o Rob de Summa milhares. A* venda nas boas pharmacias c drogarias. Deposito, I*
de Março u, 10. Alfredo de Carvalho & C.

TTK'X0n;-STi um predio novo. na melhor
V rua da estação do Riachuelo; trata-se

á rua Sete de -Setembro st. 31, sol»., da 1
ás 5 da lorde. (.1 7S.Í1) N

ÜTIINDUM-SR Ires lotes de terrenos, cer-
V cados e promptos para edificações, na

rua Minas; trata-se á rua do Engenho
Xovo n. io3. (J 774.O S
"VTEKDK-Slv á rua 'Conde de Bomfim,

V confortável predio e bom terreno; tra*
ta-se na rua Buenos Aires n. tg8 das 12
ás 18. (7f.?g N) SI

XrENDI** SE um bom terreno, prompto
Va edificar, com uX;^; pôde ser a

prestações, na rua Padre Lapa. junto 00
n. 7*: para tratar á rua Dr. Padilha, 130-

(J 760:) X
*VTdyXDEM*SE dois predios, á rua Ho-

V norio ns. 343 e 341, esquina da rua
Cachamby. Meyer; pnra tratar á rua Vis*
conde de Sapucahy n. 173, (T 7801") X

irraXDEM-SE lotos <lc tciTPiios
V dr> 12X50 a prestações dc

2$500 mensaes, preço de cada Io-
to 25$000. Os terrenos são altos
e enxutos em meias colinas, pro-
prios para sitios, cliacnras, poma-
res, floricultura, nvilcultnra. Os
compradores de 50 lotes para cl-
ma píiRaríio n prestações de 1$250
por endu lote, de 12X50, con-
strucção livre, e não pasa impni.
to. Os terrenos são livres o desem-
baraçndos. Os terrenos são servi-
dos por 2 Estradas de Ferro, sn-
liurbio de 2a classe, passagem de
ida o volta no trem de operários
$500 e dc 1" 1$000, logar de
futuro, porque a avenida do ltio
a Petropolis cujo contrato foi as-
siünndo com o governo do Estado
do líio c o empresário em 21 dc
acosto. 191G. como noticiou toda
a imprensa do líio o Fluminense.
Pois esta avenida passa nos terre-
nos que actualmente estamos ven-
dendo por 25SO0O cada lote. de
12X50 a prestações de 2.S500
mensaes; tratar com Querino. H.
da Prainha. 7, Telephone. 4.088
Norte. (7698 N) M

TTENDEM-SE cm pequenas pres-
f tacões, ao alcance de todos,

macnlficos lotes de terrenos no
magnifico o novo bairro deiiomi-
nado "Campos dos Cardosos".
Estes são os melhores terrenos
oue são vendidos em prestações.
São servidos pelos trens da Unha
Auxiliar, com as estações "Cavai-
ciinti" o "Engenheiro Leal",
üonds dc Cascadura e Estrada de
Perro Central pela Estação de
Cascadnra. Escriptorio, rua dos
Cardosos 352, Cascadura. Prós-
pectos com plantas na rua d'A.1-
fandega n. 28, Companhia Pre-
dlal. (N)
¦\rENDE.M-SE cm prestações casas e ter-

í renos, no Realengo, na Estrada Real
de Santa Cruz; trata-sc com o sr, Mar*
ques, na Estrada Keal de Santa Cru», 103;
mais informações á rua da Alfândega, 28,
Companhia 'Predial. X

RHEUMATISMO
de qualquer natureza o dores
em geral. — IÍIIKIMATIXA,
de Adolpho Vasconcelios. —
27, rua da Quitanda, (J6348)

ITENDE-SE por 20 contos o. casa da tra-
y vessa Cerqueira Uma n. ro, no Ria*

chuelo, acabada ds construir ha quatro me-
zes, com 2 salas, 5 quartos, cozinha, des*
pensa, installação sanitária com b.det, illu*
minação electrica em todos os comparti-
mentos quarto para creado c crande ter-
reno; ver e tratar na mesma, a qualquer
hora. (3 70S9) N

•yENOE-SE, na r, Bell» de S. Joio (SãoV Christoviio), uma boa c grande casa, com
sete quarios e quatro salas e mata depen*
dencias, prestando.se para duas morad.as in*
dependentes. Preço módico; tratos e infor-
mações á rua dos Ourives n. 52, com Frei-
tas, da 1 á> 4 lioras. (J 7495) N

, e mp 1 n-
f gens, dar-

tliros, eezema-, sardas, pannos, co-
michões. etc, desapparecem rápida
mente usando Pomada Luzitana.
Caixa i?ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes ti. 62.
(Larfo do Rocio). (A 4030)

\fENDE-SE por ia contos, o predio da
rua Visconde de Santa Isabel 11. 651

ver e tratar na rua Buenos Aires, 19P.
(7689 K) M

T^ENDE-SE ur.s ruas Acuiar e Affonso
y Pcnna, dois bons prédios para moradia:

na rua Buenos Aires, 198. ("<í8() I,)M

XfENDEM-SE na "Villa Pavuna"
oxcellcntcs lolcs do terrenos

em pequenas prestações de 58
cm deante. Os srs. pretendente»
poderão tomar os trens da Linliii
Auxiliar do "ltio d'Ouro" o pro-
curar cm frente ii Estação da
Pavuna o escriptorio da Compa-
nhia Predial. Prospectos o plan-
tn= são distribuídos na rua dn
Alfandeea n. 28. (X)
¦VT.ENDE-SE uma hoa ca=a, com srand,

terreno para duas rua?, p )dendo fazei
seis prédios, em Icarahy, pro*; mo aos ba-
nhos; informações á rua dos Ourives n. 52-

•comprar
\ casa que mais vantagem offerccs, em preços e qualida des (

A.. F. COSTA
Mobiliários de estylo e pliantasia. manipulados cort

a& melhores madeiras do paiz.
Ao gosto do mais exigente e ao alcance de todos

Especialidade em capas para mobílias e stores bordados.
Reineüem-se catálogos para o interior

Eua dos Andradas — 27
'1'ELKPHONE 13r.O Ni
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' OORllEIO DA MANHÃ• -^ Sabhado, 26 dc Agosto de 1916

Cliagéos para Se-
ita ei»
is ultimas novidades da estação

Criações segando o concei-
taado Jornal de modts

«LAFEMMECHIC»
Forma* cm Velludo,

sctlm,
tng-al e palha «le arroz.

Flores. Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

Ghapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta casa envia portnilorc.

com amostras dos seus artigos
ás re.ideuclas dos Ermos.

1'reguezos.
1-in suas olllclnas executa .uai*

quer oncoiiiuioiula do
Cbapéos por figurino, eon-

certos o modificai;...
de turmas

POR PREÇOS BARATISSIMQS
VEXDIi-SE per * contos e ijulhltcntos,

na estação dc Tftra 'Xova, rua Lopes
Trovão n. i.j, «ma ca?a com 2 quartos, 2
saias, corredor, 1 coberta que serve de co-
zinha, o terreno mede 10 metros dc frente
lior jo Jc fundi", perto «le 2 linhas de hon-
tica, Cambem vende a prestações, qi*c s;
Combinar, só sc trata com o pretendente,logar alto c muito hom para saude o motl*
vo c a dona ter dc retirar-se para íóra
«lesta capital. ( S&85 X) J

Vendi;-, 
ij a

bom predio co
pre-,*o -de pechincha tt:n

predio com 4 quartos, 2 salas, co-
zinha c demais dependências, eom instai-
.'ação d» água c lu. electrica, ' rua Ura-¦nos n. u.i, na estação de liamos, te:n boni
quinial, fechado c arborizado; trala-se no
mesmo. (8069 .\) J

\-"EXI!••¦¦„•. 
o p:

lentim ii. **,i; trata-se na mesma rua
«1. 55 (Mattoso).

Jio da rua dc S. Va-
mesma rua
(lt 778S) iN

i*V7EN'DE-_E o predio da rua «lo Roelia
p 11. ju, 11a -Ií. do Roclia

o proprietário, no mesmo,
trata.se com

(117-64)
"VTKXI)KM-SK dois lotes dc terras, com

V casa; na c«:_.._o Slarcclial Hermes
Trata*iè na padaria. t.i.S x> ts
-\T13N-1)J-M.S1'~ ires lotes «lc terras, na'. V estação Marechal Hermes* Trata-sc
na padaria. (81.-8 X) S

HrKXDK-SH por O contos o pre-1 V ilio assobradado, «ovo, em Vllln
Isabel, com 3 quarto., ti salas,
.jardim o gronde quintal; offertas
» ruu Xheopliilo Ottoni Sil, 1" and.

(.1 S109)N*

"\7E.\'Dl-;-SE tun forle piano, de autor
\ íraneci". está em garantidas condições;

ma praça Tiradentes 11. .o. (J ;8iC) O

TTE.Vpii-SE,
* bellissimo

rolado, uni verdadeiro e
cavallo pequirn, muito man*

to, marcliailor c próprio para creança; tra-
Ia-se á rua Jocltey.-ltib, 221. H 7771) O
'ATMXUKAI-Sí'. lindos cachorrinhos felpu-* V (los, tle raça" Tenfirlffc, menor tama-
nho; na r, General l'olydoro n. 23*

di 7.-9.0 o

AjTKXlMvSK uma copa para tendínha; pa-
\ ra ver e tratar á rua do Senado, 120,

jiarliio l.irgo, antiga garage. (J 78'Ji) O
"\JT.XL.3-.M-S}. um hom piano -Sponnagcl,

V moderno e perfeito; um dito Kitter,
fti::i!.i novo; uai dito Xeumaiii-, Hamburgo,
amiiío bom c perfeito^ trocam-se, compram*
rie, concertam-se e afinam-se pianos. Ao
3'iano i!e Ouro, lia 40 tui;i..i. do Guimarães,
rua do l.iaciV.ic.o. ._*j, sobrado.

Ij 7717) o

TiTENUE-Sil. uma linda divisão de peroba
para escriptorio, lustrada; vende-se ha*

rato, para desoecupar logar; na rua Sc*
nlior dc Mattosinlios u. 1.3, loia.

(.1 7J06) O
-.-"KXDI"-Sli niacarrão lir.neo, por_ ata."a-

do, a -Ioo ré!, por kiloj á rua SenaJar"¦''ll-ebio, 144, 1,1112 lllaso. (.-84.) O
"irEXUliM.SE canários r canárias, bons' V reproduetores. na rua Santo Amaro nu-
n-.pro 132 .Cattete). ((,702 O) M
¦.TKXUIÍM-SB, nas fraude- demolições das' V Obras do Porto, â rua do Senado ns. 235
e ...7 e rua Had.cek I,'>i)o u. iu, viga-
mento dc pinho dc 3ri, caibros, ripas, ns*
«oalh-i, forro, caixas d'acua, zinco, írübos,
telhas, callia c conduetor, c outros varioi
..materiaes. Ij s s4-í> O

"_7'1''.\'1J1'M-S!i j rua ll.idd.n-k I.obo nu-
\ mero .*,:;, canários de raça, francesa,*** -promptos pára reproducçào c cães Kox Ter-

fier jiuro sa.:_..:c. (.K1S7 N) K
"rjCv.VDIÀ-SE de t.ido <i'.ie. tiver servr.ili.l,

V quír Cíi-niíiitrcial ou particular: linda.
nrmaçíiM para botequins o barbeiros, bo-
teis, pharmacias, aniKi.ii.hs, ç.cí, espelhos
dc todos os tamanhos, machinas de eus*
tura, de escrever, registradoras c para car*
jmiteiros, transmiisõeS, cofres de ferro, toi-
•Jos, divisões com vidros e sem elles, prcn-
t-.is de copiar, secretariai, copas de_ tiiar-
more. balcões, mesns pc -le tronco, bicycle-
ía", louças novas e usadaíj rua |*rei Ca-
neca us. 7, 9 e :!, Casa Kncyclopedica.
Teleplione ti. 5.002. O
TrEXpEM-SE bar:'¦ V vitrines; na rua

TÔNICO CAPINETTE
Maravilhoso preparado para faicr nascer cabellos, eliminar a caipa, dar bri-

llio, conservar a cor natural, desenvolver o crescimento. d-tido ans cabellos um aro-
ma agradável e tornando-os macios e sedosos.

VIDRO 49000
Á VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS

EM S. PAUIiO — OASA LEBRE, BABUEIi & o., E BOT10ÃO
UNIVERSAL

ÍXY.OTHECA 
— Emprestam-se 20'cot.

X tos, sob predio muito bem situado;
negocio rápido caso agrade; quer-sc soü-
da garantia; juros i."!" ao anno; iníor-
ma-se na rua Caixa «l'A_tia 11. 12 --. São

(8057 .S) BChristovão.

[ TIYPOTIIECAS, a j"«ao3 dc 9 a' i3<_°
j -IX iio anno, cmprcs.a-se sob predios;-negocio serio c feifo com promptidão;trata-se na rua «Ia Misericórdia n. 24,

pharmacia, com Santos.. -(8114 S). S

\)",ENI'E-SE «nm"supcfIo. piario, francez cm
boas condifT.es; uni du Alfândega nu-

(800. O) lt-iiicro 261. sob
TTKNDEM-SE uni frango.' frangas" c gal-t linhas orpingtons amarcllas; á rua Cre-
gorio Neves n. 61, Engenho 'Xovo.

(8059 O) I

VEN'1>1":-SE 
imia victoria c unia guarni-

ção de ar;
u. ___}

rcios novos; rua do Cattete
CSioi O) S¦ÇTiÈNllS~«I'SE 

telhas dearbcslo (eterni-
t te), novas e usadas, por preço módico,

á rua General Canabarro, 439. (789; O) J

Vil£XI.ilC-'SIí 
o contrato e armação de sec

cos e molhados c licenças pagas, até ao
fim do auno, raa S. Kranciseo Xavier,
91C; tralar á rua .. ISeuto n. ... -

jjjofii" O) B

V^IÍNUIS-Slí 
um par de faínces; ver c

tratar á rua Marechal Hermes n. 34,da» 10 ás '. IJ 7757) O

TRASPASSA-SE
'pilASPASSA-SE um botequim fazendo
X bom negocio, cm Metiieroy, rjuasi de-
fronte ás barcas; o motivo se dirá 00
pratcndchtc, pagando pouco aluguel; iu-
fr.nr.es á rua dc S. Leopoldo n. 14 —
NiçfcríSj (f.841 I') J
rPKASPASSA-SE uma bella casa *nova,
X mobilada, com 4 dormitórios, jardime todo conforto moderno. Cartas para A.'f., neUc j'ornal. (7744 P) }

TRÀSP.ÃSS.'-SE _ uma jiensão com 16
aposentos, mobilados c oc eu pados, cm

lionto central. O motivo c a dona preci-fiar refttabêlcccr:3e. Informa-se com o jr.-'oni-ca, na casa "liauiiicr". (7933 1") JI

(T~RASPASSA-SE com contrulo cm opli-
JL mas condiçõe?, uma excellente loj'a.
esfiuina de rua, própria para qualquer ne-
gocio; iiifonua-se ua mesma, i rua da
Aaseuible. ri. 22. (6284 V) J
rnHASPASSA-SE o contrato do predio,
X á rua da Saude u. 53, altos c bai-
xcs. Trata-sc no mesmo. (7S88 V) J

CABRAS 
— Vcndcm-se 3 para. desoc-

cupar logar; na rua D». Rodrigo «los
Santos n. 76. (8090 S) J

(IIIAP-OS 
ultimo, modelos em seda

J c palha a u$, 15$ o 20$; tm-re-C c
reforma-so a 3$, 4% e s$. Mme. lios, á
i-;ía-da Carioca n, 10; acceita aluruna-..

(8ii9S)J

COMPRAM-SE 
saldos de wpel, <

lina. cartões c artigos para tj-p
cario-

para tj-pogra-
pliia; rua Seiíior dos I.ssos n. 98.

(Ç014 S) J

CARTOMANTE 
— Mmc. Concepcion;

nu Frei Caneca n. iqG, sobrado. Pre-
ço 2$noo. (8161" S) J

CARTOMANTE 
d. Maria Emilia, a cc-

lebre e t« do Brasil e Portugal, con-
sagrada pelo povo como a mais perita nas
suas predíções, confiança em seus traba-
lhos que desafia 09 que se dizem _ mc-
diums clarivi-dentes, ohirotnantcs, espiritas
e professores de sciencias oceultas; ás
1-xinas. familias do interior c fora da ci-
dade, consulta por carta sem a presença
tia3 pessoas, unica neste gênero;, á ma
dc Santa I.u.ia 248, sobrado, junto á
avenida Rio Branco, ca.a de família de
toda a seriedade. (7078 S) J

COMPRA-SE 
uma ui-cliina «lc mão, para

fazer cigarros; rua Padre Tclemaco
11 46, estação dc Cascadura. (7834 S) J

(10MPRA-SE 
ouro

J jo,
Gonçal

e paga-se bem; na
\.J joalheria (Ca-sa de Confiança); á rua

onçalves Uia. n. 39. Tel. 4127, Cent.
(6183S> J

CHAPÉOS 
para senhoras e creanças —

J. F. . Madeira Junior, sueeessor de
Mme. Henriqueta t C.*, largo da Cario-
ca n, G* i9 andar, próximo á rua de São
José. (1981 S) J
/710RTIXAS, tapetes, pinturas a oleo,
\J moveis e de escriptorio, compra c
tambem encaixo ta para mudança, J. J.
Martins; rua da Aliandega 11. 124.

(5120 S) S UDY 6 o mais
caro. Ad-
heronlo,
medicinal

o muito
perfuma-

*tixwii.»*i!^;i'Li.riii*!iE«itK-_; ^ pel0 Corraio 3è,0D-%™%
Soluíão estorilisaüa para anestliesià local eia ______~—• B em iodas as Perfumaria.. Pli.um.-i-

pequona cirurgia e cirurgia _—¦*_;—-mum ¦ cias o Drogarias e no Deposito : l'er-
dentaria ____—¦___:—^m__ ^_\_\\ r€. S fumaria I.opos, rua IJrugiiaj-.-ina, 41-m--m m.^-m m 

,__.._ca^____„ g« Hio. .Meiliaiitu IUO réis de sello envfa-
¦ I,nos ° catalogo de «'Conselhos de- HeHe.i-, a 7S91

HYPOTHECAS 
na cidade e subúrbios,

grandes ou pequenas quantias; rapi-
dez e juro módico. Informa o sr. Pimen-
ta, rua. do Uosario n. 14;, sobrado, fun-
Aos. (7/S3 S) K

HYPOTHECAS 
110 centro e subúrbios,

fazem-se com módicas còmmtsGõçA
na rua Archias Cordeiro 11. 163, loja de
ferragens, com Ereitas, das 8 ás ii lio-.
ras. ' (749. S)' ]

HYPOTHECAS 
de predios, qualquer

quantia a juros módicos; trata-sc com
Scixas sc Fernandes, Rosário n. 172.

(.7635 S) s

ÍTYTOTUECA, 
desde 8 "1»,

X localidade
conforme

_ garantia; J. G. Dart,
nta da Quitanda 63, • leiteria. (5993 -S) J

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as garrafas de catuaba remédio vegetal, vin-do do «sertão do Ceará. Encontra-se na rua

dc Santo C!iri»io n. 09. - (7818S) K

LK.oES 
de magnetismo, hypnotismo ;epoesia. Instrucção -primaria c eccurí-

daria, aulas diurnas e nocturnas, paracreanças e adultos, a 10$ mensaes. Car-tas com tcllo para a resposta, _ ?Rsxso-logia Experimental", caixa postal n. i"827.
¦ (779S S) ll

TITOVK1S dc sala de jantar c q-uartç,ill. modernos c novos, vendem-se jiarase desoecupar lognr; para ver c tratar,
ú rua Castro Alves 123 — Todos m San-
tos. Í6743 Sj S

MOVEIS 
— Compra-sc qualquer (pan-

tidade, bem como objectos antigos;
niovciâ de esartptorio, cofres^ etc; rua
do Uosario 11. 143. (714,1 S) J

P0'DEARR0ZU1.;°C^

 ,__ m _Of_. \ÉJ> Tíffle PiÁ""11'ü O AfcJ^^--^—
Apçrova^SJ.iÜ!-^  lCffeito imme«li.-ito, s eguro o 1

g „_————' Inçlfenslvo. — Não contem cocaina nom seus I
M derivados - A' vcnJa nas casas : Hermany, Cirio, Moreno, etc. 1

Kio de Janeiro — Preço caixa de _í amp. «5003. H Cííil |j
l._IIKII!iianK!l!9f[|!:!!BI_iillin
"•pitASPASSA-SE um. botequim «Lindo
X bom lucro. O motivo c o dono ter
outro negocio; rua General Câmara ll.
8~.  (So?.. ]•) IJ

ACHADOS E PERDIDOS
/~IA.\1I'E1.1.0 it ('.*•. rua l.uiz dc Ca-
v^ r.iões n, 36- Perdeu-se a cautela u.
58.0.. 1 desta caía. (7776 Q) ll
/CAMPEI-LO ,. C»; rua Luiz do Ca-
\J mõí'3 n. 30. PcrdeU-sc a cautela ti.
59.0J9, desta casa. (7918 Q) J
^TOSl-V CA|I1EN; rua Silva Jardim¦';«",*J j. Perdeu-se a cautela ti, 117.541,
dcsl.-. caía. (-951 Q) J

IiJERDEU-SE 
a apólice geral, antiga, de

. =tio$, ctuittida no anno dc 1SÚ9 e con-
vertida cm ouro em 1850, dc n, r.jGi,
averlmda cm nome de Cenoveva Maria de
Almeida, -solteira, maior, brasleirà—Kio de
Janeiro, 27 dc julho de 1916. 1\ p. Emi-
lio Edgar.! llokcl. (7072 .1) J

PERDEU-SE 
a çadernela n. 139.C07 da

a*» serie da Caixa Econômica.
(7>I0 Q) J

3JERDEU-SK 
ti caderneta n, /.1.043 da

. 3a serie ua Caixa Jiconomica do líio
dc Janeiro. (79--S (}) J!

PERDEU-SE 
a caderneta n. 329.1,17 d.i

,1a serie da Caixa ICconomica da Ca-
pitai Federal, iicrtcncente a Aurora Dias
Moreira. (C71O Q) K

DIVERSAS
A GE.

__. í-li
OESTES nos Estados, acceilnm-se na

jrica «lc carimbos c gravuras, á rua
Sachet n. 18—Kio. Pc^am condições a
José Xavier. Oiitiuia cfoiiinii.são.

(1.S81 S) J

(^(-MEU 
BEM ? só na pensão dc mmc

J Solatige, ú rua Uue'r.03 Aires tu 158
mmc.

tge, à, rua Uue'r.03 Aires tu 1581
loja; tratamento especial a j$joo por rc*
feição; assignantes á mesa 6(if, ióra 70$.

(IOLLETES 
DE SENHORA SOB MF.

^.DIDA a 1-$ — Mine. Marie I.cmos,
collelcira diplomada pela Academia de
Paris e eom caba cm Paris, montou seu
alclier . rua da Assembléa 35, 1" r.ndar.

(«57 S) S

MOVEIS, 
usados — Compram-se mobi-harios completos; avulsos, objectosde arte, antigüidades, ornamentações, pia-nos de bons autores, etc; na rua Sena-dor Dantas 'n. 43, terreo, com E. Ri-l*'"_°j (9121 S) S

MME. 
ZI.I.MIA, esclareço, todos os

pontos da vida c concerta, Cônsul-tas gralis; tua Feücio u. 58 -. Casca-
luril- _____ (-i"8' S) J
"ITO\ tlS usado" em perfeito eíladoílí rendem-se limito em conta; rua Se-nlior dos Passos ní. 14—i(i. (.,-) S) S

MOVEISvendem-se na Inlcrinèdiaria
Alugam-se,

CARTOMANTE 
Mme. Nicolettl — Pre-

diz o presente e futuro com clareza;
consultas todos os dias de i ás 6. Sú
para senhoras; Buarque de Macedo n. 51.

(3175 5) 11

m-

$R AVIDEZ
velas a 11-

tiseptícas. São inoffensivas, commodai
e de effeito seguro. Caixa com 23
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário." praça Tiradentes n. (12,
pharmacia Tavares,

(1304

riARTOES DE VISITAS _ Cento 2$;
\J Ourives 11. 60 — Papelaria. (j-'8o.S)S

(10KSTUUCÇõES,£reformJ pequenos reparo? c pin
mas de prédios,
nturas, pagaincn-

to em prestaçCes; tratar com o constru-
ctor Michalfki, rua Uruguayana n, 8; te
lejilione .-jj-, Central. (572 S) JI I

compram-se c
.'.., rua doCiiltcle 2% lejepli. 557, Central. (349 S) J

Mr. Edmond - Cartomante; gran-
-lc "médium" clarivi-«lente, tllstmgllldo pelas imprensas brasilei-ia c estrangeira pelo acerto «las suas pre-dições, continua a dar eon*su!t_s para drv

cobertas do qualquer espccic; na run Ce-neral Câmara ,1.7, snlirado Mr. Edmond'.em sido 'requentado e admirado por uu-merosos clicnles da mais alta categoria, a
quem predisse o roubo .lo ".M-j.-en Nacio-nal", 11 nioric da .snn irmã a 1'c'elire "Ma-
dame Ziziua" c outros aeontccimeutys im-
laveis. (3i.|7 S) J

Mf.I.E 
llílcuc 'Riiffiér,

ira açaís
rofésscur do

d l-Jstoirc cl dc Httcrnturc;
______ '"'auJ°3. I7S09S) J

faz tuialquer traiu-
CARTOMANTE 

, ..
lho para o bem. não ufir dc ecrimo-

nias em falar no que deiejaj«3 e traia dc
feridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira n. 38, fundos da capella do Am-
paro — Cascadura. (32-JnK) T

MACHINA?./COPIAS A1
v^ perfeição em qualquer idioma
preços razoáveis feitas pnr Steno-.Pactylo-
grapha muilo competente. Informações:
Tel. 702, Sul e Casa Steplicn, S. José
n. 117. (794 SJ JI

ESTOPAS para LIMPEZA de MACHINAS e TOALHAS MODERNAS
OJTorocc das íii-iis excellentes qualidades
a preços c vantagens sem competência

íi C*. DE IXDÜSTKIA8-TEXTIS

Hua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
FAltlUOAS : llio ile Janeiro, S. Titulo, Salto n Itatiba.

IMKAOOK «le pianos — Harmonisa
m piau.) c mata os bichos sc

os liver; Caiu Cuarany. Tel. .|ini, Cen-
trai. (734«. S) R

A EIN/
x\. ben

i I.UCAM-SE Urniis do casaca, solire-
/Vcasacas. smockii.Rs; rua Visconde Uio
Branco 36; tel. C. 4,|iS. (49=5 S) A

PATINS

fo uma armação c 2
Archias Cordeiro, 1Ó3.

(.1 77" ll O

T7"KXl)K.\t*Sl_ armações e coinpram.se to*' V ii.i a especie dc mavei**, utensilios parn
casas i* •:;r.ncr.,ir.:*> c tola a qualidade dc
ti:.'vc:s domes.ieQ*?; rua do Ilospícío u. 30.*..

i.T «:«9'i> O
".""EXDIi-SE uma niaeliina pliolograplrca• ^ tii>er_, auchuN 13X18, completa, e
uma .Üi.i dc campanha, cinn .*. chasis e lcn-
tc de /.ais; n.\ rua do Senado -i. i.*, com
n sr. Manoel. (S 6743) D
"ATUXUKM-SJí uma cúpa ticnncua c ai*: V i;-..:is vasos d.: mármore dc Carrara, tu*

<•_,•> junto "i separado, para desoecupar lo*
par: rua Ignacio Goulart n, 122 (casa dc
f.iiiiiii.i), K. do .Sampaiu. (S 7972)- O

1 *"I'N"DI*M ?l\ duas superiores K-slas no-' M vas, do carruça, e uni bom cavallo de-rr.ontarla; ver c tratar á rua Cândido l!e-
nú-io n. 455, praça Secea — CascaJara.
(Aço; _¦.!-). (J 7SS4) O
"¦ r!-:\;i;' SF, um botequim em opiimopon-' V :•), r» centro da c uaJe, tendo boa tre-
Ruez-a c garantindo uma feria diária /tlerou$ooo. As licenças estão tndas pastas; i"-
foriuaÇür-i c un o sr. Américo, à rua da
Saude n, .¦.-¦!. <J; "j':)0

Com rodas fre alumínio, fibra e aço,
para senhoras, homens c creanças.

OASA GR..0 IURCO
OUV1UOH 96—Tel, Xmle, iO.ll

4 ARTIGOS PARA CHAPÉOS DE SE-
XX. NHORA E XOVIDAUES — J. 1.0-
tm íí: C*. importadores, run do Hospicio
11. i.-o. Kio 'ie Janeiro. Aoj srs. nefio-
ciante. c modisl-is «lo interior, remettcrcnios
qualquer cncommenda. C(i?6£i S» lí

A I.UGAM-SE cofinliciras. Iiívadciras, auias
Xiseccas, copoiras, arrumadeiras c meninas,
a i-'-^ c 15$; rua üv* Ourives n. u;- 'rt .'!*'¦!.

(Si«i7 S) s

flOXSTAXTES novidades da l"po.-.i
\J Xovos crauiopliones c
rua th Cou-âUtuição n. jó

J Xuvus çraint
lliaber íi ('/

novos .li.-i-.is;
- Cnsa Pau-

(,--'3i S) M

i-1A_.T-tt.DO d.>s Santos Porlclla, «lese-
\J ja-se falar com este senhor; negocio
de scu tíiteresác; Clí-cborro n. 20, cum ã
proprietária. (7.S-"-' S) II

CIASATj 
«cm filhos nu dois a tres ca-

/ va!l;oÍi*o_ dc toda a respeitabilidade,
neccitam-se cm casa
Marquez 'lc Abrantc
comida a domicílio.

Ic tratamento; ã rua
;(j. Tambem sc d..

(«"571" S) .!

D 
MARIA*, bcmzcdçtra e cura por meio

. dc rezas; uão *i* cartomante; rua do
Consultório n. 79; avcnWa Cordeiro. -',
casa «le familia. (8131 S) S

DIXHEIROthecas i!«
subúrbio;
ro. dc i

— Km presta-se sob hypo-
predios, ro centro e ucs

üa dos Ourives n. 52, leiloei-
1 horas, com Freitas.

'7-197 S) J

I)'

01~EER1.CE.se 
min «cnhora «Ie traia-mento c boas informações; para ei-fcrinclra «le iiualnucr dociMc ou ii.-i-n.ili-co; quem nmuer diríía-sc á níai Dr. A:vna .\crj- u. 33«., csts«;ão «Io Itinchmiln!

Upoa S) j

OEFRECE-SE 
um apaz para esciiplori-i,com pra«'.iCa ile todo serviço; i|ueuineccssrtar, (¦•irnis ii rua Sagração n. 41,loaralij-; apresentam-se boas rciorenchs.

(Scu S) JI

CE8EMIRAS DE TODAS AS QUALIDADES,
ALGODÃO EM PASTA, etc.

Venda nas melhores condições da sua graude
fabricaçcão.

Tem sempre stock a
C»\ DE INDÜSTRIAS-TEXTIS

Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
"FABRICAS : Rio do Janeiro, S. Paulo, Snlto o itatiba.

""''-¦-'¦ mo-bw w •* m *¦''' >y-**-c-p^"^,*^M-^-r-:-**?3a,E-= •'*=--**-- m—^j "

TRADUGÇ.ES 
E VERSÕES — Pessoa

liabilííada encarrega-se de fazel-as por
preço módico, inglez, francez c hespanhol;
Eadereço: Celso Queiroz, rua Parahyba
n. i$—S. Cli ris to vam. Dão-se as mclíiofès
refertnctas. (ico? S) J
rpYPOnitAPHIA, n mais l.arateira. Res-
X ponde-se a cartas, pedindo, preços. At*
tende-se a chamados. Teleph. Norte 4261.
Casa' Torres, rua Senhor dos Pa-ssos, qS,
Rio. (4.-83 S) J

TTM senho.* viuvo, servio, apreãcntavel,
XJ com uma fillia dc 12 anrios, bem "con*
ceítiuadq no commercio c ra sociedade,
propúc-se para tra-íar dos negocies de
dacção desta folha, a Carlos Costa,
uma senhora proprietária; cartas na re-

(7011 S) J

tTíMA 
familia deseja encontrar outra para) morarem economicamente, r&sUlmdo

no Caltetc: oucm <Iesej-ar, deixe cartas
ncsle Jornal, a C. II. (S171 S) J

TTMA senhora seria deseja um commo-
\J do mobilado,, com pensão cm casa dc

casal ou familia, no Centrot da cidade t
que nao tenha outros inquilinos. Cartas
com iiiioiímaçõtí-t, preços, etc, para L.
X., neste jornal. (7724 S) J

TTMA pequena familia de respeito, alu-
*J sa um bom «niarto; rua S. Jau-nrio
n. 233. ÚS38 S) J

__m m mpf>#i e moléstias de
"¦ 'W* 

** 
W_E. AXDRADA,

cura, corrimento., hemoribagias e s.i-eien-
sões; de modo -.impléà; evita a gra vides
nos caros .indicados, fazendo apparecer (oincommodo, eem provocar h em o* t bacia,
lendo como enfermeira mm. JOSEPHI-
NA GAI.LIXDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
gratts ao3 pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório c residência: rua do
lavradio n. 111. sobi.ilo. - 130* J) S

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do tiícro . evita a gra-
videz. Acecita líhitiiiicntes cm pensão
c altende n chamados á qualquer hora.
Telephone n. 4580, Cenlral. Rua Ge-
neral Caldwell n. 223. S. A70.

PARTEIRA

TTESTIDOS pelos uüimos íiírarino» de
V Paris; «preços ra.oiivci.; á roo dn

Carioca u. 10. (S116 S) S

VENDE 
SE Mutamblna.

ünlc. loção aromatio.
que faz rentseer os oabel-
los e destruir a, oaspa -. na
G«**rafa Grande Granado
& Filhos, Hn-manny e Sa-
lão Elias, Ouvidor 120

UruNDllM-SB impeis pintado, tle
\ estjios modernos na Casa Sun*

tos, ú rna da Asseniblíiii, 48 i-unto
da lim da Quitanda, que npe/.ur da
decantada enrestln continua a ven*
der pelos preços antigos, enviando
amostras tLc-tis a domicílio. Tel:
707. Cenlral. (7775- O) ,1
"DRKCISA-SB 

ver o bello sorti-
A mi .Uo de PAPElS PINTADOS .
VlTilÀUX .no a Ousa Santos á
rua da Assembléa n. 48, canto da
rua da Quitanda, acaba de receber,
para poder fa_.r um juizo seguro
da superioridade dc seus artigos,
o íniiilielditde de seus preços;

(7778 S) .1

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
,4 I.UGA-SE a eas.-:l sem fülios ou 1'cijuc-

^.Vua ò/íiclna, inelnde <lo bom a" andai
da run Coiii;a'vea lJias n. 38, coni cxcel-
ler.tc sala dc frente, Iiom nuarto c -direito
A co-lulin c demais conniiodidailes;-trata-se
nn mêsniò. tBioi 1.)

MÉDICOS

OVOS. 
Kliod lsland Red — Vciidcm.sen 0$ a dúzia; na rua Aristides I.obo

_**'• 
¦'*'."  (7__ _) J

OVOS 
du «..-a Legliorn a -,$ a du.-.-i;raça c.il.illã, a 5S; frescos do dia, a15500; na rua Assis llucuo 11. 52 ~ Bo->?_?___ ___V ii

OVOS 
Wyau.loiics- brancos, duzia 6-000,frangos «lc (, a 10 mezes; rua ('cr.-

dc de ..omfiui n, 13'jr; (;_;,, sj J

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis ~à^'à iu-
tencourt, parteiro, eua os tumores dos
selos c iio ventre, as moléstias das vias
urinarias, cenitaes, as metrítes, os corri-
menti» uleriuos. e va.iiiats e regularisa
:\ inenstrnação por proÜesso seu. Applica
o 6oü c <jh, com ou sem injecção e esta
sem dor, trata a tuberculose e liernja
(qnebradura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparclíiatloj rua llodrigo
Silva 26, esquina da rua da Assembléa,
«las 10 is 2 da larde. Teleplione n. 2.511;
re*sidencir,: r. Senador lyjzebio n. ,h».
Ccnsultas sralis. (41S9 S) J

OVOS 
Garantidos dc Lcjliorn i::_;lez o-,

_ . americano a C$ a duzia; rua IJona
.'¦¦¦' casa 1,

OlIV 
c OKOllO' frescos. Petnlia

incuta da Costa, veude-se, á ruanndor Euzebio n. --10.

C-7Ü.I4 S)__

Pi-

(72;'. S)"l<

para o diasnoslico c
tratamento das doenças
«1» estômago, intestinos,
ligado, pulmões, cora-

___ çâo, rins, ossos, etc,"pelo 
DR. KEXATO DK SOUZA LO-

PES. Preços módicos. Rua S. José,
39, das . ás a (.menos ás quarta-feiras).

A 396

Ri. I

PENSAI) 
— Trarpansa-sc ou alu_.-sccom iii.zc conimodos inoliilailos o In-009 oecupados; jiara informações, na ove*nida llonics E.-circ cíl, agencL-i. (.1.9 S)J

"I-KS. 
TKIXlíIKA GOIS1131W o

»^ABKI,AR1)() MARINHO — Pele.
. syphilis, vias udnarias c mols. ve:ie-
I reas do homem e da mulher, 606 c om. e

cliu, medica', mol. í!c creançasj rua Sete
i «lc Selembro 2«,o, «hs ..¦ ás 5 e 3 ás a.

Tci. 165, C. (63A S) J

Mme. Francisca
Reis, diplomada.
faz apparecer c.
menstru-ij-o por
processo BcieoU-

fico e sem dor; trabalhos ear*niides « pre-
ços ao alcance de todos, sem o menor pe-
rifio paru a saude; trat*T de doenças do
iite:o; rua J-cueral Câmara n. 110. Tel.
n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen.
tal. Consultas grátis. (118 6)

IVtos. Moléstias das
Tratamento dos
«bortos e suas con-
se-ueeias, dos cor-
rimemos, das coli-
cas utero-ov.iriznas e «las regras irreeularel
e prolongadas. Assembléa, 54, das -'3 ás 18.
Serviço do dr. Pedro Magalhães, Telep.
i.oet). Cent. (8s<7) R

SENHORAS

Professores e Professoras
ALLEMÃO. 

<_ ERANCEZ — Lecciona-
¦ sc esses idiomas, pelos mctliodos mais

modernos e simples c ipor preços reduzi-
dos. Informações á ruu ií. José 51, iu
andar, dc i ás -. (78.1S ,S) lt

INGLEZ pratico, Mr. Pe-
ler garante ensinar
em seis mezes, io$

mensaes. Largo de S. Francisco 36 c rua
da Carioca 52, i° ar.Jar, Vae a domicilio,
por preços módicos. tSitio S) J

INGLEZ, 
francez. poriuguez. nulos e li-

ções particXiliii-e-, (metliodo üerlilz) J
preço módico; rua ua Alfândega n. 19?,
¦obrado. («1480 S) .1

IJUOPSSORA 
i'iglc7_ lecciona scu idio-

ma cm casa c a domicilio; ua rua S.
José ii. iS, 1» nndar. (.7109 S) J

ProfV M.e Altiny -^^Tlí
pclãs.; linhas das mãos. Resolve atrazòs
dc _ vida, realiza casamentos e cura pelos
fluidos occultos. Não acceita pagamento
senão depois de obtido o que sc deseja;
rua <lo Mattoso u. -.o, das 10 ús 4 ho-
ras. (.980 S) K

V. Ex.a precisa
collocar dentes artificiaes ?

Não se deixe illitdir, pro-
cure mn especialista, porque
esse gênero de trabalho exige,.
na verdade, estudos especiaes.
tine falham por completo a
maioria dos deniistas, «íuc üi-
videm a sua actividade pejoa
diversos ramos da profissão.
Xào aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, excliislvameu-
te, para collocação de dentes
artificiaes, por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os ::os-
sos irabalhos executados por
sjstema novo satisfazem
mesmo os* mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
e.\aK"*auos" J^ primeira cônsul-
ta para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
K_pecialista — Rua do Ur-
mo li, canto do Ouvidor.

A 4641

SYPHILIS e sua- conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO-
LORES, de sua pre-

___«m-m-mmm__.m. paração. Aj>p. fio6 •
014. A-3senibléa n. S4, das ia ás iSI lio-
ras. Serviço do Ur. l.iURO MAGA;
ídiRES; Teleplione i.ooo. C. (S548 S)R>

Collegio Sylvio Leite maRu,_
e BARROS 1156 e 258 — Te'- "•'• '-5".—
Internato, scmi-intcriiato e e.-tteruato. Cur-
sos preliiiiinar (para orialnliabetos), prima-
rio, secundário, conimercI.il, artistico _e ts-
pecial de preparatórios para admissão as
escola» superiores, de accordo com .0 pro-
cramnia do ,'edro II. Ensino pratico de
línguas vivas. Tratamento excellente, ten-
do os alumnos as reícições cai coninium
com a fami'.ia do director. (-U48 S) J

GONORRHÉAS clironicase
jeccn t cs.
Quereis fi-
car radi-

calmcnte curado em poucos di.-S^ Pro-
curae informações com o sr. I'eijo, «jue
trauiilaincntc asv offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo: rua
Theophilo Ottoni 167. (R 6o«j.)

MOVEIS
Compram-se e vendem-se movei

i" Baratcirò du Cidade Nova, caiu
15?, -o!", -.?, 30?, 35$ c .|«l?; Ku;
louças, -5?, 30I?, 3í :i o»?; guarda
tidos, 20S, .5?, 30$ a Co?; lavati
55$, 60$ a «io?; içtagércs, 40$ a
mesas .elásticas, meias conunodas.
a AoSÍ* guarda casacas, 100Í; nioli
j;$ a .110$; -cadeiras de balanço, 2
•ò$; cadeiras do creanças, mesas .1
bteciras, 10$ a 25$, 1 machina dc
tura, cadeiras, r?soo c 3$50o; col.
almoíailas «• muitos outros artigos,
rua Visconde do Sapucahy, 360.

(S

c Ci
(-.ri

liÕc<
.1'"

io-.

VENDE-SE
Confortável c.-.sa, mòbiliada on ; :\

mobilia, 110 Meyer, cm centro dc i,t.
reno, avarandada,, com todos os rc«_ui•
sitos hj-gienicos, gaz e electricidade,
para familia de tratamento, por preço
dc razoável offc-rta, c por motivo du ,'.
tirada para o interior do proprietário,
com quem sc trata; informações, poi
obséquio, com o sr. Mourão, á r.:,
Theophilo Ottoni, 172, alfaiataria.

O 7__.__S.-c

CURSO DE PREPARATÓRIOS
MENSALIDADE _5$ooo

Diurno c nocturno. Professores dn
Collcgio Pedro _°. Rua Sete dc Scttti:-
bro n. 101, i° andar. (J 6..R,,,

T_.»,V*_.5*«A — Empresta-se sob 'liypo-
i_~innciru thecas de |iredios, «jualiiuei
quantia, a juros c condições «pie se tra-
tarem; rua Thcopliilo Ottoni 11. S.t, i*ail-
andar. (-«".'! S) 1

TURBINA
Vcndç-se uma. cm perfeito eslado,

própria para refinação de assucar, la-
vanileria o tinturaria; nas niíicinas de
M. -Moreira «v C, á rua Visconde de
Itauna .1, telephone -613, Vntc* c

MOTOCYCLE E SIDIGAR
Vende-se uma, iujilczn, .funeciona-

mento perfeito «¦ garantido, com força
dc .1 cavallos, preço do oceasião. ira-
tar c ver na Irai essa dc S. Josc .)..,
esquina, perlo do Collcgio Militar, pcla
manha alé ás. 1.1 horas. (R;7Si)

PROFESSORA 
dc bordados á in.-iiíiina

Singer; «neccita ahnnnc-s a 15$ por
mcz; ú rua Silva Manoel 11. i.u.

(81-1 S) s

PROFESSORA 
— l.cccioin francez. e

musica, por preco módico; avenida
Passos 73 e 75,'sobrado, (..Soio S) lt

Grátis só este mez ~ ,j^V
licitar, iivcücaçiío do meio infallivel dc i-c
obter tudo ijiic sc desejar, quer sobre a
felicidade «pessoal, _-iuer tsobre outro qual-
quer assumpto intimo nu particular, Ma-
xinia rcicr.a. MME. THOMPSON; 73, r.
M.-.urity — Mangue, Sello para resposta.
(800 réis).. ((jSu SJ .1

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hospitaes da> Kurops, evita a gravidez; por
indicação scientifica, sem prejudicar o or-
(janismoi llemorrlisciás, suspensão, etc.
Residência e cons.: rua Sete de Setem*
bro 11. 18:'», sobrado, das 9 ús 11 c de 1
ás .1. Teleplione 1.591, Cenlral. Consultas
-alis. _ (U 77S9) S

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões,

"DRUCISA-SM 
ver o bello sorti-

A mento de ÍMI-HIS ÍMXTADOS e
VITIJAl.X que 11 Cnsa Santos :'i
i'iia iln Asscmliléã, ii. 18v canto ila
rim du Quitanda, iic.ilm do rcecljci",
pura poder fn.ix um jul/,6 scjíiiro
dn superioridade de seus artigos
c iiiixlicidiiili; dc seus preços. S

Consultas grátis

pLAXTAS pira
X Iuo gara.-t.ido

edificações,* etc, traba*
garantiu 1 e artislíco. íitfonn-ções

sobre ledo .«.uc abranja arciiilcrtira v Ao-
sí-.-l!',3 cpniiue.-ciacs ou iiidustrjacs, liceu-
ç.is pura obrns c orçamentos; -nn llcnc-
ral Caniárn ,i-,i, «iob„ Ecrrcira dns San-
toS. .. (So9«j S) S

Por me-
dicos

oporado-
res espe-

olallstos em moléstias dos OI.KO.-
OUVSHOS, «AK-iASTA c IVA1UZ,
enfermidades das senhora?, pelle
syphilis, venereas, lilenoriiiagias e
d,is vias genitnos e urinnrins do ho-
mem o da miillier. Todos os dias
das 3íis G horas ria tarde, llua üo
drigo .silva 11. 20,1" andar (entre As-
sembltía o 7 do SetombroL Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso para os exa"
mes o os trntar.iotitos constantes des
sas especialidades J ü-íí'.!

Casamentos
vil, 25?, c religioso, -oi, cm .4 horas,
na forma da lei, j'itstific.ição. Carteira
iie ".entidade. 

Xa rua Visconde do
llio Hran.-o 11. 57, sobrado, próximo ao
Cinema Oympia. R -S^o

Electricidade -río"!^1^" V^,
econômicos e garantidos. II. Teixeira.
Teleplione, Central 5535; rua PeJro Ame*
rico, So—Caltcte. Ç|7-" S) S

ecnram-.o 

faell cconi
O-lflíli-ÍJ iiletamont- sem dor
Qllul Uu •'">'" 1.VS01.1NA do"*"*¦ ww rharmitceutico Jovi

vpitovonfi '1° di.s .Santos. Dcvcucicus» püsil0 ge|,aI. n.AcrB
38, Teleph. norte 3;'05. 1'reeo 3S0D0* S 230

Modista de chapéos

PiliEClSA-Sdi. 
de «j

rua di> Oi-ciite
uma pensão nara a

l-àula Malloi.
Cartas rara OcUvia Ooniesj ov. Itio
Branco 120, sobi-sdo., CSÕ5S S) J

PAVÕES 
- Veri-táSíe' úuas pivôas novas, r.n

200S.
A min

Tratar r.a tra.Vcsta
aby.

PEXSAOa&scio

í;

tic casa de familia, feita com
c variada; manda-se a domi-

na ma Xcrj- 1'inliciio n. 111 —
(78"S S) 1

1 NIli:iltO sob liyporiiccus de predios;
presi*!*-,:: dircctaiuf :iíe (júalqucr

quantia, dc 3:000$ para cima em boas
condições, na cidade e subúrbios, com
promptidão c toda cottfança; rua tio Ro*
¦sario n, i;í, sala n. 6. ultima, no fim ti"
corrcílor, com o sr. Julio. (?3Ój S) lí

DIXHEIRO 
— l)á«c soli lij-potliccas,

moveis, notas jiroinissorias c a olfi- -lr, (1,.- Quítanila u. S, loja,' comci.ies dn Encrcilo; traln-sc cou Scixas „ )„_£
Fentandes, Uosario 1 r-• ÚÓj-j *S) S

um pavão c
postura, ; or

]aí\z n. 30—
(7,-íi-SJ s

DR, ALVINO AGUil.fi
"IIOLFISTIAS 

1XTETI\.\9
ESTÔMAGO -- FIGADP — III-

TESTIMOS — RINS -- VULMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Sih.i,

11. 5. Telepli. -.171, C. Uas * -is ahorc*. Residência: travessa Torres n.
17. Teleph. ..c'5, Cent.

-¦M_Kar_3«eK_eiaaK9«-»H3qBHM-aBa_a_BiMi

A mn du a
chamados a

domicílios
liara leccionar; recados por cscriiito á
rua Navarro 11, tat. (.1 7.Sõ^

! Ponto a jour, ,;^^^1ele.,01 bro 11. 9;, 1° nuJ.-.r. (11; S) S

COLORINA, 'ri»^,ra id«' «a-
9 nuuiua, para res*

tiluir ao cabello a sua cor original pre-Ia ou castanha. — Preço io$ooo; peloCorreio, mais a$ooo. Deposito j-cral, rua
7 dc Selembro 11, 127. -_ R. KANITZ,

Casamentos
pjlAlOlACIA -- VemU-íc uma bem
J. montada, o sortida, fazendo bom nc-

pnr preço di

])'IXIIEIRO —
oUiecas, •-(:

Uucyos Aires 11.
Quem precisar
íiesocíns -rérin*", a rua

108. antica Ho.ptcio.
(US S) s

. DEXSAO de'l*** 1 I com ti.uvi

T\E!ílEJA-SE falar com Zcrc.-iiio S.ir.-
\\J che., i--;>a:-l'nl. liara inlcrcsscs «eus;

na rua Evarf-!o '.!:i \eic-a ii. i].| — l.uiz '
MartiiiCü Ecniandc-, (Soi5S)R

oceasião; trala*sc na
c-r.

17037 a) 1<
1* ordem, farta, variada e
n>;_ dá-se ú m:sa c a do*

micUío; na rua Aristides I.obo ti. .'i Tel.
-58-', Villa. (C323 S) lt

IJllECl.VsE 
— l.-.u- fiiüliii baslante

ISrande, preci-a úc alugar nma caía
lias nio.mias condições; á tratar ú tua do
Senador luizeb-o n, 64, sobrado, com o
sr. Jlasalliües. (.(Í9S0 S) ,1

Guia Geral de Indicações Uteis
S.de: Hotel Cenlral—.Ini/. dc Porá—"Minas. Succursal prnçaTdc

Março ti. 7 (Villa Isabel)
Procurem lei* este interessante ..lma-iael-, ncllc

vercis o quo vos é ncoc.9iU"io

| pASSÁROS! -I jeira, i i
sabiá

"\'Jl*.\*l>l;*ííi2 nm aruazem dc seccos c' >' mulliádos; para Ínforaiaç>**cs ã rua I^r.
Maci.l n. iu, casa dc iamilia,. Manoel '*'.
¦,-~iaf, S. Clirislovão. ÍJ t.81) O
•TT-EXnEM-SE boas cabras e cabritos <ü-

V verãos c um bonito bode de raça; na
rva D. Maria n. ;S, Aldeia Ciniiiista.

(.1 77"'.) O
".r«EXüEM-3E um terno de galüulias e
\ duas frangas dc raja Orpiiiglon; á rua

rAIagdalcua n. jo, Ilcinoí. (It ,-«.;il_) O

TTKXDE-SE u«na Quitanda bem sortM.-i,
í.,,-.eii(li negocio regular, na run Dr.

T.*i.l n. i?4: tem commodos para familia;
o Imm vae para iV»ra, Ivngenlto òc Dentro.
X. B.—Faz «lualqucr negocio. (V. 7963)0
"w -*" >•'XI;:~ X.1-* ura lindo cavaüo, cora .', rn-

nr.s, -.envio «!.¦ iicc.i.o-, ua rui l',i-
-•,1 do Hom Retiro :i. -87. (U7S13) O

XTiEXUE-SE barato um automóvel cm
V bom estado ** líceiiciado, podendo ser

visto n.i garage ".'«'.li.uc.i, rua Senador E-J.
xcWo n. 330. «J ;S4«) O
"KriEXDE.M-SI-: inaf.as virgens, estação !--
Vrínjnio .M.-s.-iiiilai trala-se á rua <lo lio-

•irio, 115 (Cartório). ______._i
xTiEXDE-SE

V incite 110,0, grand
_ner:il c cordas cruzada
Eufra:la Corria, _j !i

:ano auo-mao, ::ü*:i".-
de formal *. " cepo *Ie
las, co.11 ?.l lrcir.5. lt.

co da Macliado.
(Sioi O) T

"-"Tl.XDS-SE -.'¦*".» ini_io:tantc - anlij.-i
I V cn^',1 de b-nn7*. trabalho artistico. Por
frror í rua da A'f-r.J-ea, !«_4. íoi).

«?I32 O) J

A Apua iio JiinillillUo Composta
íi. o mellior jiri•piirnilo para a

polle. V«"iuli'-si" á rua iio S. Cliris-
tovão 521. Tci. Villa 10-11.

(,I GS1») S
-pORUADEllíAS á
i> precisam-se a rui
1'aga.sc bem.

mao ou macur.a
l.i Alfândega 11-.

(77"0 Si 1

IJOUDADOS 
a machina Siiiger — l'ro-

i fcisura com i." annos dc pratica nn
Europa, lecciona com toda a perfeição,
bordados em branco, remir.-, maliz, ouro.
trabalhos artísticos c acceita cncommen-
das, inclusive, para rprejas; rua Etelvina
11. Jj — Estação Olaria. CÍS73 S) S

t>lCYCEETTES 
usada"! .

y per preços admiráveis. jQiulniievircerto, reformas ._
da Casa Erasil: 1
tel. 17.1.1, Central.

C.U...I-

9 Vendem-©' COU*
reL-*?

11. i u? ;
•5.1 Si R(0.

ÍlOA 
CHÁCARA — Vcndcsc dentro

) do U. Ecdcral a prcç.i dc occasâo.
Para informações com o nr. blono, rua
Souza Franco 197, V. Isabel. CC514 S)J

.nOM-RA-SE qual.i.ici- quantidade de
KJ jóias velhas, cum nu sem pedras .«e
iiuahiuce valor e camelas do Monte de
Soccorro; paga-se bem; na rua .Uoncal-
ve« Uias 11. .17. Joalheria Valcntim. le-
lepi-.onc 991, Central. "'-')« _) JI

T-vIXIIEIRO — Adeaiita-sc, juros «lc
mJ apólice., c alugueis dc predio-t, com
contra*.o. cinda ijhc sejam dotaes ou dc
isofruto: na rm *H.\ Misericórdia u. -1.
Pharmacia, coral Santos, até ás u da
larde. (St 13 S) S

TVIX1IEIRO, — Qualquer quanlla, a ju-XJ ro-3 mo Itcos, para bvpothecas, anti-
cbro*is, cauções, títe., com J. Pinto; rua
do Uosario, 134, talicüiãu. í.íjjO^ S) li

DENTISTAS
DENTISTA

lt. llalüas Xoíi Plauckenstcin
lisp. cm obturações a ouro, platins,¦ esmalle e extracções conipietaii-.enl*

: sem dòr; colloca <leir.es com ou sem
. chapas, a preços reduzido.. Garante to-

do c qualquer trabalho c acceita paga-
j niculos parcellados. Das 3 da manhã,
• ás C da noite. Ao.; domingos s«i r.ui á:- 3
i horas. Rua Marechal l;loriano Peiixota

n. 41 (sobrado), proxi mo á rua Uru-', 
.uayana.

trala-se com
brevidade,
mesmo sem
certidões, ci-

vil, _5$, c relijjioso, ;o$, cm 24 Iioras
| na foriiia da lei, inventários e justi fica-
j ções. cie, com Bruno Sclicguc, á rua Vis-
j conde do Rio Uranco, 32, sobrado. To-
1 dos 03 (líc.s, domingos c feriados. At-
! tcndcni-sc a chamados a (.nal.ucr hora.
1 Telephone 11. .1..-42, Cenlral. (S 19C1

Belides
Venic

patalíva du
.ii i.rejo c 1 avinli-.ilo, Iodos excellentes
cantadores; rua (,'osta Pereira n, Oil?,
Ilangu', cm :'-«.:'.:c ii esíação. (7871 S) .1

QVAlíTO 
— Alugase mobilado, c.iin ou | TYEXTISTA .1 ;$ooo mensaes para obln

retn pcissão, a c:i3al dc trolamento ou ; .1-' ração a ;;r;!-.«!tn, platina, curaln'03,
desde o primeiro dia. Trabalhos dc clia.
pa, coros., pivô:, etc, por preços mini-

, mor, e trabalhos garantidos, na Auxilia*
j dora Medica, na rua «íos Andradas n. £-,
i sobrado, cn.niua da rua Ceueral Camaí*
; Icleph., Norte 3157. (^43 S) J

Cura destas manchas
dos olhos 1:111 poucos
dias pelo Dr. _W.cs
da Rocha, octilista,

1 com longa r,;'a'ic.-i de sua CEpcciali.adc
1 no paiz c nos hospitaes de Vienna, Ber-,
I lim, Paris .¦ l.oiuJres, ocnlisía do lios-
I pilai d.i Sociedade Portugueza .ic Kcne-
| licencia c do Hospital do Carmo. Ave-
! nida Central u. «jo, d«.- 1 ás 4 horas.

A 7S.J7

;oí do commercio;
u, 25o, sub., (an!

llueiios -Vi-
;a úo Hospício..

(S163 S) .1!

-pXirREGO
B'i  I.,

Com pouca despesa ob*
Jli tem-se hoa collocação, conhecendo as
lic-"cs pratica*» do livro do auxil-'ar de cs*
cripta —; " O meu cauhcnho ", 4$ooo;
na livraria Alves, Ouvidor, 166. (;Ri.. S>lí

/*\UAUTO bem mobilado, limpo c areja*
KZ p\t>, com ou .cm pensão; altiga-íe um
na rua Senador Octavrauo u. *t*;a—Açuaí
1'er:¦.;:«>. i;6«...| S) .1

QUAUTO 
— Aluga-se, para ;*icsíoes de

tratamento; na rua da Alfândega n.
0$, 2° andar. Í79-5 S) -

CíUClO _
O to.-», pa:rim artigo,
l_e.'jraeíw n
folha, a XI.

DENTISTA

Tf.-COI.A MASCULINA, curso primárioJ. o secundário dc pontu:*-., arítnmctica,
c',' irog. o HCit. do Brasil; aulas n-octur-
nas e diurnas. Accei*tam*se crcançnsi de S
annos para cima. Mensalidade 10$; rua
ir dc Março n. 123. «.SiCj S) 1

/ 1 ItAMOrHOXES e chapas, trocam-se
VT dc $500 a -*$; vendem-se de $500 ;.
3$; coiiip/am-sa usadas. Concertam.*??
çramop-ioncs c vendem-se a 20$ e r?$.
Compram-se, rua Uruguayana n. 135.

(s^jo S) S

/"1 líAXDT*. quarto mobilado, sem pensão,\3T -procura cai-il allemão com menino
dc 2 annos. Cartas cotn "preço, sob"Limpo c íicreo", ne-lc jorn.il, (8124 S) S

Precitt^e dc um com io co:*.-
a eferà>toKo commercial, po-
cm I-rju-cLsçio rir 200 contos,
r^.faeo. sooj. Cartas nesta
C. V. (S10S S) s

AMERICANO
DR. C. FIGUEI
EEDO enpceiaii*
ta em extrscçõci

,. completamenle. «em aer o outroí trabaihoo s«raat.do3 ;' Ej-stínii aperfeiçoado, preços módicos, -
em prestações, djs 7 da manhã às g da

I noite, rna do líospuio u. 222, canto diavenida Passos.
O/.BOEIRO Iwbüitado, oifereco-sc. Ac-
Õ celta proposta PV*a, *-* interior. Para
informar com o sr. * l'lo:io, rui Souj&a
Franco n. 107 — V. Isabel. (691.1 *S) J

1) U« HS TAS — Coroas «lc ouro n 5$.«'? c 7$: chapas dc vulcanite a oS;-ande laboratório da rua Uruguayana
(7718 S))ado.

DEXIIORA -- Prcciia-se f.l.ir p-.ra. nr-
i_3 gocio t!c ii*,tcre*;í.c, com mm ainda
moça c recentemente viuva, nwc aqui che*
gou pelo expresso de Campos no dia 22,
Cartas a João Pinheiro, rua da Con*ütui-
ção u. 5,", 1" andar. (S017S} K

OALA e quarto, alugam-se, com bo.;
O pensão a pessoas dc tratamento, cm
casa <Ic familia; na rua Vicente de Sou-
za 53, am. Bambina. (C1S0S) }

1) EXT!STAS—Local anesthezico "Ide'-
o mais poderoso c iiioíícn.ivo.Ilermanny, Cirio, Dcntol c Mo.

III _______ -mu Sl '

MRTEIÍ1S
Q£LI,05 novos e usados pira collecção,
Vj compram-se e vendem-se á rua Sete
de Setembro 53 "Centro Phil-ite.ico".

U60 S) j

COCIO precka*se cnm o capital dr- um
O conto de rt-i?. para botar um bote-
quim caneca, em bom pon:o; a tratar á
rua S. Pedro n. rS;, sobrado. (7751 S) ]

Mme. Msria José-p..at diplomada pela
Medi.
doen-

! DOENÇAS 09 APPARELHO DIGES-
TIVO E BO SYSTEMA NERVOSO—

! BR. RENA TO DE SOUZA
LOPES, doasnie na Fa-
culdatie. Exames pelosraios X, tio estômago»

. intestinos, coração, pul-! mões,etc. Gtsra da asth-
I nta. - Rua S. José 39, de2 ás 4, (menos ás quartas-jeiras). Grátis aos pobresás 12 horas.
Perolina Esmalte — .,V"° pre*
adquire c conserva a belleza da"rjcllc an-provado pelo Instituto <!= Belleza de Vris Premiado na Exposição «le Mifcío.
i tma i'*n°' P0 , I>E ARROZ PERO-UNA, suave «. rmbellezailor. 1'reço 4$.Exijam estes preparados, á venda cm to.na» as perfumarias c no deporto desie e«le oulros prepar.-id.js, á rua Sele <!c Se.lembro 11. _¦,..,. sobrado. Oni) A

JOGO DO BICHO
Mcthodo pelo qual muica sc po*

ileiíi poi-ilei" nesto jogo, feito sob
cálculos mnthoninUco.s ; cnviii-sc
pelo Correio mediante 2$000 em
sellos ou est am pi lhas; cai-tas á
Arcliimedes, neste jornal. (KttOSS

MACHINAS
Vendem-sc duas coiiipjetiiniciilo novas,

sendo uma de serra circular, .iliiina e
a,--iaTi'llio dc furar! o uma outra, dc
serra dc {ila combinada, com tunia. c 11111
motor «do 7 cavallos; trata-se r.u ma
do Senado 11. 6.'. J 79'1

FEBRES INTERMITTENTES ?
Sezões, inalcilas, paluslrcs, cura rã-

dical ein 3 dins pelo "Antisezonico

Jesus-'. Rna ¦Marechal Floriano 17-f,
esquina «ic Tobias Barreto. A. Gcstcira
Pimcntel.

ALUGA-SE
Uma l-oa casa .para renda com 011

sem contraio, coni grandes mccomnio-
(laçüiíi. installaçiíes clcclricas c sanita-
rias,' «pinlada e forra-la dc novo; para
vêr «; trair.'!" na rua liarão do São l-'c.
lix 11. 18. J. 38-10.

PETRÓLEO AMERICANO
Evita a queda dos cabellos, dá-!lics

brilho, lòma-os macios e flexíveis e
cura caspa.

Em todas as Perfumaria, e Droga-
rias.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE I.. R. DE ER1TO

Approvi.da e premiada com medalha
de o tiro

Infallivel nas empigens, tiartli-o*,
sarna", lepra, comichões, _lccra9, ec.c-
mas, paiir.os, feridas, frieiras c todas a*
moléstias da pelle Pote i$soo. Depo.
mo: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 43 o Sele de Setembro. 81.

(R53)

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem c gozar saude?

Só no Café c Restaurant llio Branco,
rua Marechal Floriano n, i«j5, aberto
dia c noite.

Moenda de caldo de canna
Vemlc-se unia superior completa por

)oo$ooo. 1'iaça da Republica 11. 71.
S GS77

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V, S. «píer comprar moveis a prcsla-

cões por preços bnralissimos, enlre,
Kitiido-sc na 1" prestação, sem fiador,
ii na Casa Sion; rua Senador lüir.cbio
ns. ii; e 110, iclcphono 3J00 Xorlo.

(J 6382)

Para fabricas de Chapéos, em cru c cures firmes
Vende a- CJ\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS

Rya Th, Qlicni 36 - Caixa 1009 - Tel, Norte 4306

CALA dc írente ou quarto, ahígà-sc cotn
O pensão n tlois rapazes se/io?. Casa

Ria
(7939 E) K

riiRE'-.'.-l «le coziulia, porcelanas, crislac:,
JL lou';a*í, viAroí. etc.-, preço* hliratis-

tlmou, casa Hon Marc.-é, r*-*a A^oluatarioS
da faria n. 171. 1914«J S) £

Faculdade
; cina de Madrid. trata de Iodas as' ças d.is senhoras e faz apparecer . ,„•

; conin-.od«i, por proce=si «cientifico e semdor nem o mtne.r perigo p.ra 3 saudei tra-. falhos prantidos e preços ca alcance ,|.todo?, Avenida Gomes Freire n. -.- tele-plione n. j.d^j Central, consultas grátis.Eci frente -o theatro Republica.
(S ___) J

PARTEIRA — A v^dadei .
_ mmc. Palmyra— Cem longa pratica, traia de moles-nas de senhoras e suspensão, por um

processo rápido e g.iramido. Acceita
parturientes em sua .-«.sidencia, á rua
Camerino n. 105.  i0j J

Doenças Cura sa rantida
de «rápida, fio

garganta ozexa
nariz (fetidez do nariz.)

OUVidOS processo intciramcnlc
boca «ovo.
Dr, Ewrico He Lemos

professor livro «lessa especiali-
«ladn na Faculdade dc Medicinado Rio dc Janeiro. Cousuliorio
rua da Carioca 13, sobrado," das12 ás 6 da tarde. S 8i'"7

Homoeopathicos videntes
A lodo? que soífrem dc qualquer nio-

leslia, esla socirdade beneficente for-
itece, G-tVlll il TA MEXTJJ, diagnostico
da moléstia. S.j mandar o nome. edade,
residência c profissão. Caixa postal nu-
mero 1.027, Kio dc Janeiro. Sello nara
a resposta. i6s ]

Casa para casal inglez
CnU-íica-se com ioo$ooó a pessoa

que indicar unia casa cai Santa íhere-*a, que conveiiha. Devo ler hon visla
para o mar, grande quintal, 3 quartos e
mais dependências coniinuns. Aluguel
asé 300-fooo. Para ser oecupada cm 110-
vembro ou mais cedo. Resp.slan ;i M.
J. U. (R nol.i

PHARMACIA E J__r
Vcndc-sc cm um dos melhores pontos• lo centro da cidade, com grande sortl-

mento, muilo conhecida, fazendo bom
negocio, motivo da venda ó «mc o dono
do estabelecimento sc retira para a Eu-
ropa; trala-se com o sr, Souza Galvâo,
rua Uruguayana, 119. fc£ 7^

Bom terreno para cultura
Vende-se uni com -lom, de les-

liada por lido ra. de fundo?., lendo água
, corrente, distante 1 hora da estação doKealcngo. Preço: iS:ooo$ooo. Trala-secom o sr. Mattos. ,i r.in Uruguayana11. 12, lo;.a, is .) horas da tarde.

(J 7.878

CASA MOBILfADÃ 
~"

Ahign-?e ^72 familia dc tralamentb,.« esplendida rasa n. 4Í.1 da rua Vo-luntarios Oa Pátria. P/j.. ,.fr vista -,n-
uos «s .'..as, d.s io ás j_ e das ¦«-, ¦:<
!íí hor"- M. 7í6s.

CACHORROS
A lepra, sarna, gafeira, darthros -

Iodas as manifestações malévolas d.i
pelle, nos cachorros, cavallo;-., gatos e
nas varias espécies dc gado, são c.-.rr. ¦
das com o "Sabão Doguc". Esle ?;-
bão mala 01 piolhos, pulsas, bernrr,
bicheiras e os ear.apsto.no3 animaes.

I.ata "$000, prio Correio .-$000. IV•
«lírios a Percsireüo 81 Pilho, á rua ür.
guayana. 66 e Avenida Passos 106,

Em Nictheroy, drogaria Baroellos.
,S (,".;:

APARTAMENTO
Aluga-sc tun, na Tensão Rio Branc«",

com vastos aposentos rodeado dc j.
nellas para um parque, c porlas para
um magnifico terraço; tudo niobilad.i
luxuosamente, a familia ou cnvalhcii 1
de distineção. Cozinha dc l* ordem.
¦Kua Eiallio, 20, T. 3732 Cenlral
Gloria. (S 6;.i.j

SUOR FETIOO
dos pés «s dos sovacos, catinga, frii
coniichõcs, etc, desappareccu! ra:
mente com o uso do "Suorol". 1
2$, pelo Correio, -$500. Vcndc-se
todas as drogarias, perfumarias, |
macias e á rua Uruguayana 11. 06.
reslreüo & Inlho c Avenida Passos

A

reço
rui

Pe-
106.
7l.1i

CAVALLO
¦Vündc-s» útil, (rotador legitimo, .'*

quatro fl meio annos, tordillio ...ataca,
do, dé sele palmos de altura; jiara tra-
lar e .mais informações á rua da Ca-
rioca i). A2, 1" andar, írenir, das 2
ás 8 p. m. .!. 7900.

ujstí¥ra engommadoI
O '"Brilho Mágico" comniiiiiica um

extraordinário lustre a camisas, puiihof,
collarinhos c a qualquer «peça de roupa.
Endurece c prolonga a duração dos le-
cidos.

Vidro 1S030. Pelo Correio. _'noo.
Na "A" Garrafa Grande", rua Uru-
guayntiíi, 66. A 713»

CAMPO GRANDE
Vcnde-sc na primeira secção dos lion*

des cleciricos, que brevemente serão
inaugurados, uma casa dc telha, con»
duas salas, dois quartos, cozinha, com
po metros de lerreno de frente por 230
metros de fundos, com uma pequena
chácara, alguns arvoredos frulif-.ros,
lendo pasto para animaes, boa água ;
.preço fi:.«;oo.$; informações com JI.-ui«i
Mendes. Eslrada da Pedra 11. 61. Gua-
ratiba. (R Soo?)

CAFÉ E BILHARES
Traspassa-se no centro da cídad.

com cinco bilhares cm perfeito eslmin.
e moutagciii de 1* ordem; informa-?-,
na rua da I.apa 11. -, depois dc 1 hora
co:n o sr. Albuquerque. (R 803S)

ASTHMA
A cura s«í se oliíein com o rsp.-cific*.

descoberto pelo dr. King's Palmer. 11
CARDlOGlvNOL; não falha 11:13 affe-
cções, chiados 110 ;>eito, falta de ar,
accessos. Drogaria Granado ü' Filhos,
rua Uriigunyana, 91, Rio de Janeiro.
Vidro. li$uoo; pelo Correio, 8$soo,

IR J-3S7)

PHARMACIA
.V«_nde-sc unia regularmente sortidíi

bem afregueztida, unica 110 logar, com
.¦iccoiiimodaçõcs para pequena familia;
trata-sc á rua 7 de Setembro 90, com o
sr. Loureiro. (R 8018)

PHARMACIA
Vende-sc uma bem sortida; inforin.

ções á rua Machado Coelho .11. 138.
(R .So-'i)

Acção entre amigos
Fica transferida para o dia ,-r' A\

correule mr;:, a rifa de um and que
corria no dia 26. (J 8080;

AS PESSOAS DE CÔR
Conseguem tornar os seus cabellc*.

lisos, por mais ondulados ou ciicre'p?.-
dos que sejam, 00111 o Lysodor, que è
infallivel. A' tenda em todas as ptrfu-
marias de 1* ordem e na "A1 Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, 66 c Ate-
nida Passos 106.

PEKKSIKEI.Í.O & FILHO
Vidro -'oon, pelo Correio 4$ooo.
Em Nictherov, drogaria Barcellos.

S 6?;»

CHÁCARA
A ende-sc nma imporíante chácara 

*«
rua Santa Alexandrina 11. _¦ • 15, ponlo
dos Iiondcs, com um grande .palacclt-,
limitas arvores frutiferas, grandes mat-
las e água nascente, medindo .!«: fren.
lc_ 327,20x400 c 500111,00 dc fundos.

Trata-sc á rua da Relação 38 c 40
com o sr. Alenit.jnno. (R 77S.1i

PENSÃO PROGRESSO
Complelaniente ri formada, muito fa'.

niiliar, preços módicos. I-argo «io Ma-
chndo. 31. Tci, l,;S5, Central. (R SoojJ

¥min!strad¥~"
«lc fazenda, homem de meia edadei

portuguez, com bons diplomas c altis-
lados, se offerece para' a administra-
ção de fazenda ou dc qualquer casa oue
offercça boas garantias. Ij;i toJas as
informações c abohação da sua cond-.--
cia que forem exigidas. Cartas para o
escriptorio desíe jornal com a ini-c'-"'s ¦-" <J 4097)

CASCAS DE QUINA
_ Acccila-sc cncommenda e entrega'-;.
ja 250 kilos. Cartas á L. V. Rosa. Cai-
xa Postal ..ÚC. (J ;843)

m oITsTa
. Traljallios executados com perfeição*.faz vestidos, blusas bordadas, roupão
de creanças o reformas, assim con-««*
peignoirs c matin.es, por preços modi-
cos; lambem acceita costuras de loja-:
na rua General Pedra 33. (J -S43),

TERRENOS Ã 50 RÉIS
Vehde-sc o metro quadrado cm .rân*

dos arcas próprios para sítios, chácara;
e capinzaes, com .-.gua para irrigação*
subúrbio.? desía capital, servidos por i
estradas de ferro; informações, á rus.
G. Câmara .'96. ÍJ 789O

1



Ç__wÈ~«~*
' T .T."iTT.^ TfT JIM,:"" "..' ._.__._.___, --—• ----,.¦¦.-.¦-. "¦..¦: ¦-.*•;:';¦*¦". 

.,¦,,.¦;-..¦ -.>¦--,'..-.¦. .-—-«¦•«':•*¦•- 
-' jisapgig.-'y--1---..-•'¦*._. :-?¦'"''. :'•¦••';:^r_^PfS*%-i*fJ!|

CORREIO DA MAIVlU — Sabbado, 26 de Agosto <_e Í916 11
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Coiaj.an_ia üe Lotadas Nacionaes do Brasil
Extracções pablicsa sob a üscallaaçlo do governo federal

ás 2 ü2 e aos sabbado3 às 3 boras, a _
RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45

HOJEHOJE 309-48-
A»s 3 hor.._ dn tarde

Depois de amanhã
346-7»

25:0001000
ls_ 4«iO em meiosPor

por -lffOOQ, em quintos
Terça-feira, 29 do corrente

:_ 36-15«

15:000$000
Por SjSSOO, em inteiros

outubro
-NOVO PLANO

Satíb-tclo, 1 de
A's 3 horas da tarde-

348 - _•

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

Em 4 prêmios de 50.000$000
Por liSSOOO. em vigésimos

Os pedidos do bilhetes do interior devem ser acompanhados do
rs. parn o porio uo <_<.r..*i** v <-''','-,"";_-,.<>s.?s'_,l!,tSs «?___,-

& 0.. UVA DO OUVIDOR 94. CAIXA N. 817. lcleit.
nu casa F. G_BIAB_BS. RUA DO «OSABIO 71. esqui-

-— Caixa do Correio n. 1.-.73.

mais 700
NAZABKTH
UJSV-S-.. e
ua do beco das Cancellas

BONECAS
Sslpe-oiatista cm concertos <le lionc-

cas, louvas e outra qjualqucr olijecto
mecânico; rua da lAssemblía n. _7.

lí. 7S..7-

CAVALLO

AOS PRO.OCI._SS SE GAFE
Pa_»a alcançai* bom preço é indispensável

perfeito beneficio, que só se consegue
com a machinajj^MJgAL"

A machina «AMARAL" já está com seu credito consagra-
do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz caie.

Simplicidade, economia de custo, dé força, de custeio, de
espaço e de installacào.

Separação, e catação tão pèrleitas como nenhuma outra
o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-
lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-
des, inapreciaveis benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café: - baratear aa installações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
mar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos c>
typo 1 para 200 arrobas, e o typo 2 para 400.

Casa Guio mar
CALÇADO DADO

120 -AVENIDA PASSOS -120
TELKl-IIOXE 4.424 — NORTE

Relação de algumas marcas „de
nosso variadissimo sto.k

Bemettc-se pelo Correio median*.
te vale iiostal da importância,
acerescida do 1$500 para porte.

5$ooo e 6$ooo
Elegantes sapatos de lona branca,

para senhoras, salto alto e baixo, com
tiras, <le entrada baixa.

lo$ooo e ll$ooo
¦ Finos e "chies" sanatos ile v.rmz,
salto alto ou baixo, com uma tir. no

do pé, para senhoras — -custar»
I3$ooo em qualquer parte.

peito

Botas de pellica, italiana, pretas e
amarellas, paru i.t«_iin_ ..«-.. — •.*"¦
27 a 33)  anigo bellissinio.

6$oo

Quando faço compras, nâo «a*
queço o

lííií!¦ IU!
Ü5,

poise o uniuo preparado com o
qual consegui ter cabello e nic
ter caspa.

Nao acceilem outro em sub,
_tituiç_o. exijam odeOLIVIEI.
que ter_o resultado seguro.
Vidro 3$000
Era toda» as»

perlu m. a 1* i íí, sj.
drogarias

© I_.l_ai-ia__vcia__
e.n» "A GARRAFA CK._N1JE"
Uruguayana 66. (A 71_4)

;ooo

Vende-se um, bom marchador, boni-
ta estampa, oilo palmos, de altura-, á
rua D. Maria n. 18, Aldeia CanipKSla.

J. 7705*

LOMBRIGAS
Para cxpellir as lombrlgas e outro s vermes i!o corpo humano, o sabo-

roso XAROPE VERMIfUGO DE P EREST..EU0, deve ser preferido,
por.11 ^ ^ ... 

^..^ agra(]avc| a() pala Jar| tanto assim _ue c preciso güardir
o frasco sempre bem acautclado, para que as creanças não o tomem, suppondo

que c alguma calda de doce

outros
.*•

ucm d

Alem de não irritar os intestinos, comi acontece
verr.ifugos, é dado cm doses imiiiq diminutas

Não" [ iva as creanças de seus 
'brinquedos,

¦ sua smdc. ...
Tem propriedade laxativa, e por isso nao e necessário,

coin muitos

nem dc suas comidas,

após o seu

3$ooo.uso, tomar nenhum purgativo.
Applicado tanto para creanças como para adulto* — \ idro
Remette-se pelo Correio 1 vidro por 4.000; 6 vidros, por 18*500, e

vidros, por 35$ooo.

Catálogos, preços e in formações com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"
Escriptorios

Bua da Bua Vista 46
Teleplione ri. 1 Í80

PAULO

Officinas

Roa Lopes Vieira 2 "Progredia.Endereço telegraph.co

•Caixa n. 6

I3$ooo — Superiores botinas de pel-
lica amarclla, fingindo borzeguis e fin-
gindo abotoador, formato americano,
para homem.

lo$ooo
Elegantíssimos sapatos de vclltido,

com pulseira e entrada baixa, salto bai-
xo e alto, para senhora» — ultim*
creação da moda.

Chies sapatinhos pretos e «marellos,
sem saltos, para creanças (de ns. 15
a 27),

6$ 000

COMPRA-SE
dentes de dentaduras velhas e todo ap-
phrelhò dc boca cm ouro e .platina, .ua!•quer porção, paga-se liem; Avenida
Central 138, 1° andar, com o sr. San-
tiago. 6841 J

DR. A. VALLAJJÃO
¦Medico hpmoopatha c dentista. Es-

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção, desde $400

Borzeguins Condor, de bezerro, para
collegio, de 27 a 33, obra de duração
eterna e dr ininermeabilidade absoluta

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,

entregando-se na i" prestação, sem fia-
dor, por preços baratissimo. é na Casa
Sion; na rua do Cattete 7, telephone
3790 Central. (_ 6381)

COLUMNAS DE FERRO
Compram-sc í 1 ; usadas, porém eu

bom estado para agüentar sobrado |
iiuein tiver escreva para <i padaria Mai
e Terra, á rua Archias Cordeiro 31-
Meyer. S 6S8I

fl Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

"PENSÃO PROGRESSO"
Fornece _o «pensão de primeira quali-

dade a rapazes do conimercio; ao coji-
vidativo preço de 6o$ooo em deante,
entregando-se tambum a domicilio; á
rua Acre n. 84. J. 7706.

AUTOMÓVEIS
Vende-se ipor 1:600. um, N. A, G.t

taxi, perfeito; 4:300$ um «Minerva, ta-
xi, perfeito; 4:500$ um Pope, .perfeito.
Vêr e «tratar, com Bahiano, rua Marii
e Barros n. 20,5. J. 7713,

lo$ooo

pccialista cm .moléstia de creanças — peça e guarnição até 2$ooo a peça. Estes
Consulta, das 11 horas ás 17;' rua preços, só na conhecida Cara Brandão, _
da Carioca 11. > ... Teíejghonc 4714, rua Ass:iubléa, 87, próximo á Avenida.
Central. _., 7841. (M 6.174

Vende-se na A va
RUA URUGUAYANA, 66
Perestrello «fc Silho

o o em ©RR mm?M

14$ « 16$, sapatos de verniz,
de soia, com tiras entrelaçadas,
senhoras, ariigo finíssimo.

salto
«para

3$5oo
Alpcrcntns

17 ii t£7\
imra creanças (tio

4"T-oéo

MOLÉSTIA. NERVOSAS
Neuriistlionin, dores do oalieçn, liysteria, iiisoinnin, fraqueza do

forças, são curadas com grande exito coni os ll.AXIlOH D_ Kl>V,.
CXHIOrDADE HSTATIOA o os BANHOS UVDKO-KIiEOTHlOOS.

Estas ai!^)Ucaçõcs, iiitçiroinen.- iiioffensivas, produzem sobro
o systema nervoso uma acção efficaz o diiradourn, restiluiado ao
doento a calma, o somno o o bem estar.

Gabinete do electricidade medica do I>K. NEVES — 90, Ave-
nida Rio Branco — Rio de Janeiro. —. Preços moderados. Das
9 da manhã ás 4 da tarde. (A 7896)

A 7133

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Se-

•tembro 2,35, vendem-se dois automóveis
"licrliel"'"'landaulct.-, e um '.'ope , no-
vos. I'reços vantajosos. (942. 1)

Segundo andar, predio novo
Aluga-se o segundo andar da rua da

Q-üitotída n. 123, entre Alfândega e
General Câmara, .prc-pni- ipara família
ou grande esci-iptorio. J- 7923*

8VI && f^ 8 L_. f*11!
Curvos, Junoções, ralos 'Jc barro vidrado c superior tijolo

arôar, da "Cerâmica Nacional, Dr .loao Pioneiro ,
vende-sc com os únicos deposilarius

J _*_. GO-íÇALV-SS Sc OOIVEJP.' 
KUA DE _. rEDiíO, -19 - Sobrado

BlenorrlinRia ou qttnlf[iier corrimentíi'-da urethra, cura radical em . a?S
dias! Cum a maravilhosa injeccào seccutiva o capiulas Wí. umintlo tud..
lalhitr, esto extriiordiniírio preparado sempre triumpliaiá. O utuco allivio
da moctdade-l l-.xpontuuntiie o vep.is*o eífeito assombroso! Nào ita go-
norrtiôii quo resista a esta prodigiosa descoberta.

Marca registada Veiide-so-nn Drogaria Granado .4 Hua 1. do Março li ¦ 18 e nasprm-
cipaes pharmacias e drogarias desta cidado e do todo o Brazii; , , •

Alpercatas
28 a S_).

para meninas (de

ESCRIPTORIO
Aluga-sc um de frente á rua do Ro.

sario 120, 1" andar, esquina da Avenl-
da. Trata-se 110 Café Mourisco. .

M 76S6

. FIBRAS DE VEGETAES
Compra-se amostras e preço para

Qu.iniados. E. do Rio. Pliarmacia. São
T-hoiné ou «praça 15 de Novembro' 4..
Rclojoaria. Rio. (R *5/4i-

Gasa na rua Uruguayana
Trasmissa-se uma casa na rua l ru*

guayana, própria para qualquer ocqucuo
uceocio* trata-se ;i mesma rua 154 -ca-

péos de sol). O*. 770S)

PENSÃO
Vcnde-sc unia, 110 centro, por 1 12005,

com muitos iicnsioaiistas; informa-sc
110 café Primavera; Alfândega, 156.

Bexiga rins, próstata e urethra
__e,_,„R.__«Si. eassss ru^ííM^w^
.alculua Uc uti.lo urico e uratos.

NAS BOAS PHAfiMAGIAS-RüAr DE MARÇO 17 - Deposito

COFRE W1ILLERES
Vende-se um grande, próprio para

companhia ou banco, muito em conta.
Praça da Republica ns. 71 c ;.!.

Í. G_7*5

001A 1$800 A GR_Í__1A
Platina, praia e brilhantos, compra-

qualquer quantidade, na rua Uru-90
guayana

iiaiaaiiiíMi»
íJMl<rf*3

s K»í_l vw ¦*-**'
~ Adquirida
¦ mniM.ias da

:.i!i-_

\_\
<>-.i liereditaria em toda

pcile, Feridas na bocoa
SS íurunculos, dores mufcularcs. In

_ leri,-.., Dores 110» OSSOS, «lotos
«S prlli- c todas ¦ us doenças

llliiisí ÜaiMWÍlHBS __N WfflBÍ I_.«BBB3W1 iHI3l_ffll8| 
|

ns s-.i.-.s manifestações. Ulieimiatisipo, ]-. ^

ESPECIFICO 1

"' PARA CURAR

Pk _í>_r\il IM/\
M Effícaz e
H paêss,
H finha,

_Ç_ tI•____¦_

mÊÊbi ^í i V. ____

5$
Alpercatas

34 a*10) .

OO
parn senliornS (do

nume. Kstndo
Enviam-so catálogos ilustrados

a quem os pedir, rottnndo.se cia-
reza nos endereços
o loear.

Bellos e ultra
modernos borze
guins dc tecido

mcrccrhc
branco c bèjc a

15$000

Foot-

loja de ourives.
M 769

i;.in_ garganta,
tnmni _ão «a> „ «indulai _
dc cabeça. Ulceras, Tnnum»,

sultante. de impurezas do Samaue,

¦.-._ i. Ulieumatismo,
líczemas, .Darthros, [jfj
Latcjamento das ar- _s j

ores, Mancha- da jSC CO.V-SCgUC I

t.._l_JJL_i
Licor VegeiaS Bi- is.di__.a9

pc:
n _____ noderoso .nusyphiUtlco — {} pai» c.ic._,un ui\ a..h.*v tti.tvt '^-

\í'-tiú^te ^í.iisvjrv.i.^^d- s,ra 1
. in .njd^*^*g3í_ ^-rcauS^Ui,"%r.i?SiõsoCU=odT^ 1
I Í^J^SgRft ^l.r^SiaÊl^to^ VZ. I
1 --K£il#5S^:_e%^' r^-üp* ss l

Pabricanto: Phc.-Olnmico, ÁLVARO VAKb_b ->?
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |

w_w_mmmwmàwmm*^^

Saiimie. gj ;
0 5.ÍOUU, ÍS

absoluto contra a Sarna, Gavra-
Berne, Blaheieas, Gusanos, Mor-
IVlzmqisfsira, irritações

nfícctnm o prcjtidicam nos

Qi^mpiC) Leag-je
e Paulista

Eaquettes, Calça-
dos, Meias o bolas
para Tcimis: : :

CASA CLÃRK
(Desconto aos Clubs)

•I \
/ 

-¦'_! •

SELLOS DO BRASIL
Compram-se por 50 mil réis oj trej

«le "Olho de Boi", sendo muito per-
feitos, e por i5o$ooo a série dos incla-
nados. Santos Leitão 6* Comp., nia
Primeiro de Março n. 39. (3184 J)

DORMITÓRIO DE PEROBA
Vende-se uma mncnifiea suariiiçãij

em peroba clara, feita de enconimcn.
da, com mármores pretos e bons cs.
pelhos. Para ver e tratar á rua Sena-
dor Dantas «15, terreo. (S -1145)

Sobi.i_____iPÍLULAS de caferana
CURAM

Sezões-viVlaleltas
febres palustres

Ii.t«-_*mitt_i_ces
Ncvrnlfg-iai

Hulto culilndo íiüiu as imttaçüc- e ralsldcn^âes

Únicos depositários, Bragança Gid & C. -Rua do Hospicio 9

QUARTOS

Pelo Correio mais _$000 em pnr.

120—AVENIDA PASSOS—120

% CASA GUI O MAR
OAIUiOS GRAKPP & COMP.

G9Ü0R
. .uai coioplicnçòss.
procta^o. eeguroi e
ABHEU. Dai 8 ás
Mr. • A« riu d» R

Cura
rápidos. Sr,
li e d» 13
P.Hro. Si

nS.cal poi
JOÃO
it ti

AKNOS
c Iodos ns iloniíiis iiniles qnc
"nlmaCS' 

USADO UA MAIS DB «O
Faz (lesappnrecor ns ci iittrizcs produzidas pulas bcntcí

moscas nos couros o que tnnto us desvalorizam..
Não sendo venenoso pó 1. ser usado intcriuuncnto conlra

•i Lombrisa. Moléstias dc fiando, etc.

O grantlo valor do l'.sp -ciflco ..lac Dongall — liquido —

consiste cm não envenenar o insecto pura depois produzir a
sua morte. O Especifico M tc Dongtill tão somente ai.phy.viii
o insecto ou parnsyta, íul ninando-o ii_mediatamontb.

Torna o palio sedoso - Augmenta a lã ein 20 -\.
Fabricado p»r Pedid<>s a

Mac Diiusall Bros., Ltd. ! Robsrta Roohforí
,. Unico inti-odtictii.

l«:staboleoidos cm l«.o I i\utt _0 Mercado -19 — t".ni..a 1911
M\NC_iIíVri_\ - INGI,ATE!\R.\ 1110 "DE JANEIRO

A'S SENHORAS li.. Olympia
, _.i .1

EHHQR1TAS CARIOCAS
I CartomarAe brasileira,

sutis prophccias _'.'!;:¦_ i
| i«im e IQ15, consulias í

escripto. Kua da Carioca,

ire pelas
annos dc

c-rbaes c por
13. (13 7S00)

— Quanto gastães aiinualmente com

.rossos vestidos c vossos cbapéos ?

Uma somma considerável, e uc_

bempre íicaes lem servidas.
«róis bem, com a 5' parte do .ue

gastacs em um anno ficareis habilita-

Ias liara sempre a fazer, vós mesmas,

com lodo o chie, vossos vestidos e
as respectivas flores

Exposição _e aves de raça , Apoies da "Pela do Lar"

Grande Hotel Bibiano—GIDAÜE 
DE VIB

... .. ,„ i;.« . -.« 1, vcmsile-se a preços] As pessoas que qui.ereni sc_r agentes | a
sem egual. Ovos de todaa a«s raças a I dessa .Sociedade dé consirucção quei- .0
mis a dti-ia ti-oc.nudo os claros, só na ! ram dirigirse á s'idc, i, rua da Concei-1 S

dc Setembro 1 ção n. 22 Nictheroy, sobrado de 11 as I «•!

ffliiKiBiswiaiBiiiBiiwiaiiHiiiíaiiiH
1 ACURA BA

SYPHILIS 1;

Presciliana da R. F. e Silva
listo liem montado estabeleci-

monto, situado om uma das princi
paes c mais apraslv.-is ruas da loca-
lidade, ostá em condições de rccelior
as Exmas fainili..s e senhores qtio
ncccssitnretn d«. uso das águas de
Lntnbary, dtsp«.ndo para isso de um
pessoal grande e habilitado.

SUL DB~MINAS
tímSÊSMHmvmmwmwmmmm-mmiim-m-ms-i ¦ —¦ -¦

CÂPiLIMÂ
CURA

- CONSTIPAÇÕES -
INPLOENZAj TOSSES, ETC.

Para solteiros e casaes, cm >casa nova
com mesa de 1" ordem, á preços mo-
dicos. perto dos banhos de mar (Traia
do Flamengo), á rua Buarque de Ma-
cedo n. 44. Teleplione, central, 5.57-.

(J 7.667

- E. DO RIO
Vende-se um restauram nesta cida»

de, cm ponto bem central. O niolivl
da venda é o dono ter outro Jiegoch
e não poder estar i testa do mesmo
Quem pretender dirija-se ao Hotò
Brasil, em Maxanibomba. (S 79.13]

Mil110 AF0II1?
Pelo Scnsivomcro Electroidico, opparellio manual dc marca n-gis:r.iü.i na .Tunl»

Commercial, obtem-se a clarividencia somnambiilica, o iimgnelisino c o liypnotiímo.
O somiianrbnlisnío Incido é o meio mais seguro de descobrir as inoiestiaa ç oi
remédios a empregar, curar por suggcatio c fazer o orgumsmo <er uma ínfliien*
cia psychica i«ra ottrahir a felicidade e 09 recursos financeiros. IMo soiiiiiaintiu*
liamo olititlo com o Sensivomero curam-se mais facilmente que por qualquer i>.wro
meio as obsessões de loucura, o liysterismo, o rlicumalismo, n mnirasnícma e o.
vícios do fumo, nlcool, sensualismo, roubo e jogo. Tambem faz descobrir os nc
goolos qtte darão fortuna, os minicros de sorte a tirar na loiona 011 jogo; -Jt

pessoas com as quacs se será ícliz cm transacções! os autores de roubos o. cn-
mes* os logares onde sc acham os ol.ectos pord.do.s_ as IrahiçOes de maiulo,
mullicr sócio ou empregado; as pessoas que sob opparenaa de amizade procuram
enganar; os commerciantes aos quacs não se deve fiar, visto tenderem a 1,-illcn.
cia; as empresas ou firmas que necessitarão breve dc empregados; ns «pcssoíis
gnas para casamento, O Scnsivomcro é um apparellio <le bolso, e_ coiapoc-i
oito placas differctites de metaes, parn producção do effluvio electroidico, uma es*
cepedie '.le liaio X, que penetra tudo. Xão queima; não dá
tã; pódc ser «sado lambeu por velhos doentes, senhoras
reta inconveniente, mesmo uão usado com acerto, conforme as instriu-coes que o
acompanham num folheto cm portugucz. Não - necessário ser mstruid- .em hy
unollsmo paia se usar cite apparelho. ltcnicitcseo registrado pelo correto, para
qualquer parte .lo Brasil, logo que se receber a respectiva importância — Trint.
mil réis 

'— 
cm vale postal ou valor declarado no corlificado do correio — tXao.

confundir com registro simples, pois este não «.iraute din1ie.ro), emlcrcçailo a
JlH/fOX & Cia. — Caixa 1'ostnl 1.734 — Oapital Federal. Aa
pessoas residentes nesta Oni>itaI deverão comprav nu Cas.. l.ixie,

dl.

chonuc; níio _c esgo-
e meninas: c não acur*

rua tio Uosario 1-17. (7555 A)

GÃSA EM BOTAFOGO
Aluga-se para familia de tratamento

uma casa com jardim na frente e bom
quinlal, com sala de visitas, de janiar,
oito dormitórios-, todos com luz directa,
sendo um independente, para rapaz
solteiro, bom conforto hj-gieuico, casa
totalmente reformada agora. . Aluguel
3_>$ono. Para ver c traiar dirigir-se á
rua Assis líueno 11. 5 . bonde Ipane-
hia-Turie. Velho, ou Real Grandeza.

_ 7843)

fifi_ s-lf a Sü

Cooperativa
11. ,i.

da rua bcic
S. 7969. ! 4 lioras. 1,6.40 i) |

.vossos cbapéos,
para cnfcital-os.

.Centenas dc senhoras iá
preparado c estão conUnti.

Experinientac

Avenida _íq Branco 100-108

i Cavallos e Tenros de raoa
Vendem-se quatro cavallos por

a :Soo$ooo, grandes, novos, bonitas cs-
tampas, Campolino e Pega; quatro
touros da raça Hollandcz e Charolais.
Tara ver e tratar em Juiz de Fora,
rua Victorino Braga, Coronel Dimas.

CCR/.53)

Doenças (!?. pelle e venereas —
Pliysiotlierapia

' Di. I. J. Vieira Filho, fundador e di-
rector do Instituto Dermoterapico do
Porto (i'Ailiiga'.'i. Tratamento das doen-
ça3 da pcllc e syphiliticas Applicação
dos agentes pbysico-r.aturaeB (electrici-
iSatlc. raios X, radium, cainr, etc.), no
«ra.a::-.-.-n-,o das moléstias chronicas c
jiervoiasi i.-ons.: ru» da Alfândega n
95, ,hs 2 ;.s 4 lioras.

RHEUMATISMO
FACTOS E' O OUE SE DEVE EXIGIR .

DOCUMENTOS IMPORTANTES
AttC-to tiuc, tendo prescripto aa CíOT-

TAS OU.KÜIÍU a doentes ds rbeuniatis-
mo articular chrouico oblivc os melhores:
rc3ulta_os.

S. l'a'.:'.J i3 de julho dc 1015.
DI_ A. FAJARDO.

Attesto <iue tenlio empregado no rheu**
inatisnío articular acudo, com feliz resul-
tado, a-s Gottas antí-theiunaticas Olleber,
c só tenho razões para recommcndar esse
j. re.p_r.nl".

l_m fé t.c meu gráo — S. Paulo, 29
dc outubro de 1 .15.

DR. CESIDIO DA GAMA E SILVA.
(firmas reconliceiúas).

Attesto que nos ca.oa os mais variados
de rheu__at-S.no, em que tenho lançada
mão. em _.._._ clínica da; Gottas a nti-
rhenmaticas de Olleber. os resultados obti-
dos ipm sido 8fi tis fa tortos.

O rrít:;.!j 1. verdade e a.sim o attesto.
S. Paulo. 10 df maio de 1916.

DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Tilm'". sr. Manoel 11. Rebello—S. Paulo:
Declaro q;*.e _o(frendo lia dou am.o_ de

nm rheumatismo chronico, <;ue me obriKi-
ta a andar dc jocüic-í, por não o poder
f.u-cr de ov.tro ino.lo, n-.c toram dados, pe-
lo sr. tir Roberto Gomes Caldas dois vi* |
ilrns do preparado "Gottas anti-rlicui-.iaticas
dc Olleber", estando cn hoje quasi eu. ado.
pois ando bem dispensando <iual_ucr am-
paro para o fru er. Faço esla declaração a
bem daquelles que como eu, são victimas
do rl.cu-u.-U.smo. e qae encontrarão nas"Gottas dr Olleber". allivio c cura par»
6C..S _offrimentos.

j S. Pa_ilo, 12 de maio de iot6.
MIGUEL GACCIONE.

i (Vi:!a Joaquim Antunes _-A).
(Firma reconhecida..

Preparado puramente vegetal. Approvarío
pela Directoria de Saude Publica do Rio
de Janeiro — \'er.de-_e nas nw: Andra*
das 41, S. Pedro 40 e Chile 3:—Deposito,

C5xa.3_fa _?_£i_?i<3.-a © ___€3_5_-.~.£. ca.£--

CC-QUEfi-üJCIIE

I4E0FEcohPIEHITÍ_SíFHIEFEIR
Recommendado pelas Summidudes Idedicaes

Pharmacie du CAPITOLE em TODLOUSE (França) c em todas pharmacias

Ensina-sc a todos ura meio dc
saber se tem syphilis adquirida
ou hereditária, interna ou exter-
na c como podem citral-a fácil- [5
r.icr.te cm todas jis manifestações U.
c períodos. Escrever: Caixa Cor- a
veio, iCSó, enviando scllo para j§
resposta. ^

í„::!:!_ií:]_:í:.í_!í;:í_ií;i_;;;'!_;:í;í_!:::ie:!í:!_:;;i:_!':,!_
M .41.

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e aos

melhores preços. Kua da Alfândega,
toS c uo.

GS
u@ -siunca rama ~

0 Nutú Remédio, I-acü, Certo, e »Ju.
Não Csuia Dôr Para Curar Callos.
"Gets-It" 6 sem duvida o rumedl.

mais notável para curar callos.
Lova-so apenas dois ou troz min-
utos para appllcar um pouco do

BOEIliOS «ARMGO..
l';.nt nitmila tio ferro e do rodagem

Pilisías Purgaíivas e '

Anti-biliosas de Britai
íorrsíHüoio _s ealé

 : -^*-#___i /%&.í:„ Sr, _.

II • * s §

_ A sua cura radical pelo IIANSEOI- |

Al.provadas e premiadas com meda-
lha dc ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vomito . doenças do
figado, rins e rheumatismo. NTto pro-
dui-.cm eólicas. Preço, i$5oo.

Dcposiios: Drofiaria Pacheco, rua dos
Andradas .5; á rua Sete de Setembro
ns tii c 00. 1" dc Março 10 e Assem-
bica 34. Fabrica: Pharmacia Santos
Siiva. rua Dr. Aristides Lobo n. ==0.
relephone 11. 1.400. Villa. 3oj3

Vcnde-s.
1 cm pcrfeii

uma uislallaçap compida
> estado -movida .1 ehetriei-

dade com o molor tle .. IIP, pronipta a
fiinccioiiar, com MOINHO AL! .OX 1
discos soln-esalcntcs. Tambem se: vendi
um. graiiilc lote de «depósitos .?._,-«. guar-
dar o café. Ver e tratar na itia_U.ir-
ccüos n. •). junto ao .iadücto da 1'.. do
Kcrrü Central, em S. Christovão.

J C3.|_)

i_J_li flíls.".»--. ¦-..' --., _55s? •'>,. _-? .»v_'"
—------;-^^rf_^^^-"-_____.

Tlie Amuricau UiiUiiig _llll Co,
63 RUA UO OUVIDOR 03

Caixa Postal 19 Rio de Janeiro

Curam em poucos dias as moléstias
do estômago, figado ou intfslino.

Estas pilulas além tle tônicas, são in-
dicadas nas dyspcpsias, prisões de ven-
tre moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias, máo eslar. etc.
São um poderoso digestivo _ rcgulan.
Eüdor das secreçoes gastro-inn-tinaes.
¦\' venda em tot'_ as pharmacias. De-
oosito: Drogaria Rodrigues, rua <_•
Dias. 50. Vidro i$joo, pelo correio
mais 300 réis. ' '"

Peçam prospectos e informaçoM f.
;i..5 depositürios: — No Kio, j. M.
Pacheco, rua d«_ Andradas, 47-
Km S. Paulo, llarucl & C", rua
Pirei. _ ti. 1.
Cada vidro i stiüiciente para trata-
mento durante 33 d.as c custa ape-

nas, _o$--.o

__._?___E___r:2-^_ss_s^-í?3;aaa»

1

VITRINE

......

Vende-se uma grainde e
com magnifico vidro de cry;
Sete dc Setembro 11. 3S,

completa,
tal; rua
K. ;SS.i.

CHAGARA

FOPE
Veadc-se

todo ;-,ix--: para vi
©üvfir- Martins n.

tutomov
vôr c tratar

110, Id

novo, com

M. 7Í-JJ-

MALAS
Ar go sclido, elegante e li.;rati_

limo. só n» _ Maia ChiilHO. Rua La-
min 61.

Vende-se uma cm ?. Conçalo de Nt-
cthcroy, rua Dr. Portella n. 91 A, tem
casa com água encanada, luz electrica
e esgoto, - salas, 4 quartos, banheiro,
W. C. ,' copa, cosinha dispensa, etc.
Trata-se na rua da Quitanda n. 48,
loja. (_L_Í_Í
Oleo de ricino gazeificado

espumante
"Tomando c rindo" — O melhor

purgativo. Aromatico, dc sabor agrada-

B_posiío: C_KERA_ CÂMARA, -»8
(4918 J

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medalha de
ouro nas exposições de hygiene

Exceliente preparado da antiga Phar-' mr.cia Raspail, empregndo com sueces-
! 50 nas empigens, comichões, frieiras,
! darthros, acne, pannos, áspereza e

.rritação da cutis, rugas, s;'.orcs fétidos
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45: 1" de Março 10, As-
sembléa 34, Sele de Setembro 81 e 99.
fabrica, Pharmacia Santos Silva, á tua
Dr. Aristides Lobo ---io, telephone uu j
meto 1.400. Viüa.

UTERiNA.oVcTo-
que curo FLORES ItRANCASo os
Corrlmentos das Senho.-as.

Vende-so n.ts pi-inctpa. 1 phar-
macias o na Drogaria _t„ujol_ei

i ias _ C.

LOCAS ÂO PUBLICO

c
*. .TJ_L^"S -» _.' .T."^_ _ _ vrr-te.^y*. TT-TH-r»

ASSEHH0I.ÂS £ SEiüEiíftS
A Casa David Ferro
á Rna 7 do Setembro 124

Recebeu as mais lin-
das bulsas tle couro e
soda.

-134

GRANDE HOTEL m

reri.

CREOSGENQL
Moderno traüimento das tosses, hron-

chi:.-. o mais moléstias pulmonares.
Agencia á rua d- Quitanda s°; *ohr-

S 6/55

PEifiO

IV iu;o -.^víü.

Era casa particular^ iproxímo deis ba*
nhos do Flamengo, alugam-se optimas
snlas .íc frente c quartos,, mobilados, com
pensão, banho., quetítes, etc, a preços re-
«irados; rua Doarque de Maceilo a. -i.
Teleplione 4-3$9é Ceatraí. Fornecem-se
•pcn.ües par_ íora, ij 7S-.1)

Ulceras, chagas, eezemas, friciras,
etc., "Uugttento Santo Braziliense".
Rua Marechal Floriano 173. A. Gc-stetra
Pimcntel. tS 7944)

Prata, linillante», cautelas do Monte
íe Soccorro, compram-se; na praça Xi-
radem.s 64. Casa Garcia.~ 

TRABALHADORES
Acce.tanwc 20, -.o c mais, carvoeiros

c lenha-dorcs; iníornia-se na rua Flacli
n. 154, tsluião do Riachuelo. J 691S

|i A CASA
3 ! Cremos de nosso dever prevenir os .con
|! stnnidorcs que cm virtude do exito axau
fi çado pela :;o;ía 

" «_£j PSíá «^ •
s g J¥% ra
11 p-i Êr j\\ 4 m$

I-*35\- S __i
1 rcn.1a po

Dirigido .por Dario Del Pauta. _Ele-
gantemenie mobilado. Cozinha italiana
c franceza. Aceitam pensionistas avul-
sos a Ia carie. Avenida Gomes Freite,
7, teleph. :f'o. Central. 5 1 _

SA TU33RMLQ33
DU. A. DilNTAS DE QUEIROZ
Modernos tnethodos de t ratam nn to

r.tòico e cirúrgico, conforme a melhor
-.-.d-.cjtção. Consultas, das 8 ás 11 da

inhã. Rua Sruguayan» a. 43.

apparecMo preço., maia
vantajosos numerosas inittações que, embora
ten!ii_ ua briüio parecido, sua intensitlaae
apparente desapparcce rapidamente, s-n-lo o
Beti consumo egual ao de qualquer outra
lâmpada de filamento de metal.

Por isso, quem desejar uma lâmpada de
t|. "watt", deve comprar .áinen.e em casa
de íoila garantia ou constatando an.e os
apparelhos a economia realíh iatnptda qae
l!ie .oEíereçam.
LUCAS & C.

Avenida Ptssoi, 36 t j8—

• Xarspe adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Per mula de R. de Brito, da Pliarmacia
Raspail, approvada ptla Inspeciona
de Hygiene. . , ,. ,Rec -lado pelo» mau abaliza.Ioi medico 1,

contra as aüe _ões do tubo gastro-inte-U-
nal, principalmente contra a» diarrnea» re-
beldes, acompanhadas de _ eólicas, dysent.
iJitj e meser-ter.tcs. diarrhras da dentição e
da; convalescenças das ft!.rcs graves e daí
moléstia! pulmonares, conseguindo semrre
n.aravilbosa. curas.

Modo de jsan veia*Se no Ttdro.
Preço t.ooo. Depusito — Drogaria

Pacheco, . dos Andradas, 45, 1' dc
Marro 10, y 1 Setembro 81 e 99 e As-
sembléa 34, VaSiic-a. Pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 229—

1.1. 1.400, Villa. Rio de Janeiro.

"Ea «cobe: cem todon or. meu» ctlio» com"Gcts-It.'* Aeora eu poano tombeo
uiar snimtoa meiiorci."

¦Gots-It" em qualquer cr„Io. O
callo esta cntiío condemnado u
morte com a mesma ceitoza com
que o sol brilha, O callo começa
a amollecer nos ü-clos o coho pot-
si E' o novo remédio eirnples,
fácil o certo para curar callo...
Não ha nada para gruflar-B. com tis
meias. Oo emplastros ou cal.0.1
cominumeiito vendlloü fazem 03
callos pciorar, enflaroam 03 calloa o
causam .iorea penosas. Com o uso
de "GetB-It" não ha nenhuma com-
pressão ou dOr. Não ha un_uento.i
que irritam 03 tleilos. nem maduras
(iu. í.izcni do dedo um verdadeiro
embrulho. Scra possivcl livrar-se
de callos sem o uso tle íacaa
navalha- o tesouras per! ç_rosas."Gets-It" nunca falha. _' livro da
perljro o nunca clOc. Experimenta
"ücts-It" hojo cm callot-, verrugas
e callo_dade3.

Fabricado por 13. __wrcnce «SL- Co.,
Chicago, Illinois, U. S. A, Vendido
cm todaa aa drogarias e phar.
macias,

GRANADO & O. — IUo ila J-110H,

AFRICANO CWIDENTE
Trabalha pelo verdadeiro Sj-UnA

dos indígenas, desconhecido 110 Brasil.
Realiza todos os trabalhos por mais
difficeis que sejam, obtendo tudo qua
desejam, como: cas.:nien'.o... paz no
lar, difficuldades na vida, atrazos com-
merciaes, e tambem traia de quaesquer
moléstias, por mais rebeldes. Todos oj
trabalhos são feitos rapidamente. Con-
sultas por escripto, io$ooo, cotn direito
a um talisman scientifico e poderoso,
do gênero africano, para resolver qual-
quer assumpto. Consultas no gabinete,
com direito ao mesmo talisman 5$ooo.
Todos os dias, das 8 ás 17 horas, á ru»
[guassu', 324. Madureira, com o sr. P.
Machado, R 785|
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COBAIO B^J__ácN_M.^8tóte 1016 |

ODSON
I SEGUNDA-r.IRí\ - DEPOIS DE AMANHÃ

O majestoso admirável trabalho

AVATAR
ou TROCA DE ALMAS

Novella de T. Gauthier, inter*
pretada pela celebre artista russa

SOAVA GALLOME
Deslumbrnntes dansas exóticas pela

bailarina de fama mundial, a bella

ZOM R A
Um espectaculo de lnxo o arte!!

vw •***¦'¦•*•¦*¦ -íiSw^M1 ;̂«|l_*^_ftSí*6^^_55^_ij

ESPECTACULO
MODELAR

As noticias mun-
diaes pelos melho-
/ " res c mais
importantes jornaes

Eclair
e Pathé
Jornaes

Uma-grande edição
. da casa Pathé -

Fréres' — Primeiro
film da collecçãò .
Napierkowska: -

A DANSA DE
SALOME'
-) ou <-

A Filha de
Herodiades

..apresentado em
cinco actos por

MTIe. Napierkowska
a famosa bailarina

..russa da Opera de
¦ .-. Paris

Uma comedia om 2
actos pelo insuperável
..éõmicü CAMILO l)I_

i.-niso

Sepnda-feira PATHE'
Ts fabricas Pathé editam em dois longos actos a novella sentimental

0 STRADIVARtUS DE SYLVIO
l* acto—.*. magia

Formoso poema, semi-rcligioso, melancólico e puro
ia do violino 2' «cto-O aui.r inspira amor

xjma revelação ai^tistica

v:

Surge e apresenta-se no Palhó uma rc-
vòlaçao de grande arte:

A felina Mlle. Tilde Kassay
no drama de vida moderna pervers-i

Aquella que
devia morrer!

acto: O soldo amor juvenil acalenla a
maturidade doentia.

2' acto: O zcnilh adnslo.
3- acto: Parulysi-i.... O declinar.
4* acto : Naufrágio.... Occiisò do amor.

0 Pathó apresentando este espectaculo diz apem-s; VEJftlW.... E JULGUEM

Quinta-feira : A mo..,a, multiforme o extraordinária .
___.__-._DA" GF5TS

no drama de Suprema Arte : COMO NAQUELLE DIA !.

THEATRO MUSICIPA.
Segunda-feira, 28 àe

Agosto de 1916
A*S SI HORAS

0NIC0 CONCERTO DA EMINEH-
TE PIANISTA

ftalonietta Rnllp Miller
PREÇOS

Frizas c Camarotes dc !•
Camarotes de 2- . .
Poltronas . . , .
Balcões AB. . . .
Outras filas. • . •
Galerias . , . . .

50J0OO
25Í000
10J000
0,^000
/i|0ÓO
2J0ÒO

Os bilhetes achíim-sa á venda na
casa AUTUIH. NA!*OLEÃO.

n8155

CASIIMO PHSNIX
UNICO THEATRO POR SESSÕES QUE FUNCCIQNA NA AVENIDA

HOJE --- Sabbado, 26 de agosto de 1916 — HOJE
THEAT3RÕ PEQUENO

MATINÉE ELEGANTE A'S 4 HORAS DA TARDE com a comedia tm dois
actos dc FRANCIS DE CROISSET

TELHADOS de VIDRO
••LE FEU OU VOI9IN-*

A" NOITE a -.e_.sc.es — A's 8 e i o horas A' NOITE

Or,-*!*.'!? suecesso <le Emma de Souza, Olympio Nog.ueira, Belmira de Almeida, Sal*
tes Ribeiro, Anthero Vieira, Etlmundo Maia. Josephina Santos, Antônio Campos e

Domingos Guimarães.

(Mobiliário fornecido pela casa RED STAR)
PRISCOS — Cadeiras c varandas. 2$; camarote-», 1^:$; cadeiras dc i1. 3$ooo;calí.rins, i$otio.

Ama.iliú, domingo — "Matinée blunchc" ái-) a horas da tarde
DE VIDRO. Biltiotcs _ vesda na UP.ieicria du lheatro

TELHADOS

THBATRO CARLOS GOMES
Grande Companhia dc Sfíssdçs do Éden Theatro de Lisboa

Kmpresa-TKIXKIRA MARQUEISHOJE -3 Sessões 2 — - HÒTE
A'S «ríil* E 9 3|-_ OA _N OITEJ i

O ESPECTACULO DAS FAMÍLIAS
A revista (ar.íasia de costumes portuguezes, em dois actos, ori_*i-i_l de CAEÍSÜSL1_AI_ e AVELINO OS SOUZA,: musica nns inse.tro_-TUO.MAZ

DEL NEGRO e^I-ÜZ JUNIOR . .

ZE' 
' LUZITANO  por Henrique AlvesMARIA DO MINHO  ior Elisa Santos

Optimo desempenho dc Berthe Baron, nas su_s admiráveis creaçõe*; Meáinade Souza, Jo_o Silva. Jayme Silva, Luiz Bravo, Tina Coelho Celeste deOliveira, Plácido Ferreira, Augusto Costa c todo o bello conjunto desta cora-¦par. tua.
PATRIÓTICA APOTHEOSE A PORTUGAL. -2&O MAIOR SUCCESSO LEGITIMO TRIUMPHOAmanha — Grandiosa matinée , ás 2 i!_.

HlI.I_Va\tENTE — DOMINO'. (J Si_8)

CINEMA AVENIDA
HOJE

O prefei ido pelo escol da sociedade carioca
A major concepção de arte e de luxo i

¦OIT '__r_TTÉ T.l^U rtn fòlil (¦innmiifnírrnnl.ipfl
HOJE

31 ARY I^ULLERna tela cinematographica, domi-,
nando o inundo arlistico pela sua belieza, graça e do-
naire — Incomparavel na sua apresentação sublime e
magistral 110 grande drama em 5 actos

Xançada ás feras
Da applaudida Red Fea-
ther, da Universal, ex-
traindo do trabalho do
Wallace Irvin e adapta-
do ao cinema por Lucius
Herdeson—Syiilhetisa o
magistral trabalho o do*
minio das seducções nos
grandes centros, onde
almas empedernidas ar-
rastam a innocencia ao
vicio, atassalhando-lhe a
honra, lançando-a ao
pasto das firas huma-
nas. MARY FULLER, a
genial artista americana,
e JnSBPH CA1.TKR, o
actor já consagrado pela
sua apresentação fidalga
nos papeis dc Linnie
Cartcr c Harry Sulüvan,
respectivamente, .:s ã o

.r_er~.-" -_..>- ¦j-.bastantesipara.oicomplc-:

|tó^iítp*;ia|cnfao.chiro|o do ^nfásjfjliíidg^e beüi cuidada.
"'Como 

complemento, uma comedia original finalizará
este programma superior;

Aii.-.i.lifí—Grandiosa matinée infantil com film da
troupe do incomparavel BILL1E.KITC11E.

Seaunrtii-feira—ÚTn film sensacional: O HOMEM
MYSTEU1ÓSO — Protagonistas: Robert Lconnard e.
Ilcllc Hall. (8177.1)

PALAOE TlãEE.A.-X.-ei.ES
HOJE - A's 8 3I4 da noite - HOJE

RUIDOSO SUCCESSO
da grando companhia ilrumatica do quo fnz parto .a actriz

rE__V_CJ3-_C__V POLA
À peça, em um acto, do escriptor argentino ANDRÉ DEMARCMI,

traducçio de EMMA POLA

OS OLHOS
(GÊNERO "GRAND-GUIGNOL")

Ncnir,- EMMA POLA; Josí Maria, Carlos Abreu; Laí-tir, Antônio Sampaio,
ACTÜALIDADIO

O vaudeville, em 3 actos, de BASTOS TIGRE

O MICRÓBIO DO AMOR
Tomam .j-.^Ttc 03 artistas: Sras. EMMA POLA, Maria Luiz.i e LuizaTarvaJ'10. AiMo*

òvaes e \Val*

í Vlllil ill •j'olill_ ".'3 Ulii'.liis, lliu.i. *Jim«oi m u —'• •, ••((•o-u, i
dc Oliveira, e os Sn?. Alberto Gliira» Carlos Abreu, Carios CarvaJ'10, A1M0
n!p Sampaio, Francisco Mesquita, Carlos Garcia, Oswaldo N
demar Azevedo Actualidade.

Bilhetes á venda na bcJhcterb do fh-eatro.
PREÇOS — Frizas, -5$; camarotes, _o$; cadeiras distuictas, 4$; cadei-

ras dc 1», 3$; -ditas de a3, 2$; nalerias iiobros, j$; . entrada geral, i$oog.
AMANHA — "MATINÉE'' A'S 2 .£_. (8102)

THEATRO MUNICIPAL
-_-*

Concessionário W. Mocolii

HOJE - Sabbado, 26
A'S 9 HOHA8

de Agosto
Segunda representação de DANSAS CLÁSSICAS executados pela celebro

ISADORA DUNCAN
— PROGRAMMA —
1» PARTE

I.PI013.VIJB 13JVI AULÍS
DE G LUCK

0-_vcrturc para orchestra e dansas, por Mme. ISADORA DUNCAN
_« PA UT1*. ._•

XFia--B-Nrx-B eim: taurcs
DE G LUCK

Onverture para orchestra e da::=a?, por Mme. ISADORA DUNCAN.
Orchestra de 30 professores.-Director da orchestra o notável pianista maestro MAURICE DUMESNIL,

Preços: — Frizas c camarotes, 6u$; poltronas, 10$; camarotes dc zh, 30$; ba!_à-:»
A c 11, (i$; ditas outras filas, .|$; galerias, 2$ooo.

BMlietcs á venda na Casa Artiuir Xa polcão, Avenida Rio Branco, i__, daa :«
horas da manhã ús 5 dn tarde, depois dessa hora 11a bilheteria do theatro-

DOMINGO — ÚNICA MATINÉE com o applatidido programma — CHO
PIN — que tanto suecesso alcançou na no_.e da primeira representação. — BI.
lhetes á venda. (J 815.)

OIIMEIVIA AiViEZRIOAiMO
KIO Quasi ao ar ll*v*_*«aO 3VE_%.IOEl PO

ROA IN'JSSA SKNriOKA PE COrÃCABANA
I-IOJE, DIA CI-IIC, DEDICADO ás f»miliã"_rcíõ Copacabana

GRANDIOSO PROGRAMMA NOVO
constituído oom os melhores flX___as

O _X jNTEOFLO
GRANDIOSO DRAMA POLICIAL,

 B O«•__-_ —

o&jnuiyo
por FRANCISCA BEKTIM

a deusa, da arte e da belieza,

THEATRO REPUBUC^oiTvôl^c
CINEMA E ATTRÀ*.ÇÕE-*. - Filmes da EMPRESA

Fl-vFj:__-DI
Orchestra sob a regência dc RAPIIAEL SOMaNO

] Sessõos continuas das 7 as 11 lioras |
0 sonsnoíonal íilm cm G partes da Fabrica From Film

Christãos e Judeus
(A CALDEIRA)

Soberba representação— EMOCIONANTE!
Luta ilas palxõi-M luimanas-O amor ilumina o

ódio de raças - SALVE AMBHICA!

THEATRO LYRICO
Hoje -- A's 9 horas -- Hoje
Segunda Representação
da SUULIME OPERA cm um acto do

maestro
WOLFFERRARI

Ultimas reprosontii.iies ilo transformista portuguez

SIL.VA ÜSBOÁ
VILLAKD-M0RAN CAMPEONATO DE

130X
O (Um do maior
_ nctualidndo

PREÇOS - Frizas, ÍSOOl-Cnmnrotos, 88000-Poltronas e balcões, 500 réis—Geracs_ e jardim, b'0J reis.
1Í81CÕ

' '""*""' -- -- - ..CINEMA THEATRO S. JOSÉ' EMPRESA
PASCHOAL SEGRETO

IL METO
MAIA

COMPANHIA MOLASSO — Ua qu.il £az parte a primeira bailarina ANA
KFM.iMSEK — Dramas, comeilias, imi.-ica ¦*, c Rrande.1, bailados. — Director da or*

chestra — Maestro MANELLA
nO.TE —m— Tres sessões — A's 7, 8 % e IO )í —:|:— HO.IK

Espectaculos dc completa novidade p ara familias — Arte, luxo, moralidade —
Numeroso elenco — Luxuosas montagens —- Todas as noites novidades.
primeira BM8AoppLA__IDA __ÇA _ SONHO D'ARTISTA

SEGUNDA SESSÃO — Primeira representação (Ia cspectaculosa peçaMADAME X EM CHINA -- TOWN 
PERSONAGENS — Madame X, ANA KUEMSER; John 1'V.lcr, O. MO-

LASSO; Smi-tr.-j Sue, Scrina Molasso; I.anky Joe, Lco Dalv; Yol iir Foo, Emma
So-cnko; H(i|i i linw, Chaas. Wing; One l.uiíg, Del. Maslro; Mikc Clancjo, ).
Torrentes; Tre.!. Kancy. J. Volpi. Acção j)aS5a-se no bairro craiicz, em New*Vork.

Tomam parte a soprano dramática I NES TOSCARI c TRIO AMERICANO
e CORPO DE COROS. — Linda partitura — Emocionante drama. — Protagonis-
ta: G. MOLASSO c ANA KREMSER.

Toma parte toda a comp anhia.
Terceira sessão — A FILHA DO MANDARIM

O MAIOR SUCCESSO THEATRAL I
AMANHA — Em "maüiiée" — "Soidio d'Artista".- "Madame X em China-

Tov.t." — A* noite — 1* se?são, "A Viíhrt do M-ititíaria"; -j"* sessão, "Mada-mc
X cm China-Tov.t." c „¦ sessão, "Sú:i!io d'Artista". Km todas as sessões tomam
parte novcM números dc attr-acçfles,

A MAIOR NOVIDADE THEATRAL— Dc resresço do Sul, r-strcar.i por cs-
tes dias neste theatro, a Grande Companh-a NoV.onal dc idpereias, itijv:_itiis,
IntrloVis cmafiitas , da qual faz parte o prrmeSrd actoV cômico AIÍFRKDO
SILVA, fimdoda lia cinco annos o lão fcu_ri<-.i do pufuHqo _Hrioc.ii. A estréa
sc dará com uma peça dc gra mie -suecesso, ,

As sessões principiarão sempre pela exhibição dc "films das mais reputadas
íalirlcas. PREÇOS POPULARES. A Empresa resena-sc o direito de alterar este
•procramma.

C'i.\li 'A-NIIIA" 
-\I_I_!X.V-SI>I-_{-. AZIOVEDO

Tournt-0 Çromildn ("'Oliveira
RECREIO]

^^ ^^ ' ' ********** xourneo cromil.la (VOlivaira

HOJE ^Jm^^^^m^ *MOJxm\mm\

A *^y$:;^í:-^^Protagoiiista: CREM1LDA D OLIVEIRA ^^^^^A8i4^*^j!°velm *.toW_*___^^^à,ft *
^^^-^^ HOJEHOJE

A #soguir: O ongraçadissimo vaudevilleMandos Àlcgrco, cm 3 actos. no mesmo
gênero do «0 ÁGUIA».

DoTOiiigro~'MA.*TINE'_.
Sogunda-foira. 28 — Recita do actor

Especíaculo completo,
Oliira.:
R 8157 i

RcprcsciUada cr.m grande E-.:c;:c=50 no?
•nriwilpac- KhepiHttffl da Eiuoip*. America
do NoKc c 110 COLON de Buenos Aires.

Condessa Susanna — Sra.
Gilberta Fridowsky

Conde Gil — Sr. Alberto
Terrene

Sant_—Sr. CESARE SAXTARELT.T
Ter.i início i cs-pcctaculo cnm a execução
A' GRANDE ORCHESTRA das celebre:i

GOYESGAS
do insigne maestro HENRIQUE

GRANADOS

CINEMA IDEAL
HOJE

¦Progroinina de arle, <Ie
luxo e tio maravilhas HOJE

Apresentação do inexcedivei drama tra
jfico moderno, de faustosa enscenaçí-o,

Interpretado pela fbrmosiswima actriz
Ml_l»l-s. *V__vPII_._HI£0**»VSIC-L

I" 1-, REMINISCEHCIAS.
c» — INTERMEZ/-0,
.-," — EL PELELE.

ABSOLUTA NOVIDADE PARA A
AMERICA DO SUL

PROFESSORES DE-
45 ORCHESTRA
Maestro director c concertador

ROBERTO SORIANO

45

Preços — Frisas, 4?$; camarotes, 30$;
fpi.MtMiils e varandas, &$\ cadeiras, £$000;
yalcri;-.-) numerada!-. .iÇuoo.

BiUielcs á vti.ida na CASA DILÚVIO
— Avenida Rio Branco, 106, das 10 ho*
ras da mairliã hs 5 .da tarde c depois des*
s_a hora na bilheteria do ílicatro.

Amanliã, Domingo
UNICi MATINFE

'«'«"^^•«¦^^«-^^«^.'•¦«¦^^--"J^-^ —__,—-. 
-fni. ,,,, ,,.,,, M|n oxua

__oo*_S ____^***'^_
-ax*^2tWli WÈlÊinÈÈ àW **Qo>w

. i« bailarina. Wl Opera, de Pariu, que executais rrs tenTaiíores !a<-civos e excontncos nicneio3 da "DANSA DE SALOME' adaptada áepoca actual e contida na tragédia lyrica

\ MIHIII iüllÜIU;
5 ACTOS DESLUMBRANTES; MUSICA DO GRANDE COMPOSI-TOR FRANCEZ-JULIO MASSENET

NO MESMO PROGRAMMA cxliibiremos ainda o cominovcnle dramasoc'al O LOUCO DAS PENEDIAS- 3 exaTctosOS
E ina:9 ainda as ultimas c sensacionaes noticias sabre a guerra e amoda cm P anis. trazidas peloECLAIR JOURNAL ~ °™ S^te.
Como EXTRA na MATINÉE,o interessante maga.ine semanal PATHE' JOURNAL

-^''f*"'S_-Í*"---*ir.

de

__e_____s__________!_a__
Empresa J, Cruz

,7"»iop
Rua da Carioca ns 49-51

aESOJES
1. o

São dias
ninis bello» e IVorm

iri'._mpii)9 ijue
IdaV6*1 11 Im «Ja _o<3

se seguem !
reoòmpenaado coin» c*oicliente*->!

niann, e

Í

AFILHADOCIRÇP
E' sem duvidn, o mais eninciònante liilAMA de Aventuras Policiaes. lõ series monumentaes' 

da grande fübrica "UNIVERSAL" dn um trabalho desempenhado por Graoe
Cnnard, Francis Ford o Bolléáux, tros nomos.queridos e um film grandioso

KTsi xTSblxleh «aos Leões 3-'serie_ em 2 partes
OS MyBteriOS ClO CirOO 4- a»! rie om C! partes

Grande BUCces*i*o*»Umtt*aballio sensacional

« gVlUoUMÊPí §VBVSTTERa03A
UA GUANDE ÍAIIIUCA DE LtiXO-FlLM „„«*__ .....prior4 íicto>s soberboia, com _cona_ de nma sensação superior
O titulo bem indica : tr.iln-.c de um arama de poiicia do mysterios, •**•;•,..,, nSegundu-feira-Cliammas dc Amor, grande drama em G partes, da «tox-*nm», e

A Evidencia, bello trabalho em 5 partes, dc -*D_.u.*_o blJU
___—__-__. -. __________________________________w_____M[________________i

«JL» ______^i____«__-n^i_£_-oooo ¦_!>_, ______ ^_"V__0_' _____T3__ JE V__t_[_f-' ______!_J__J Ka^gJ
TJlt.irr_,£=fc .tB-e_g__a._-_i*ig__L «3.© es_p©o1_i_a"ci_ilos

HOJE-fl """""

Segunda-feira
Rc'r.tillantc„ soberanamente linda, embora de aspecto austero, inicia,tinir, triumphal carreira cinctntttojirapliica, a arrc-Kita*Iora artista russe

;Sr-_A.__.__3_%.X->0, 26
— A'S -i Í_i4 o 9 314

E O J _____

3H

&% 2 - GRANDIOSAS S_E._»sSô___._3 .. 3 tm?.
PRIMEI.*. AS representações dn. famosa peça em G actosde Hanequin. e "Wsbbe-c-

Verdadeira
fabrica de
gargalhadas

Verdadeira
fabrica de

gargalhadas

f_.

traducção do fallecido Eduardo Garrido

DISTRIBUIÇÃO — Helena. PALMYRA TORRES; Obkhi, Elvira Bastos; Cccilia, Jttlictn Vasçoncellos; M. Phal-
_anl, Julio Sarapaioi Java, Antonia Keia; Adclio, Albertina Marqitcsi Justina, Augusta; .""inie. Plantin, Antonia Mendes;
Rebccca, Laurinda; Dcbora, Kosi; Trouque commisaario de policia, Oth.lo Carvtiho; (lat.fão, sen íi;cJt1a:Io, demente
l_rJ_o; Phalzard, proprietário, Erico Braça; Legri__nol, empregado p^bltcnt, Ribeiro Lopes; Moutounct, poliria, Jo'io Heti-
ríquos; Dingoivn, v.küo, Joaquim OUveíra; D. Uarnor. liespauhol, Gil Ferreira; Watson, mormoiu, Cone Kcal"; Pia::;::!,
pônei™, Henrique.; Bordon, rolicia, Pi mentel.

Era Paris — ACTUALIDADE — Enscenação do actor IGNACIO PEIXOTO.
VERDADEIRA FABRICA DE GARGALHADAS.'

_r$__-»'*»***_L'_í-i_&_vi1 * _..„.,,

Amanliã — Domin.o "Matinée" ia 2 112 e Duas «fissões íV 7 3!_ c fl 3;<_ da noite r- FARO DE POLICIA.
U 8ií.)._l

•• ..ai, fasanantro a platéia, com n severidade <To sen gerto. en-r.rn.-r.í,',iví"lw, e •."•"¦ •¦"•"••. — violentas c inéditas commoç.c. do interapes-U\a drama moderno, sob a denominaçãoÂ^uella que devia morrei*
4 octes de opiricma enscenação, o de intensa drairattcldaide. (J 8i;S)

I


