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MEDI
DESASTROSA

Não lia paiz no mundo kl. viila

tão cara como o Brasil, devido ás

tarifas alfandegárias, tão exagerada-

mente altas que chegam a onerar cer-

tas mercadorias, algumas de consu-

1110 ordinário, com taxas que corre-

spor.dem a 80 </o, 100 fo c 200 % do

valor de cada uma. Vem agora a

Câmara dos Deputados c aggrava

essa carestia, carregando mais -5 %

sobre a quota ouro dos direitos a-dita-

neiros, quota que, dc 35 % em '9°5,

já passou a 40 «/o no anuo corrente,

para ser agora, no orçamento para o

anno vindouro, elevada a 65 %. E

releva notar, para ajuizar-se do que
í esse imposto ouro, que o contri-

,-juinte, para pagal-o, compra a libra

esterlina, acU.ainw.nto a i<)*.6oo c

a entrega á «Alfândega ao preço de

8$6co.
«Os effeitos dessa desastrosa medi-

da, que se propugna como indispen-

savel ao eqtiilibrio orçamentário c á

satisfação dc compromissos de hon-

ra da nação, não se farão esperar.

O maior encarecimento de vida sc

começará a sentir ainda este anno,

se o Senado não corrigir o erro da

Câmara. 'Erro c erro crasso, que
absolutamente não dá, como se pre-
tende, para habilitar o Thesouro a

rcencetar o pagamento da nossa di-

vida externa. Para chegar-se a este

fim, ou i>ara augmeiitarem-sc, nas

proporções necessárias, as rendas do

Thesouro, não se faz necessária se-

ínclhante «medida. Ao contrario: cila

acarreta a diminuição da importação,

c conseguintemente a queda das ren-

das alfandegárias. Para com maior

segurança augmental-as, o Congresso
«deve votar providencia cxactamcntc
opposta, conforme o demonstrou, de
modo crystalinaniènte claro, eviden-

tc, no seu ultimo discurso, o illustre

deputado por iS. Paulo sr. .Cincinato

Brâgiti Vcjamol-o, acompanhando a
irrefutável argumentação do digno
deputado paulista.

As nossas importações sc compre-
¦hcmlcm em quatro grandes classes:
— 1, 'Animaes vivos) II, Matérias;

primas; III, .Artigos mani.factíira-
dos; IV, Gêneros alimentícios. A
classe "animaes vivos" é quasi nulla.
As importações avultam nas outras
tres. Destas, como regra geral, a se-

gttitda — «matérias primas — é taxa-
¦da muito baixo. Ao crives, os arti-

gos alimentícios sdífrcm tarifas
altas, o os artigos manufacturádos
altíssimas. Como effeito da crise
econômica c financeira que lavra
desde 1914, diminuiu exlraordina-
riamente a iiwportaçã. dos artigos
nianivfactltrados, que contribuíam com
inais -de 50 % no valor global da
nossa importação, caindo essa rela-

ção a menos de 30 %. Devido á di-
minuição nessa classe da tarifa, baixa-
ram espantosamente as rendas ouro,
"sem embargo de manter-se, mais ou
menos, no mesmo nivel de passados
exercícios, o algarismo do valor glo-
bal de mercadorias compradas aos
mercados estrangeiros". «Lembremos

alguns faclos significativos. Impor-
táinos, em i<joC>, mercadorias no va-
lor de 499.000 contos, que produzi-
ram OS.880 contos «de imposto ouro.
lim 1907, a 'importação de 644.1x10
contos proporcionou ao Thesouro
80.200 coutos ouro. 'Em 1908, a im-

portaçâo (fe 567.000 contos, deixou
ao Thesouro 65.200 do imposto ouro.
Entretanto, cm 1915, a nossa impor-
tação de 582.000 contos, apenas pro-
duziu 48.000 coutos ouro. Por que
tão pasmosa differença, por que ta-
manha qiréda dos impostos ouro,
uo confronto entre esses exercícios
financeiros de importação global sen-
ítyelmcntc egual cm valor?

«A estatística das alfândegas, invo-
cada pelo sr. «Cincinato Braga, re-
sponde com clareza. Imporíamos cm
toneladas de mercadorias:

ouro todas as classes da importação,
sem nenhuma distineção.

Não podiam os nossos financistas
officiaes ser mais infelizes na pro-
cura c descoberta de recursos para
o Thesouro pagar os credores estran-

gciros. A aggravação do imposto em
ouro é um attentado contra o The-
souro e contra o povo brasileiro. A

quota ouro, actualmcnte cobrada, é

de 40 r/o\ augvucniando-sc-lhe mais
25 %, a elevação dos impostos ouro
corresponde a uma aggravação de
62,5 % sobre os impostos ouro ante-
riores! Além das funestas consc-

qttencias já assignaladas, o augmén-
to da quota ouro acarreta mais estes

gravamos para o commercio: — o
capital das casas commerciaes, desti-
nado ao pagamento nas alfândegas,
tem que ser augmentádo, bem como
as commissões de despachos, mas
tudo para ser pago pelos infelizes
habitantes, deste desgovernado paiz.
Mais carga para 

"1'asino", 
que 

"i il

popolo: — utile, paziente, c... basto-
nato". 'Esperemos no que isto vae

dar. Nossos governantes, do exe-
cutivo c do legislativo, parecem em-

penhados cm mostrar, a todo momen-
to, o engano, o erro, o crime com-
mcttido pelos que destruíram o rc-

gimen serio, honesto, prudente, sábio

que assegurava' ao 'Brasil paz, tran-
quillidade, ordem, liberdade e pro-
gresso, que o elevou uo conceito das
mais ¦nações, que lhe manteve credito
invejável, para pôr em seu logar isto

que ahi está.
Gil VIDAL

rios d.i praça sc faziam rpfcrèncias ao
nome d.: um bem conhecido e acatado
banqueiro, como sendo elle o inspirador
ou o possível autor dos artigos que
temos publicado, c que tão fundo feri-
ram a questão dos câmbios que o sr.
Custodio de Magalhães julgou dever

pedir a sua demissão de director da
carteira cambial do Banco do Brasil.

Posto islo, digamos ainda: era lão
segura a nossa afíirmativa de que não
faltavam letras de café c de outras mer-
cadoria», a despeito do qtic em con-
trario assegurara o sr. Custodio Ma-

galhães, que ellas apparcceram hontem
em abundância, procedentes de varias

praças.
Hontem os bancos abriram com as

taxas de 1- ;|ió, 1* Ai* e 1* t\a no
P.ivcr Plaíc, com lelras offerecidas a
ta 17I3* e 1* Ç)|i«j.

Depois do meio dia, o Ultramarino e

o River Plaie forneciam cambiaes a
13 17 j 3_-, havendo offertas de letras
com abundância a 12 19ÍJ' e 12 5I8.

O mercado manteve-se firme e fe-
choii a 12 171.12, a Ie-.ras a 12 19I32.

Km geral, somente os bancos estran-

gciros operaram, pois que o do Brasil
naturalmente máritinhà-se á espera das
sabias instrucções do sr. Pandiá I

O que porém, convém registrar é que
hontem as letras apresentadas no mer-
cado íoram por quantidade muito supe-
rior ás necessidades dos compradores.

Em cate, foram hontem vendidas
18.000 saccas, na nossa praça, na base
de 9*?;oo e o$Soo.

francamente disposto a, em nome. do
governo federal, fazer respeitar a lei,
sem que isso prejudicasse a quem quer
que fosse.
» Xão é esse o caso do general Cam-

pos.
Além de pouco apaixonado por essas

perigosas situações, que de uni momen-
to para outro requerem "commando"

de verdade, o general é tambem pessoa
bem chegada ás conhecidas blandicias
do senador Azeredo, coisa que .sc prova-
com a circumstancia de se não ter/até
agora, manifestado ao governo da Ue-

publica contra a condueta revoluciona-
ria de certos officiaes da guarnição,
que fazem propaganda c agem em detri-
mento do presidente do Estado.

Prccavcnhá-se o general Caetano. Of-
fereça almoços, jantares, etc., ao sr.
Carlos dc Campos, mas tenha sempre
em vista que, num momento de perigo,
sempre seria melhor que o presidente
de Matto Crosso contasse com as suas
próprias forças...

discussão desses dois importantes as-
stmuptos.

IServimo-nos do ensejo para apresen.
tar a v. ex. a segurança de nossa mais
alta' esrtma e mui distineto apreço —
Atténciosas saudações — (Assignado),
J. G. Pereira Lima, .presidente; «-lu-
gusto Ramos, director-sccrctario".

CAMISAS—O que lia de melhor e elr-jan-
tc-Casa Manchester — Gonçalves Dias s-

0 ESCÂNDALO DOS CORREIOS

Sabemos, que o coronel' Francisco
Mendes do Moraes srrá brevemente
designado para importante commissão
nesta capital.

AINDA A CENTRAL

0 ESCÂNDALO DAS L0C0M0T

O ministro «da Fazenda declarou ao
delegado fiscal no Kio Grande do Sul,
em resposta á consulta indagando quaes
os vencimentos «pie .competem ao gene.
ral reformado 'Manoel.. Thecphilo Bar-
reio iDiànná, que é lerife-em disponibi-
Iidade e deputado ao Congresso esta-
dual que em face da legislação quebre-
gula a matéria, o referido general não
,póde .perceber vencimentos militares
durante o lempo das sessões do Con-
gresso.

GRAVATAS — I.iti.issiman — So r.a
Casa Manchester—Una Uonçalves Dia3 5.
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íA-lúçoü manufa •

durados . . .. 1.3*0 *'-lAr.iíítH alimenti"
cios. .... 1.043 703

c em valores ouro dessas mercado-
rins;

I9U "Jis
'Artinos nütínifn •

durados ... £ 37.685.000 10.791.00.1
lArtigos álimcntt-

cios - 15.002.000 11.317.000
Desses algarismos se vê que os

Como vão haveria dc estourar o

escândalo dos desvios de dinheiro;
nus agencias postaes do Kio?

De um modo geral, e na -apparcu-

cia, esses desvios foram obra c.rclu-

siva da improbidade dus agentes; e

c um engano. ,
De certo, se >não houvesse a impro-

bidade, não haveria o escândalo; mas

esle tem a sua causa originaria no

desmantelo da própria administração
superior dos Correios, desmantelo

que tornou possíveis os fados agora
apurados.

Como se sabe, o serviço de conta-

bilidade das referidas agencias fòra<
confiado, duma maneira toda espe-
ciai, a um determinado funecionario,
que o superintendia. Sobre esse fun-
ccionario, que se suicidou, é que re-

eúe agora a culpa da maior parte das
irregularidades apuradas.

O acto pelo qual elle ficou invés-
lido dc poderes, quasi sc pôde dizer,
sem contrasle (pois nenhum outro
empregado, conforme circular de
iç:.', tinha o direito ii menor inter-
venção nas agencias, „U.*.'*si„i*Eii CV!" jZ--,
1'OSSl'M OS MOTIVOS AM.IXADúS), fã'
rceia visar uma melhor sistematiza-

ção dos serviços da contabilidade.
Tratava-se, porém, como acaba dc

ficar esclarecido, duma mera picui-
r.ha de gabinete contra o então sub-
direclor do Trafego, Sr. Serqiieira
Braga, hoje aposentado, * a quem
incumbia a immcdiata fiscalização de
todo o trabalho das agencias, desde
as sua.! insinuações c instrucções, até
aos balancetes e recolhimentos de
saldos, fiscalização essa que era dia-
ria e permanente.

A modificação, instituída com o
intuito de ferir nos seus incliiidrcs o i
Sr. Serqueira Draga, tirou todo esse
serviço complexo das mãos de uma
autoridade superior para collocal-o
nas de um mero 3" official.

Desde esse momento, a direcção
suprema dos Correios conia que ficou
na ignorância implícita do que sc
passava nas agencias. O serviço uão
estava sob as vistas immedialas de
nenhuma das sub-dircclorias. 0 cam-
po para a fraude e para a iniprobi-
dade ficou, por isso, aberto.

<0 erro inicial foi, portanto, de oi"
ganisação 011 de syslematisação admi-
nislrativa. Mais uma ves fica pro-
vado como custa caro ao listado a
intriga de secretaria e como são
damnosas e funestas as preferencias
pessoaes por estes ou por aquelles
fitneeionarips.

«-*•¦>«-_-, .os»..

E não é que o general Thaumaturgo
de Azevedo quer mesmo ser presidente
do Amazonas? Por essa ninguém espe-
ravã com certeza. _

Ainda não ha muito, todos nós sup-

púnhamos que o governo da Republica
desejava de facto empregar os seus
bons officios no sentido de que áquelle
Estado entrasse numa phase de paz
política, mais do que necessária ao seu
futuro econômico e financeiro.

O que se observa, entretanto, é que
0 que quer o sr. Wencesláo Braz é

justamente o contrario.
A que titulo eslá no Amazonas o ge-

neral Thauniatuigo? A resposta c sim-

pies: cm missão especial do Ministério
da Guerra. Essa missão não é otilra,

porém, que a de mover a assembléa po-
lilica da opposição ao governo do Es-
lado no intuito de que o reconheça pre-
sidente, cm duplicata com o presidente
apoiado pelo governo estadual, para de-

pois dc tudo muito confundido na

questão política, surgir a questão de
facto, expressa numa agitação, que porá
por terra toda a gente filiada á actual
situação governamental do .Estado..

E' utn piano, que apresenta probabi-
lidades de victoria, desde que a cllc
deve por força estar associado'o go-
verno da Republica. Mas que credito
se deve ligar ás palavras do sr. Weii-
ocsiiiò, contidas numa sua mensagem, e
comlemnatbrias dos "casos estaduacs",
quando o próprio presidente é queni
os provoca? O facto de consentir o

O sr. Nilo esteve hontem em foco.
Xa Ponta da Areia, onde o estadista da
Praia Grande vale certamente mais do

que o Apóstolo dos Ceriwos, retirou-se
da popa de um vapor o nome antiquado
de "S. Paulo" para, cm sen logar,
inscreverem o ao grande rcclamista
fluminense.

A cerimonia foi feita com todos os
detalhes da praxe consagrada, desde a
mesa de doces até á assucararia rlicto-
rica do lieróe do dia. Uni discurso do
sr. Nilo é sempre interessante, porque
s, ex. tem a sua i-lcqueneia habitua.!-
mente reforçada por alguma idéa pra-
tica, que robustecc nos que o ouvem a
fé no estadista inesgotável.

E á maneiia de um bom empresário
de cinema, que não deixa ficar uma
fita sediça, o sr. Nilo muda os seus
programmas todas as semanas, de modo
a não enfastiar a platéa.

Ha dias tivemos a "política das piau-
tacões"; liontcm o super-homem de
Nictheroy fez rumo ao mar e procla-
mou a "politica do Oceano". Amanhã
teremos a "politica das batatas", como
já tivemos a "politica das bananas",
nos bons tempos cm que o sr. Nilo
ageiiava as coisas para dar o seu pulo
ao Cattete.

Mas todas estas "politicas" nilescas
resumem-se, afinal de contas, naquella
bem conhecida politica dos contratos
fabulosos e dos esbanjamentos, com
que o sr. Nilo, em dezoito mezes de
governo, levou o Brasil a dar os pri-
meiros passos na estrada do segundo
fundiiig, . . 4. ;.-: '

0 DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu,

hontem, á tarde, no palácio do governo,
oé srs. dr. Astolpho Dutra, presidente
da Caniara dos Deputados, c o deputado
Antônio Carlos, leader «da maioria na
Câmara, com os quaes conferenciou so-
bre assumptos .parlamentares.

Apresentaram-se a s. -ex. os srs. dr.
Luiz Guimarães e I.uiz Lima o Silva;
respectivamente ministros do Uraisl nas
Republicas de Venezuela e da Colômbia,
qué sc adiam cm villcgiaíura nesta ca-
pitai.

Foram ainda rcchrdos por s. ex.: o
barão Homem de Mello, que lhe apre.
sentou despedidas, por ter de partir
para- a Bahia, afim de tomar parte no
Congresso de Geographia, a reunir-se
ali proximamente; odr. Miguel Calmon,
a. agradecer-lhc a visita que mandara
fazer por motivo dc sua enfermidade,
-¦'os drs. Ernesto e Jorge de Oliveira
Cruz, (íue foram tambem agradecer as
manifestações de pezar de s. ex. á me-
moria do scit pae, general João Clati."dino.

A' noite s. cx. recebeu a visita do
vice-rprcr.-Jcntc da Republica, que tratou
de coisas da politica geral.

O presidente da Republica fez-se re-
prescntnr por seu ajudante de ordens,
conimanlante Alvim Pessoa', no enterro
do almirante Ilrasilio Barbedo.

i..Jg» gcx>KM
PUNHOS e collarinhos — Especialidade
—• Cana Manchester — Gonçalves Dias 5.
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•O ni'f*.istro da (Fazenda rccoinmcndou

ao delegado 'fiscal em Minas Geraes
que intime o collector das rendas fede-
raes de Rio Pardo;Cicmentino Alexandre
Borge*, a optar por esse cargo ou «pelo
de ^agente postal da mesma localidade,
que exerce -cumulativamente.

O sr. Dutra da «Fonseca, director do
Patrimônio do Thesouro_ Nacional com.
mltnfcou honlem ao ministro da Fazcn-
dí que por falta absoluta dc licitantes
deixou de se realizar o 'leilão annun-
ciado, dos prédios da .Villa Operaria
Orsiha .da iFonseca, -na Gávea.

Aquclle. funecionario. ipcdiu ao sr.
Calogeras instrucções a respeito do no-
vo leilão.

Banco Nacional Ultramarino
S-DB EM LISBOA—FUNDADO EM 18O4

líio -do Jane!ro™S. Paulo—Santos
Capital 12.000 contos fortes
SAQUES .V VISTA E A PRAZO

sobri iodos os paizes e todas as opera-
ções bancarias uos .«eus variados ramos
nas melhores condições do merendo.

R. dn Quitanda csqulnn AKandesa
Aíi-imein, Prata 11 tio Junho.
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•Ao alto a grande locomotiva "Mallet", que custou, posta no Rh de Janeiro, 30.W0 dollars, isto e,

4 070 dollars que a locomotiva 
" Ten Wheel". Aqui, neste negocio, não ftmcctanoti o I.agc; cm

locomotiva de des rodas ou "Ten Wheel", Pelas quaes a nação pagou a escandalosa somma de

dollars!!! Estas foram as vendidas por iiitcnn edio do Lage.

menos
baixo,
,|.|.oCo

prove
erno que o general Thaumaturgo,

candidato não eleito á presidência do
Amazonas, mas pretendente a esse cargo,
íòrn a esse Estado, cin missão do Mi-
niãtpriò da Guerra, é bem significa-
tivo.

O sr. Wencesláo é quem provoca
os "casos políticos''...

A bordo do paquete inglez Doiiífl
que deve chegar a esle pono no pro-
ximo dia *<j, viajam os deputados bel-_
gas Mélot e Buxcé. que, ein commissão
official, foram designados pelo governo
da Bélgica para virem ao Brasil.

.0 ministro da Fazenda enviou ao
nícsidente do Tribunal «de Contas, para
ns diversos fins, célpia do decreto que

I abre ao iMiiítstcrio da iFazenda o cre.
í dito de S9-,-'67'$4-". 'l>ilra pagamento
| di dosoesas du tranawtcs marítimo-"
! aos retirantes do nordeste brasileiro,

) correnle anno.

•pAPniinpí» .— Ve-tidinlios para nie-
U ir UUpC- *,iins. Enxovaes para bi
ptiíados-
!cm-lc&

ms.
Modas i-ara senhoras;

ico.
da As-

«Por só terem comparecido, ii hora
regimental, 44 deputados, não houve
hontem sessão na Câmara.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

sB-O-g» O _—¦ 
A' falta de numero,

fnitçcionou hontem.
o Senado não

iGos fi rasas
O TEMPO

Ila uma semana, tivemos oceasião d
reúrir gravíssimas accusaçõés que pe-
savam sobre o administrador dos Cor-
reios de Minas, e das quaes, na s-.ia
recente viagem a Bello Horizonte, se
inteirara o sr. Crmillo Soares, dire-
ctor geral dos Crrreios da Republica.

As informações que, cnlão commii-
nicámos ao publico não eram co-.nplc-
tas. Mais longe linha avançado o des-
calabro daquella repartição postal, e a
carência de escrúpulos daquelle fun-
ccionario chegou a coisas inverosimeis.

VO Commercio de Minas, edição de
22 do corrente, vem este detalhe :

O administrador dos Correios de Mi-
nas mandou pagar por 10 resinas dc pu-
pel diplomata, para cartas, sein pauta, com
os respectivos cnveloppes timbrados,
8o$ooo a resina, ou no total 8oo$ooo.
Mandou pagar por cinco resinas dc pa-
pel com envcloppcs, idênticos, ?5$ooo
a resina, ou 110 lotai .|*5$ooo. Entre-
tanto, não íoram resinas, mas caixas
de papel diplomata que o administrador

pagou a 8o$ooo e a 85*000, cada uma.
Não lia papel diplomata desse preço,
c não lia tambem nenhum signal dc

que o papel, dc custo de 800 e S50 réis
i cada folha, tenha entrado naquella re-

1 partição, donde já saiu o dinheiro.
j O presidente da Republica está intei-

rado desses e dc outros factos p

' licas editada", cm Portugal. Anno 6*000

O prefeito não loilipareeeu honteni
ao s*u gabinete.

 mmm*aírK.*^»4lPB&m" '

BONS perfumes, finos e ;.
N'i Perfumaria Nunes. 1..

preços ra-uj.ivt-i*.,
S. -,'ra..cisro, 25.

re-

Do dia 1 do corrente até honlem, a.
Rcccbtdoria do Districto Ecdend arre*
cadou a quantia dç' 3l'tíãi?tH3$40S,
tendo arrecadado cm egual .periodo do
anno passado, a'de 2.704:456*828.

O ministro do Interior declarou ao
dr. Aluysio de Castro, director da Fa.
culdade de Medicina desta capital,'que
o mesmo pode desempenhar a com-
missão 1'ara que foi convidado- .pela
.Faculdade de Sciencias Médicas de
Buenos «Aires, de fazer conferências
scientificas naquelle estabelecimento,
110 mez de setembro,   

Os senhores suppõem naturalmente A administração do Correio da Ma
. . „ t, 1 nia. assim como tones os seus agentis

que o apoio prestado a S. Paulo, pelo 1 v'iaj.ntcSi acceita assignaturas para
Rio Grande do Sul, na questão da taxa i a f0vistá portugueza O Rosário, uma
de 10 "i" sobre os transportes ferro-1 das mais bem feitas publicações catlio.

viários, obedeceu á necessidade dc sc
poupar á industria, á lavoura c ao com-
mercio mais esse ônus.

Os senhores enganam-se. A ligação
das duas grandes unidades da Federação j
nesse caso não tem outro intuito que o
de confirmar o que, de ha muito, se .
está a dizer cm relação á futura presi-;
dencia da Republica, isto é, que São
Paulo c Rio Grande do Sul se ligaram \
pnra assumirem Attitude na "futura

campanha".
A politica deste paiz é uma coisa qne

offerece as maiores surpresas a quem
a examina dia a dia. Essa união de São
Paulo c Uio Grande é então um contra-
senso. O Rio Grande é aquclle bloco
positivista, dirigido pelo sr. Borges de
Medeiros, através do sr. Salvador Pi-
nheiro Machado. S. Paulo é o Estado
em que predomina o espirito joven do
sr. Altino Arantes, cujas convicções po-
lilicas e religiosas são diametralmente
oppostas ás do sr. Borges de Medeiros. I

Coniprthendc-sc, nessas circumstau-
cias, que essa liga dos dois Estados c'
coisa que não pódc offerecer resisten-1
cia durável. A politica une-os de modo
passageiro. Depois, conseguido ou não;
o objectivo communi, cada qual toca
para o seu lado, Porque não pódc ser
dc outro modo.

'¦n_.-<XX'fcW' -¦-

Piiips & lesplip
Itesurgc o caso do 'Amazonas, dizem os

jorniMS".
Is«o de "casos" no P.rasi! têm-se tornado

o gênero dc maior cotr.ção no mercado po-
ü;.co.

Se sc errasse um imposto sobro os casos,
o Tlie-;ouro arranjava mais dinheiro qus
com o Imposto sobre cs casas, do Piragibe.

Oü cariocas tiveram
luz.

consumidores brasileiros evitam eom-

prar os artigos estrangeiros, altamen-
te onerados, tarifados qttasi que pro-
iiibitivamente, e recorrem aos simi-
lares nacionaes. Ora, como os indus-
triaes importam as matérias primas
pagando diminutos impostos aduanei-
ros, segue-se que o Thesouro Nacio-
nal é sacrificado, embora a amar-

gttra do povo pela insupportavcl
carc5t',i até dos gêneros de primei-
r.i necessidade, ao passo que os
barões da industria se enchem
de dinheiro. Se não para corrigir-se,
ao «menos para melhorar-se, em bem
do povo, tão anômalo estado de coi-
sas, a medida conveniente não seria
a elevação da quota ouro na desne-
cessaria e at'é criminosa pcrceiilagem
que a Câmara votou ante-hontem, mas
sim pequeno augmento da quota ouro
sobre as matérias primas, parállela-
hiente a tuna diminuição dos impôs-
tos aduaneiros, ouro c papel, sobre
os árticos mamifacttirados c gêneros
alimentícios. Com esse expediente a
vida não se tornaria mais cara. e o
Thesouro, com certeza, perceberia os
recursos ouro necessários aos com-

promissos externos. Em vez disso, a
Câmara dos Deputados, obedecem!,;
ao governo, approva a emenda da
COrrímissão dc Finanças, suggerida
pelo sr. Carlos Peixoto, que sobre-
carregai com mais 25 %• de impostos

triste, sem U:;.. Ape-ar das nuvens <*uc
cobriam o ceu, a clmvi, uão caiu. A tem-
peratura variou c!e 2o°ti .1 -j^.j.

«a^O1»*»*— ¦¦¦" ¦ "¦

liontcm um sabbado! latorio que lhe prestou com

líOXTEM

S. bl
PtlAC.lS
Londres. . . .-** Paris" Hamburgo. . ." Itália" Portugal (csc.i.l" Huenos Aires ti

ouro). . . ." Neva Yorl;, ." Hespanha. . .
T**xtrcmias :

Caixa matriz
Bancário

Café — 9$6oo a 0$;
tyno ;.

Libras — Sem nec*'
I.clrás .In Tlicsotiro

8 o 8 i|.| por cento.

Cambio
qo n]s A' visT.',
ia t.2 1:1 '

$;-n
$'")"
$040

e$9«*5

: :;!.ia a i- 17I-
2 is;.-j :i 1 • 1;'.

nor arroba, pc'

«_GS-^--S__í-«^0»

tlOJK
lístá de serviço na Repartição Central Jc

rolicia o 1" dclcj-ado auxiliar.

pedido.
mais sair.i-nii

Publicações a
iia casa c não quer

cripçao.

A carne
«Para a carne 'Vovína, «posta hoje f-n

consumo nesta capital foram af fixados peles
marchantes no entreposto dc S. I>iogo, os
preços dc S??o c Sfi.-jo, devendo ser co-
brado .io publico o máximo de $830.

Carneiro i$6on a íÇSon; porco, iÇ a
i$_*oo, c vítella, ?=oo a SSon.

O cambio liontcm... Perdão, antes
dc continuarmos, seja-nos per mi tt ida
uma explicação, O Correio da Manhã
não tem a ventura de contar com a rol-
laboração, mesmo graciosa, de mostres
em finanças c câmbios. O que se diz
nestas columnas é obra do nosso pro-
prio esforço, da devoi;_o dos que aqui
trabalham.

Dizemoa islo porque nos commenta-

certc.-.a o
director geral dos Correios. Está in-
teirado, mas o funecionario que .-íssim

procedeu continua livro dc pena c cul-

pa. A politica mineira abriga-o sob
a proleeção das suas azas. e os devores
ilo sr. Wcncí-sláo. não sabem transpor
as "Alterosas"... Sc fosse doutro Es-
lado, o sr. Brandão, de Minas, muito

provavelmente já csi.iria no olho da
rua para prova da severidade c intran-
sigencia do sr. Wencesláo em que con-
cerne aos dinheiros públicos. Mas, o sr.
Wencesláo está se mostrando comilic
les attlfcs-

O sr. Pandiá Calogeras man lon bon-
tem o dr. Sá Filho, sou oiiioi.il de
gabinete, visitar o sr. Servido 'Dotira-

ilo. director comniercial do I.loyd Pra-
sileiro, que continu'a ainda gravemente
enu-rmo.

-¦.... mi IB_t-<»-rg>*fwai

ROUPAS brancas — Sortimento
— Casa Manchester — Gonçal'

«¦ l » <Ba 'í' n¦ ¦ ¦ ¦

cm egual
i Dias 5.

O general Carlos dc Campos jantou,
liontcm, com o presidente de Matto
Grosso. Foi um jantar intimo e cordial,
cm que tomaram parte poucas pessoas:
03 membros da alta administração do
Estado e o directorio do partido g*ver«-
nista. E' islo pelo menos o quo nos
dizem os telegrammas,

Até abi vae tudo muito bem. O sr-
Caetano de Albuquerque é um homem

gentil, que costuma tratar bem os hos-

pedes da sua terra. Mas não vá o pre-
sidente de Matto Grosso confiar muito
no general Campos.

E' bem certo que a força federal, di-

BENGALAS _ El
Casa Manchester

¦jantí-s c resistentes —
- Gonçalves Dias 5.

¦_aa«i3.-<!Sv--&'»P— ¦

O ministro do Interior concedeu
excqiiatur, afim de qué possam ser
cumpridas as cartas rogatórias expedi-
das pelas juntas da Republica do L'ni_
guay âs desta ci.pi.al, dc Pernambw-co
e do Uio Grando do Sul, no interesse
dos autos em que são partes a socie-
dado anonyma Companhia Industrial «c
Comniercial e Olavo Alves de Saldanha
o outros.

Serão pagas amanhã, na Prefeitura,
as seguintes folhas: Escolas Profissio-
naes llento Ribeiro. Álvaro Baptista,
Rivadavia Corrêa c Visconde do Maná,
Escola de Aperfeiçoamento c Podago-
gium.— ' — ¦ _a» «ta »p-w « 

Vf-crirlnc- chap-bo, Espartilhos. I.in-V lablltlUb, do3 c. amp3 Modelos.
Casa Nascimento. — 16", Ouvidor.

11 MWat^MQ^^-tW^T ¦«
O ministro do Interior _ approvon a

adopção na iBrigada Policial, dc dois
uniformes facultativos para os sar-
gênios.

Trcclin dc um discurso do sr. Nilo Pe-
ç.-.nlia, por iierasião do lançamento r.o mar
di «cargtieiro tino tomou o seu nome :

"A política com o Oceano, r. politica com
o mar c a que nos convém actualmcnte,
dedo a extensão d.. nos?a costa, estreitou.'
do portanto as relaiôcs entre os listados
c fi.zemlo a circ-.-.!r.;Jo da riqueza c do
tral-adio.

liem se vi- rpr CS93 tirada que o sr. Xüo,
apcz-ir dc seu nome dc rio, não c nenhum
pclilico dc asua doce. nuis polliico do água
salgada — dc "mar; uc oceano — como de-
clr.r.1 cm seu c.v-Jalcso c- plconastico es-
tvlc.

3!
í* ii:

O senador T";ii.t.ic:o fez no Senado a de-
{(¦sa da sua invalidez.

1);?. o Raul que o i)uc lia nella dc errado
é o prefixo : o UpUacio vele dez.

Err. reunião, Imitem effcctuada, os v
gistáá protestaram contra ns abusos da
c.-ili''-ãn dos gêneros adulterados.

ida áquelle Estado, seria V.-.T.

elemento de franco suecesso para a cau-
sa legal, desde que fosse confiada a um
official isento de ligações políticas e

i\ Associação Commercial tio Rio dc
Janeiro dirigiu ao Centro Industrial do
Brasil o seguinte officio:"lExmo. sr. dr. Osório de Almeida.
m. d. presidente do Centro Industrial
do Brasil — Esta directoria recebeu o
officio de v. cx.. datado de *i do
fluente, portador do applauso c dos
protestos de solidariedade dessa digna
instituição á campanha, ora encetada
pela Associação Commercial cm prol
da moralização das fallencias em a
nossa praça e da regulamentação das
isenções do direitos aduaneiros.

«Muito desvanecida pelo apoio efficaz
que v. e.-c. llie offerece, esta directo-
ria agradtcendo-o, tem a honra dc so-
licitar a v. cx.. a fineza de sua pre.
sença nesta secretaria, no próximo dia
.11 do fluente mez, ás 3 horas da tar-
de. afim de tomar parte na sessão de
directoria convocada «para ultimar a

O.tando chegará a vez do
testar coui.-a a adulteração do
cal-ridos ?

1,111a, tO — C
Ingjàictta wwiími

publico prrj-
-.cucres fis

í-ministra
WílIÍCOtl Oi» ÍOÍ*

ntstro dus Rotações exteriores
do Peru, que o sen governo in-
cluiti tia black-list o lianco AU
Icmlo desta cafitat.

(Teli-gramrna*
Bastante*. Unhas px branco
Xa t.il nejjra ainda existe*.
Pois sendo ali então tal banco
Vazia negocio franco,
Excluído da llack-list '

!'{
:í

«5 Senado esteve liontcm ás mosca?.
Attraidos, naturalmente, pelo cadáver

d«*> patriotismo, já cn\ «putrefacçío»

* *
Por falia de numero não liouve sessão

no Conselho Municipal.
Tambem ás moscas; mas ali nüo se deve

íalar cm cadáveres.
N*f,., c gentil falar em corda, em easa

de enforcado.
Crrano & C.

Sobre o escândalo das locomotivas,
recebemos ainda a seguinte carta*.

"Exmo. sr. redactor do Correio da

Manhã. — Permitia v. ex. que ainda

uma vez venha pedir agasalho ao "Cor-

reio" para estas apreciações stiggcridas

pela defesa do director da Estrada feita

pelo senador João Luiz Alves, da tri-

mina do Senado.
Como é um escândalo sem preceden-

tes que sc tcncionit oceultar do expio-
rado c vilipendiado povo brasileiro, to-

mo a liberdade dc vir ás portas do in-

dependente e altivo Correio da Ma-
nhã, clamar, expor em sua clareza esta
negociata.

Uma dc duas, ou o sr. João Luiz esta
mancominunado com o director da Es-

trada ou foi redondáliente enganado pelo
sr. Arrojado, pois quasi tudo o que

í disse da tribuna do Senado c inteira-
mente falso e mostra falta dc conheci-
mentos lechiícos elementares e dc bom
senso. -I

A questão do minério será pelo abaixo

jSüigKado examinada mais tarde cm to-

dos os seus detalhes. Vamos tratar, agora,
apenas cíi questão das locomotivas com-

pradas recentemente pela' Estrada á
American Locoinothe Sales Corpora-
liou.

O sr. João Luiz emprega na sua dc-

fesa o methodo confuso, faz referencias
a nomes de pessoas dc respeito como ao
do impoluto dr. Assis Ribeiro, que entra
neste negocio como uni novo Pilatos.

Diz o sr. João Luiz, e appella para
corroborar a sua asserção para os co-
nbceimentos technicos de seus pares,
que c intuitivo que uma machina con-
struida para queimar carvão cm pedra
uão pôde usar o carvão pulverizado.
Isto é um disparate, pois, toda c qual-
quer machina—e alé o fogão do sr. Ar-

rojado que o não 6 — pódc queimar c

queima carvão cm pó, desde que sc faça
insignificante modificação nas grelhas.
Isto não implica com a construcção da
machina — é um accessorio susceptiyél
de ser adaptado a qualquer fornalha.
Diz ainda o sr. Luiz Alves que o typo
dc locomotiva Ten Wliccls, i patente
da afortunada Fabrica e que é o unico
modelo dc machina adaptável ao carvão
cm pó. Xada do mais falso poderia ter
dito o defensor do sr. Arrojado.

Ten Whcels, ou em portuguez 
"dez

rodas", é o termo teehnicamciitc appü-
cado á locomotiva de rntz rodas.
Locomotivas de dez rodar, podem quei-
mar lenha, carvão a granel, em bri-

quettes, cm pó, oleo combustível e até
as barbas do sr. Arrojado misturadas
com o miolo do sr. João Luiz. O ter-
mo não implica senão o typo da loco-
motivo, e desta classe são fabricadas
em toda a parte do mundo não sendo

patente ou privilegio dc quem quer qne
seja. .,

O sr. João Luiz chega ao auge quan-
do diz que "foi um acto patriótico do
director da Estrada a acquisição destas
machinas". E' a inversão dc toda a
moral, chrismar de acto patriótico esta
deslavada maroti-ira!

Já temos demonstrado que não '
nosso intuito desmoralizar ou levam
tar accusaçõés pueris. O que nos move
é o horror cotii que assistimos ao des
barato dos dinheiros da nação por fun-
ccionarios sem escrúpulos, dc mãos da-
das com estrangeiros nefastos que para
aqui vieram para uos arruinar, achin-
calhar c reduzir á miséria c desbonra;
é vermos um senador da.Republica, da
tribuna do Senado, tomar cynicamente
a defesa dessas transacções que deve-
riam provocar a indignação de to.los os
brasileiros.

Vem o sr. João Luiz justificar a
enormidade c o escândalo dos preços
com os telegrammas, a quo já aqui al-
ludimos, do sr. Silva Freire, engenheiro
da Estrada, ao seu director. Esses tele-

grammas que dizem? Dão um preço
absurdo c -nada mais.

O su. Arrojado compeou locomoti-
v.\s "ivro Ten Wiicels" (dez rodas)
A -7.560 DOLLARS TOSTAS XO PORTO DÜ

Xova York, em saveiros, isto em 7 ni*

julho dü 1916.
O mesmo sr. Arrojado comprou e'|

MARÇO DE I9l6 LOCOMOTIVAS "CoN-SO"

i.id.vtion" (sao . maciuxas DE MAIOR.
CUSTO QUE AS ANTERIORES) POSTAS NO
porto, do Rio de Janeiro com todas as
DE-PESÃS PACAS TOR -J.C-5 DOLLARS 11

Querem outra prova da lisura do ne-

gocio? abi vae:
O isr. Arrojado comprou 14 loco-

motivas do conhecidissimo typo Ten
IVhccls ou de dez rodas — postas
cm A'*:'* Yorl; ao costado do navio,
pelo preço de "".360 dollars cada uma.
(Carta de Encommenda ti, *4, de 4 —

7 — t6.) A esse preço se deverão, por-
tanto, aecrescentar as despesas de fre-
te, seguro, embarque em Nova York e
desembarque no Rio, taxas de cáes, «íc.
Só o' fréle, segundo o telegramma do
sr. Silva Freire, lido no Senado, por
locomotiva, ser-'a superior a doze mil

dollars. Orçando pelo minimo as de-
mais despesas acima, chegaremos »

4.500 dollars por locomotiva.
Teremos, assim, que addicionar ao

custo em -Nova York 16.500 dollam.
— 44.060 dollars por locomotiva en-
tregue _ Estrada no Rio de Janeiro!!!!

Não c tudo. Pasmem os homens dc
bem! O sr. 'Arrojado Lisboa, o mes-
missimo director da. Estrada, em 10 dc
março deste anno adquiriu, segundo rc
comprova com o contrato n. 48, assi-

gnado entre a Estrada e Carlos Wigg
c a Socicíé Anonymo des Mines de
Manganese dc Ouro Preto DUAS Loco-
motivas "Mallet" — o> typo df, ma-
chinas mais caro oue se 1'Aur.ic.*., pois
pesam cerca de _*o toneladas, cihqiian-
to que as Ten IVliecls não excedem a
150 toneladas, ao preço do/ 30-OPO
dollars cada uma, entregues no Rio de
Janeiro.

A comparação que aqui sc faz entre
uma machina Ten Whcels e uma
machina Mallet só pódc ser favora-
vel á Estrada, por ser a machina Mal-
let dc custo muitissimo superior, pois,
alem de pesar mais cerca dc 70 tono-
ladas, é de construcção muito mais dif-
íicil e delicada. Mas mesmo apezar do
absurdo da comparação, vê-se que a ca-
marüli.iiconfprotras maclfinasiTcH Whcels
pagando mais quatro mu, r, setenta
DOLLARS POI! MACHINA,

F. é um negocio destes que um sc-
nador da Republica ousa defender ? IV
ou não uma affronta ao brio nacional ?

As irregularidades que sc lim pra-
licado naquella desgraçada repartição
são enormes; a protecção escandalosa a
fornecedores ó de revoltar.

A American l.ocomotivc Sales Cor-

poralion lavrou ha tempos com a Es-
trada um contrato para fornecimento do
3 locomotivas Pacific e 3 ditas Conso-
lidation aos preços de *o.*6o dollar-,
para as primeiras c 16.51Í0 dollars para
as segundas (03 preços foram em tnoc-
da ingleza equivalentes a estas som-
mas). liste negocio foi feito por con-
correncia publica c por isso resalla
logo a enorme differença de preço npe-
zar de serem rstas machinas do eustoi
superior ás Ten IVliecls. P.sle con-
trato teria de ser pago no Thesouro
Federal — assim requeriam as boas
normas administrativas, assim deveria
ser a bem do decoro c da moralidade.

Sabem os senhores onde foi pago ?
na Thesouraria da Estrada uo dia -.2

de maio do corrente anno. Deixou per-
tanto este contrato dc ir ao Tribunal
de Contas. O sr. Arrojado abriu uma
excepção odiosa para esse fornecedor,
mandando a Thesouraria, contrariamen-
te ao que estipula o Regulamento, fazer
o pagamento.

O sr. Arrojado trm-sc sobreposto aos

princípios administrativos, ás boas pra-
«tes c a todas as regras do decoro. Pede
supprimenlos ao Ministério da Viação

para o sou thesoureiro; não presta con-
ta desses supprimenlos, e o ministro
continua a conceder-lhe essas requísi-

ções que vão para a Thesouraria para
pagar inexplicavelmente contas que o
deveriam ser 110 Thesouro após as for-
ihalidades qne a lei preccitita,

Em matéria dc curiosidades adminis-,
tr-iMva só se pódc comparar a Estra-
da neste momento á Imprensa Xaçional
no tempo do saudoso Arsenio Foguin,-

pois para comprovar isto bastará di-
zer que o actual director tendo ecle-
brado com a firma A. Th-.m o contra-
to n. 47 em 1 do março de 1916 o

pelo qual essa firma se obrigava para
cora a Estrada a pagar .vl.Gjõ dollars

para compra dc uma locomotiva, fez
com ~que essa importância íosse remei-
tida cm seu nome individual c á sua
disposição ficasse cm Xova York, no
" Guaranty Trust". Üm banco allcmão
desia praça recebeu a importância o

poz cm Xova Yorl; á disposição do di-
rector.

Poderá haver algo de mais irregular?
Se n sr. Arrojado s* lembrar de u'or-
rer amanhã, quem vae receber ess: di-
nheiro?... Por corto que não será a
Estrada.

E' possive! que não haja má fc neste
n-gocio e que -)*r. Arrojado cm ocea-

d

Quatro mezes depois, era ainda o

mesmo director da «Central que arro-

jadaiiiente _Pfrontav.i esto paiz,
adquirindo locomotivas do typo 7\*it

Whcels (que estão nos mercados por

preços inferiores aos das Consolida-

liou, que a Estrada comprara cm

março) ao preço ide -•/.5G0 dollars-

TENDO 0 VI-.VWiDOR APENAS A OBltlCA-

ÇAO Dl* Cül.t.OCAB AS MAC111XAS NO

roRTo Mi Nova York. lAjtuitando ae

preço exliorbilanle do custo das lo-

comotivas as despesas do frete, sc-

guro, taxas, etc, que andarão po»
mais de 16.000 dollars, teremos que
cada tuna das Ten Wlieels chegará

ao Rio dc Janeiro por mais de

44.000 dollars, isto «a, cerca do dobra

do preço que, em tuna transacção

honesta, a Central deveria pagar.
A explicação da enorme «difíeren-

ça entre a compra de março e a

dc julho «é muito simples. Ein mar-

ço o sr. Arrojado agiu isoladamente

c a sua consciência de funecionario

guiou-o ua defesa dos interesses do

Estado. .Agora o director da Central

teve como intermediário da trans-

acção João Lage. «Esta intervenção

do .famigerado tratar.te c um dos

asrectos mais sérios ido grande cs-

candalo das locomotivas, ü sr. Wen-

ceslúo tem até agora 'feito cotisíat

que o seu governo não tolera o con-

vivio do Lage. iNão duvidamos dt

que o presidente da Re*»iiblica se rc-

etise a receber o I,agc, ou a presti-

giar pessoalmente as suas patifarias;
.Mas como pôde o sr. Wencesláo rc-

conciliar a ordem que exchte o pas

quineiro dos portaes do Cattele com

a pre-onça do Cazúa na «Estrada «de

Ecrro Central, a fazer negociatas

co.-n o sr. Arrojado?
(Reiterando o que ba dias, dissemos

sobre os negócios da Central, cha-

manios hoje de novo a attenção do

sr. Wencesláo para o effeito que

estes escândalos vão ter sobre a repu-

tação pessoal do presidente da Re-»

publica. Continuamos a considerar o

sr. Wencesláo um homem tarado, ¦,

mas saiba s. cx. que j_ ha muita

gente que,
Central com
nista do Lage,

que -) *r

siãi Spportuiii pague a quem dc di-
reito, mas «^;oder*c-á negar que í coi-
sa exquisita, feia c que dá margem aos
mais desencontrados modos de pousar?"

•Sotnos
hoje a

ainda forçados a voltar
este caso, que o pre-

sidente da Republica insiste em

abafar. A analyse dos algaris-

mos que o nosso missivista cita em

sua carta dispensa quaesquer consi-

derações sohre os escandalosos factos

que se estão passando na Central.
«Em março do corrente atino, o pro-

prio sr. «Arroj-do comprou locomoti-

vas de um typo níais caro do que
as Ten Whcels, pagando, para cada

uma, tosta xo porto do Rio nE Ja-
neiro, a somma de 23.625 dollars.

»

ligando as .negociatas #:la
nova attitude gover-
tira as suas illaçõcs

cm detrimento do presidente da Rc-

publica.
lEsto aspecto da questão não é, a t

noiso ver, um mero caso pessoal cm

que o sr. Wencesláo é o maior inter-

essado. Ha um lado político da ma-

sima importância neste momento. O

paiz atravessa uma crise sem prece-
dente e do povo vae o governo exigir

um tributo, que a todos veiará e que

para muitos será o prenuncio da

fome. Em um momento como este,

é absolutamente essencial que- a na-

ção lenha confiança, pelo menos, na
«honestidade dos governantes já que
os faclos a obrigam a não entreter

illusões sobre a competência delles.
.Manter como ministro da Fazen-

ús. na hora cm que o Brasil está

íallido e quando os credores estran-

gciros querem estabelecei- aqui o pro-
tectorado financeiro, um Calogeras,

cuja incompetência sc loín 111 fa-

mosa at_ entre os credores brasilei-

ros do outro lado do Atlântico, já
é tini acto audacioso do sr. Wences-

láo. Mas não julgue o presidente da

Republica que a paciência deste povo,
arruinado, espoliado c coberto de

lama pelos processos republicanos
destes nllimos tempos, é inesgotável.

Completar o quadro da vergonha ita-

cional, còllocando a advocacia admi-

nislrativa do Lage na Centra! em sy-
metria á ignorância petulante do fi-

nanceiro improvisado do Thesouro,

não c coisa destituída de perigos.
A Republica, que nos linha pro-

mcttido a prosperidade no regimen

da ordem e do progresso, Ir.ntxe ao

Bninl não somente a ruina — por-

que arruinados estamos ha muito

tempo «— mas à imminencia da ex-

tineção politica e nacional.
O povo «brasileiro está quasi etn

agonia, mas os agonizantes têm ás

vezes gestos violentos de revolta.-.
Elevar os impostos a um ponto mui-
to superior 'á capacidade tributaria
da nação c comprar locomotivas a

preço dobrado, afim de que sobre

dinheiro para a advocacia administra-
tiva «dos lages, é trazer fogo pr.ra
um paiol de pólvora...

ILEGÍVEL _._*¦..¦...__.__.' 

¦
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0 novo ministro da
Rússia no Brasil

'O presidente da Republica recebeu
bontem, ás g horas da noite, no pala-
Cio do governo, em audiência solenne,'o conselheiro do Estado Alexandre
Scherbatskoy, novo representante da
Rússia no Brasil.

A' audiência, que seguiu rigorosa-
mente o que dispõe o iprotocollo, esti-
veram presentes o .ministro interino das
Relações lExtcriores, o secretario da
presidência, o chefe c stib-chefc da
casa militar, o director interino do
rrolocollo das Relações Exteriores e
introduetor diplomático, tendo o iilus-
tre diplomata, ao entregar a carta au-
tograplia do seu imperador, acreditan-
do-o no cargo de enviado extraordina-
rio e ministro .plenipoteuciario do im-

- perio russo, junto ao nosso governo,
lido. em francez. o seguinte discurso:"'•Senhor (presidente.' 'Sua .majestade, o imperador, meu1 .augusto soberano, dignou-so nomear-
me seu representante junto ao governo
dos Estados Unidos do Brasil.

Conferindo-mu essa insigne honra,
6iia majestade confiou-me um encargo
do qual eu tenho a felicidade de con-
ceber toda a importância, assim como
o alto interesse.

As relações entre o governo imperial
<• o da Ropublica dos ilistados Unidos
do Brasil são das mais antigas e nun-
ca deixaram de ser excepcionalmente
cordeae».

IE essas, que existem entre os dois
paizes, parecem estar presentemente
em vésperas do desenvolvimento a que
merecem chegar, tanto sob o ponto de
visla político como sob o ponto de vis-
ta econômico, c não é de duvidar que
agora quo a distancia não _ oppõe os
miesmos obstáculos que outróra, entre
as nações c os mercados — o Brasil e
a Russia, esses dois paizes que na cx-
tensão e nas riquezas oíferecem mais
de um ponto de analogia, sejam cha-
roados a tomar um novo impulso egual-
mente benéfico a ambos.

iA minha mais cara esperança é de
collaborar para esse íim com o gover-
lio de v. ex.

¦Tenho a honra, sr. presidente, de
apresentar a v, ex. as 'cartas que lhe
foram dirigidas por sua majestade o im-
perador, relativas á minha nomeação, c
aproveito o ensejo para exprimir em
nome do meu augusto senhor assim
coino no .meu próprio, os mais since-
ros votos pela gloria e prosperidade
do governo dc v. «x. e pelo futuro
desle grande c bello paiz".

O presidente da Republica, recebendo
a alludida carta, passou-a ao ministro
do Exterior, lendo então o seguinte dis-
curso:"Senhor ministro:

Recebo eom muito apreço n Carta
iAlitograiplia, pela qual sua majestade o
imperador de todas as Rttssias vos acre-
dita no caracte. de enviado extraordina-
rio c ministro plenipoteuciario junto ao
governo dos Estados Unidos do Brasil,

Jlani fes taes o empenho de estreitar
mais intimamente, ainda, os vínculos de
antiga e cordial amizade que ligam os
-dois paizes e de contribuir para o des.
envolvimento crescente «Jas relações
econômicas c commerciaes entre o Bra-
«it e a Russia.

Posso assegurar que encontrareis,
como vosso illustre antecessor, cujo fal-
leciniento foi tão sincera e profunda,
mente sentido aqui, a mais efficaz co.
operação dos poderes constituídos e do
povo brasileiro .para que vos seja agra-
davel a permanência entre nós o fácil
o desempenho da elevada missão que vou
foi confiada.-Agradecendo os votos que fazeis, é-nm
grato, senhor ministro, formular os mais
sinceros pelo ventura pessoal de 'Vosso
augusto soberano e pela constante prós-
peridade e grandeza do império russo."

O novo ministro foi conduzido ao pa-
lacio, em carro do Estado, escoltado por
um piquete do 13° regimento de cavai-
laria, sob o commando do aspirante
Luiz Soares dus Santos, sendo as conti-
nencias do protocollo prestadas pelo '2*
batalhão de caçadores sob o commando
ido tenente-coronel Carlos Jansen Ju-
aiior.

1t«B> ¦>¦"
Bó NA CASA PORTUGUESE JOE'

Rua Assembléa, 40 — é que se en-
.outra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, 3?3oo.

SEGUNDA EXPOSIÇÃO-FEÍBA
DE FRUTAS

Sob a presidência do dr. José Be-
üi-j-n, ministro da Agricultura, Indus-
tria e Commercio, reuniu-se a Commis-
são Permanente de Exposições para
nratar dos prêmios conferidos na Se-
N'.mda. Exposição Feira de Frutas, Lc-
gomes, Hortaliças e Industrias Deriva-
ias e tomar conhecimento do balanço
ido certamen.

O dr. Alberto I.ofgren, relator, deu
o relatório do jury dc recompensas, c
ibem assim a lista dos prêmios conferi-
dos, sendo estes trabalhos approvados.
A conunissão resolveu lançar cm acta
mm voto de louvor e agradecimento aos
jurados pelo zelo e competência de-
ministrados 110 criterioso julgamento
dos produetos. O secretario procedeu á
leitura do movimento dc receita e des-
¦pesa, sendo o 'balanço apresentado una-
jiinicmente approvado.

Embora o governo não tivesse con-
corrino com quantia alguma para a
realização, quer da primeira, quer da
segunda exposição-feira, ambos 03 cer-
tamens, deixam saldo, que importou
liara o primeiro cm io$9So c para o
segundo, não obstante a sua muito
jnaior amplitude, em 1 :o*;$ooo.

i_ O movimento de venda de produetos
ascendeu a 7!7oj?3oo; o numero de
visitantes foi de 22.3,13, dos quaes
ío.ft-S adullos c 2.677 creanças, tendo
sido respectivamente na primeira expo-
sição de 3 :Sjq$.*oo e de S.544.

No calculo dos produetos vendidos
-uão eslão incluídas as avaliadas en-
commendns conseguidas por numerosos
expositores,

, Os dados acima demonstram o exito
alcançado pela segunda exposição-feira,
e comprovam a boa orientação seguida
pela commissão permanente de exposi*
<;5ks.

iFoi marcada para o dia 2S dc ja-¦nciro de 1917, a inauguração da ler-
ccira exposição-feira de frutas, lcgit-
ines, hortaliças c industrias derivadas,
a qual tambem abrangerá uma exposi-
ção feira de flores.

Como os anteriores, o terceiro cer-
jami-n durará oito dias; a commissão

. desde já acceita, adhesões e se prom-
ptifiea a responder a todas r.s cônsul-
«as e informações que forem dirigidas
ao Museu Commercial do Rio de Ja-
nciro, á_ praça Quinze dc Novembro,
Secretaria Geral da Conunissão Per-
ananc-Uc de Exposições.

Antes tle encerrar-se a sessão foi dis-
cutida a organização de uma exposição-
efe ira dc cercacs c <]e produetos da
j-nande lavoura, tendo sido adiada a
solução do assumpto.

¦mu o irji i<i di 11-

DR. REGO MONTEIRO. Mola. das s:*
p1.or_3 c dos olhos. 7 de Setembro 81.

tu 8379)
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II POLÍTICA
O barSo Homem de Mell,

na Câmara
O venerando barão Homem de Jfcllo,

ex-presidente da Iiahia, no regimen impe-
rialt eegue -p roxiiiiame.it.. para a capital <&l.
quelie Kstado, afim de tomar -parte no
Congresso de Geographia, \ que ali se re-
une.

O venerando" ancião, que dirigiu os des*
tinos do grande Kstado do norte -cm 1878,
prestando-lhe, assignaladps^ serviços, esteve
hontem na "Câmara dos Deputados, onde se
fei despedir dos membros da bancada '>'*.
.nana.

O barão Homem de Mello entre.eve, por
alguns minutos, palestra com os a.Iudidos
deputados, ipclos quaes foi levado até _.
porta., do edificio da Câmara, ao despcJtr-se.

ií * •':

Um telegramma
do general Caetano

O senador Ruy llarbosa recebeu o se-
guinte telegramma do presidente, dc Matto
Grosso;

"CuyabA, 25. — O vosso parecer, a rcsp.ir
t. da .famigerada denuncia da assembléa, é
o eterno verbo da justiça o do direito, fui-
minando o desvairainento do ódio politico.
•Acceile milhares de agradecimentos de quem,
ha trinta annos, já vos comparou ao gran-
de Seneca, cuja pátria era o mundo inteiro,
pela fulgurancia universal do seu espiri-
rito. Attenciosas saudações. — (a) Caetano
dr Albuquerque."

Conferência - Concerto
Em beneficio das obras

dos Tabernaculos
¦Em beneficio das obras dos Taber-

nactilos, com sede na Cathcdral 'Metro-
iiolitana, effcoluoti-se íionteirt, .no sa-
lão nobre do Jornal do Commercio,
uma sessão musical precedida de uma
conferência .pelo barão de Brazilio Ma-
chado;.

iA's 4 lioras da tarde, estando o sa.
lão repleto das .principaes famílias da
nossa sociedade, Ifez seu 'i«gres:|i3 o

cardeal Arcoverdc, acompanhado dos
incmbro.4 do Cabido metropolitano.
Pouco depois, o barão de Brazilio Ma-
chado assomou á tribuna e proferiu
eloqüente discurso acerca da "Cari-
dade".

Deu inicio á sessão musical madame
Seguin, a distineta •professora de can-
to, muito requestada hoje .pelas nossas
gentis patrícias que se dedicam ao cui-
tivo da arte vocal.

iMadãme Sóguin disse a Ariclle, de
Paulo Vidal c a romanza de Masse-
net Si tu le vcux, fazendo-se applau-
dir pela sua voz deliciosamente inodti-
liida, pela finura do ipliraseio e ipela
nitidez da articulação.

A senhorita Kiiima Sassetti Ilaeller
traduziu ao piano, com grande expres-
são a "Morte dc Isolda", transcripta
por I.islz.

Paulina dWmbrosio que, nas festas
de caridade é sempre a primeira a
offcrccer o tributo valioso da sua arte,
embalou o auditório com o Romance
do -Wicnianski, e a Serenado, de A.
d'Ambrosio.

Em seguida mme. Seguin voltou ao
tablado e nova nicssc dc applausos
colheu na "'Madame Bmterfly", de
Puccini, e na melodia de Masscnct
— Je t'aimc.

O trcelio de Puccini foi cantado na
sessão franceza, e,comquá..to o seu
contorno melódico tivesse uma pliysio-
110111 ia que o uso tornou como quc
modelar a professora Seguiu conse-
guiu Jniprimir-lhc novo aspecto, gra-
ças a uma interpretação toda pessoal
que cm determinadas passagens sc
afasla da linha commum.

Grandioso remate da sessão musical
foi a " Dansa Macabra", de Saint-
Saens, a dois pianos pelas talentosas
amadoras senhoritas Emma Sassetti
I-Ioelincr e Magda Pinho.

Ministério do Interior
ItETJXnj-SE O CONSELHO ADMI-

NISTRATIVO OOS PA-
TUIM0XI0S

¦Sob a ipresidência do desembargador
Souza Pitanga, reunituse liontem o
conselho administrativa dos patrimo-
nios dos estabelecimentos a cargo do
Ministério da Jusliça.

(Foi lido, 110 expediente, um officio
Ido llliesouteiro dos Ipnlíitrj-nios leom-
taiunicando quc a 2a de julho findo re-
cebora da Caixa de Amortização a
quantia de iaS:i57$'oo, preveni, nte de
juro; das apólices .pertencentes acs di-
versos patrimônios e relativos ao 1°
semestre do corrente anno, a saber:

tPara o Instituto Surdo*. Mudos,
»o:;7o$; .para o Instituto Benjamin
Constant. 4i:j;^$50o; .para o Hospital
de Alienado.-, 30:525$; .para o Institu-
to de Musica, o:--is$; para o Orphana-
to Osório. - :.5/55; ipara o Instituto
O-.v.u.lo Cruz, 2:uoo$; para a M. 15
de Novembro, pooSooo.

Comniunicou o -tesoureiro que rece-
liera dos diversos -cobradores do Hospi.
Uai •:'• Alienados a quantia de

¦ <! :.-. • ;\",-o, proveniente de donativos
fc! •>.- ào referido Hospital.

¦'¦'.: seguida, pediu a palavra o dr.
_êf,i*inu de Faria c co-ninunicou que
-¦r;,i.-.ii:nl;ira o conselho nos funeraes
da esnoba do coronel Jesuino da Silva
Mello! IPediu a ipalavra o presidente e
agradeceu, cm nome do conselho, esle
jgc-to espontâneo do seu secretario.

IFoi marcada nova reunião par» o dia
M de setembro próximo.

.0 incidente do Lyceu Litterarlo
Portuguez v.

O faclo de ter sido arvorada a ban-
deira da Allemanha na varanda do Ly-
ceu Littcrario Portuguez, no dia do
4S" anniversario da benemérita institui-
ção, tem continuado a ser muito dis-
cutido, apezar de terem sido dadas já
as mais satisfatórias c completas cxpli-
cações,

Hontem obtivemos cópia do officio
cm que o sr. Joaquim Freire pedia a
sua exoneração de vice-presidente. E'
do teor seguinte:"E.1-IH0S. srs. — Tendo recebido aviso
de que na sacada do Lyceu eslava arvo-
rada a bandeira allemã e, vendo nesse
facto irrefleetido uma aííronla á nossa I
própria nacionalidade eni virtude de jPortugal estar em guerra com a Alie- .
manha, nielindrndp tambem e gravethcn-
te nos meus sentimentos patrióticos, te-1
lephonci immediatamcnte a -syndiear do
caso chegando á triste conclusão dc que
era •realmente verdadeiro. Sem perda
de tempo indaguei se eslava presente
algum dos directores c como a resposta
fosse negativa dei ordem tambem pelo
telephone para que Immediatamcnte
fosse arriada aquelia bandeira. Pouco
depois fui pessoalmente á sédc social e,
com grande magna e a alma em rcvol-
ta, vi que as minhas ordens não haviam
sido cumpridas pelo empregado a quem
as havia transiuiltido. Sem perda de _
tempo foi a bandeira arriada. Pcrgun-
tando quem havia dado Semelhante or-
dem foi-me respondido que havia sido
dada pelo sr. presidente. Kstc facto
que é gravíssimo c o dc não liaver sido
cumprida a ordem tcrminanle do vice-
presidente, na ausência de maior auto-
ridade, são para mim dc tal importan-
cia que me impõem o dever de dar a
minha demissão immediata do cargo que
oecupo na dirccloria, não olislantc ser
ella composta de amigos meus limito
affciçoados. Deus guarde a vv. exas.
exmos. srs. presidente e mais membros
da direetoria do Lyceu Littcrario Por-
tuguez. Rio de Janeiro, 24 de agosto
de 101G. — fa) Joaquim Prcire."
¦— ¦¦-0O<»-<S»--'O-Kn-—

ABUSOS
Sio deveras lamentáveis os abusos

que se estão dando no regümen ropu_
blioano com as despesas com ürens es-
peoiaes ua Estrada, de (Eorro iCentrtal.
Nia raonardiia, ein cujo regimen fui
educado, nunca se viram taes coisas.

Nunca se soube do anniversario de
Caxias, de Osoiio, do Cotegipe, de
Rio Branco e do visconde da Gávea.

Hoje, ao annunoiar-sc o anniversa-
rio dos ipresidenties da Republica, de
seus ministros, e de prefeitos, chovem
os minios valiosos c os donativos de
casas com chaves de ouro I

lliu aiinVla fui míniátro da Fazenda
cm um periodo de tínise tremenda, em
que toda a fortuna publica c particu-
lar esteve «111 minhas .mãos, e mc rc-
cordo que o objecto de maior valor
qne recebi, foi um par de botões de
ouro ipara .punho, que mc foi oíferecido
pelo sr. Orozimbo Carreto, digno pae
do sr. dr. Edmundo Batlreto, .mcmbr.o
do Supremo Tribunal iFedcral, e que
por sigr.al roíibai-am-mio na mesma noi-
te do meu anniversario, dc cima da mi-
nha secretaria.

Lafayette, presidente do conselho de
juiniistros, quando seu pae enfermo, em
Quebra de .Minas, ia todos os sabbados
visital-o, 'ligando-se ao expresso um
carro «serrado que pagava.

iFranciisco Belizario, quarído ministro,
quc tiosíuiiíava ar á sua fazenda, aoá
sabbados, comprava passagem.

1E111 18,-2 ou 187,*, quando a assem-
bléa geral foi convocada ipara votar a
lei do terço, o ministro da Agricultu-
ra — Costa .Pereira, expediu um aviso,
mandando dar passe gratuito aos depu-
tadeu do norte pelos paquetes subven-
cionados e aos deputados rcsidcnucs
em São 'Pauto c Minas .pelas estradas
de ferro D. Pedro II.

0 conselheiro .Uauliinho Catrhpos, ço-
rém, residente na Parahyba do Sul,
não accfilou a passagem gratuita para
si e a sua bagagem.

Aberta assembléa geral convocada
extraordinariamente, Martir.lio Campos,
nos primeiros dias de sessão, mandou
á mesa uma intcrpeilaçâo ao ministro
da Agricultura, concebida mais_ ou
menos nestes termos: Em que lei se
tinha fundado o governo para dar pas-
ses gratuitos aos deputados.

Costa Pereira, respendondo á inter-
pcllação, declarou que não tendo os
deputados nas sessões extraordinárias
direitos ao subsidio e á ajuda de custas,
o goven.o entendeu que era de cqui-
dade tomar essa medida, pois quc
muitos deputados, não dispondo de rc-
cursos pecuniários, tinham de fazer
enormes sacrifícios para transportar-se
com suas familias até á Corte.

Martinho Campos, respondendo, pon-
tificou sobre a corrupção politica, por
isso que, os deputados cra.111 fiesaes do
governo.

Quanto á elevação do imposto cm
ouro, em 25 "Io, onerando o commer-
cio e o consumidor, além das neces-
sidades dessa espécie no déficit orça-
mentario, ella é simplesmente ab-
surda.

Em 1S70 havia um imposto cm ouro
creado, cm 186Ú ou 18Ú8, creio eu,
pelo ministro Zacharias.

Em 1870, quando tínhamos cambio
de 16 011 17, o ministro da Pazenda,
visconde de Itaboraliy, pediu e obteve
a abolição desse imposto, por entender
que era vexatório ao commercio.

Quão longo estamos hoje dessas
praxes de moralidade c honestidade que
dominavam os 'homens públicos 110 go-
verno pasardo!

Ainda mc recordo quando o saudoso
Ccsario Alvim accusoti o i1111110rt.1I
liarão dc Cotegipe, no caso das poupe-
Unas, iporquc era comm.uidi.ano duma
casa commercial apanhada nas malhas
do contrabando.

Que grande emoção no seio da Ca-
mara e do Senado, ua imprensa de todo
o paiz e na opinião publica dã^Kaçãol

Durante oito dia& consecutivos, em
todas as rodas polimas não se falou de
outra coisa. Hoje, se o presidente da
Republica, ou o ministro da Fazenda
mandar buscar cinco mil contos do The-
souro e recolhel-05 ás gavetas de suas
casas, os jornaes falarão An dia e no
dia seguinte tudo passará ao» rol dos fa-
ctos consumados.

Como temos descido cm moral!*
dade publica, nesta Republica digníl doa
mellior sorte I

Como temos decaido cm f.scrtipu-1
los moraes I

Como temos descido tão baixo!!
As vcnalidades, os roubos, que se

vão notando nas agencias postaes, são
frutos da tfyoca I _Tudo fica impune, tudo se pôde
fazer nesta quadra.

O fallecido e mallogrado senador:
Francisco Lobo, homem de uma espan-'osa ititc.ridade moral, dizia-me um
dia: Eu menino; meu filho, ser ho-
nesto é unia coisa muito difficil. Eu sei
que sou honesto até vinte contos, por-
sue podia ficar com elles sem ninguém
saber e não fiz.

Dahi para cima, uão sei, não sei.
_— Hoje, a •honestidade, dever come-

zinho dc Iodos nós, de todos os homens
públicos, de todos aquelles oue têm
uma parcelía de autoridade, é uma
coisa rara; — é tin:w virtude de subido
valor.

Está o exemplo do sr. Wencesláo
Rnaz. A sua maior virtude, a sua mais
brilhante qualidade dc presidente é ser
como quasi todo o mineiro, um homem
honesto.

Serzcdcllo CORRÊA
'— t ~—*-t^mgjx_m ¦

O que ha no
café tornado

Uma ropresentaç-0 ao Prefeito
'f. ..

O Centro do Commercio e Industria
enviou em data de hontem, ao sr. dr.
Azevedo Sodré, prefeito da Capital.l?e-
deral, a seguinte representação: • .' ]"O Centro do Commercio e Industria
do Rio dc Janeiro, em nome das classe»
de que é órgão, e attendeudo á justa
soliuitação de numerosas firmas desta
praça, vem com todo o respeito.'pedir
a esclarecida attenção de v. cx.. para
o seguinte:

Como v. cx. certamente não ignora,
todo o café recebido por esta praça dos
centros produetores e torrados para -
consumo, contém, do typo 3 em deante,
minúsculos fragmentos do próprio caie-
eiro, bem como da casca do grão e uma
ou outra pcilrinha dos terrenos , onde,
secca o café nas respectivas fazendas. I
Essas -substancias escapam 110 beneficia-.
mento e apparecem cm quantidades mui-'
to reduzidas, é certo, inas em todo o I
caso susceptíveis de revelação pela ana. |lyse do produeto já torrado. E' preci-1
samente cm funeção da existência dei-1
Ias que se categorizam cm diversos ty- j
pos os cafés em grão, 'variando esses
typos até 8, tanto aqui como no merca. I
do de Nova York, onde elles foram cs-
tabelecidus e acceitos pela llolsa, gene- ]ralizando-se tal classificação ás demais
classes do exterior e vigorando nesta;
um somente por praxe como por Ioi. j
Evidentemente as substancias acima re. I
feridas não são propositahnente adilicio-1
nadas aqui nem no exterior com o in- j
tuito de fraude, pois são notoriamente
inlierentes ao próprio artigo, que, beue-
liciado, já as traz dos centros agrícolas.
Os commerciantes e fabricantes de café
tonado, cm todos os tempos, sempre
utilizaram os lypos baixos do café em
grão na torrefação, eniprcgando-os taes
quaes, pois o beneficiamento dos grãos
c feito nas fazendas, nas uzinas do in-
terior, e não nas praças que manipulam
o artigo para adaptnl-o mais prompta-1
mente ao 'consumo.

Nessas condiçües não parece justo
que se equiparc esse caso á falsificação
do café pela maliciosa addicção de chi-
corea, milho ou outras quaesquer sub.
stancias ipropositalmenta misturadas
para augnienlar o volume e o peso —
iiypothese esta cm que, tanlo no inte-
resse da saude publica, como no do con-
sumidor, do fisco e do uroprio commer-
cio legitimo do café torrado, a repres-
são á fraude deve ser feila com a
maior energia. Acontece, porém, . que
sendo pouco explicito o dispositivo lc-
gai e regulamentar que trata da espe-
cie, tambem aquelle caso, que nada tem
de fraudulento, nenhum mal faz ao
consumidor..e em nada depende da von-
tade do coimiiereiante ou fabricante de
café torrado, tem sido comprcliendido
para o effcito da incidência das multas
que punem a fraude. Por essa razão o
Centro do Commercio do Café do Rio
de Janeiro, em dala de 10 do fluente,
dirigiu ao Congresso Federal uma lon-
ga _ e bem fundamentada representação
solicitando a interpretação authentica
do art. ia in fine da lei n. 1.616 de
30 de dezembro dc 1906, de modo a fi.
car bem claro i|i.e o produeto utilizado
pelos commerciantes- e fabricantes de
café tonado nas condições descriptas
no começo desia representação não seja
considerado caio artificial. Por esta
representação o Centro do Commercio
e Industria do Rio de Janeiro vem
com todo o respeito pedir a v. ex. a
mesma coisa com relação ao art. 6"
do Regulamento do Laboratório Muni-
cipal de Anais ses, para o effeito dc não
serem os cafés torrados provenietitcs
de typos baixos, tradicional e legitijiia-
mente empregados nesta praça comoíem
todas as demais e nas próprias fazen-
das, como adulterados, visto como es^
ses produetos não são "modificados"
cm sua composição normal por addi-
ção de substancias nocivas ou uão ¦ no-
civas ao mesmo tempo, e como justo C:
natural complemento este Centro soli.
cita a v. cx. se digne por equidade
determinar cessem as multas para esse-
caso especial e concreto, até que os po-deres competentes deliberem sobre o pe-dido desle Centro e do Centro' "do
Coiiimercio de Café. Esla instituição
além dos argumentos dç que se valeu,
invoca em seu favor o. concurso inesli-
niavel da provada sabedoria, competen-
cia e patriotismo de v. cx. tendo porC.-rlo que, tratando-se de uma questãode interesse vital para o commercio,
industria e lavoura do nosso principal
produeto agrícola v. cx. não deixará
ile--altcnder com inteira justiça-a 'esía
representação, com o que prestara^-k)'-
signalado serviço ás classes de qtiÊiste;Centro é órgão. ¦ ''^SíS*'

Servimo-nos do ensejo para rbit.erár
a v. ex. a segurança de nossa mais^ilfa''•
ejs|ima..,e mui distineto apreço. —-'-TO-.:
mingos Pinho, presidente; Narciso Brq-
ga dc Siqueira, dircctor-secrclario.-l!.- !¦
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O momento.
da economias!

A bancada fluminense
e os orçamentos

NO RECIFE

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital il:i Misericórdia. Vio* uri-
na rins, operações cm geral,
DR. APRIGIO DO REGO T.0PE3 —

Do Hospital cia Misericórdia, Moléstias da
garganta, íwrU e ouvidos,

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Ocutista, prof. da Faculdade dc Medicina.
Consultório 1 rua Sete dn Setembro 11. çg.
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A "black-list"

UMA GRANDE MANIFESTAÇÃO DE
PROTESTO EM BUENOS AIRES

Buenos Aires, c6 — (A. A.) — O
Museu Social organiza para amanhã
uma grande manifestação de protesto
conlra a applicação da "olack-list" pelos
paizes alliados, que prejudica a norma-
lidade das operações do commercio le-
gitimo.

iíiim, 26 — ÍA. A.) — O ministro
da Inglaterra comniunicou no ministro
das Relações Exteriores que o seu go-
verno incluiu na "lilack-list" o Banco
Allemão, dcs'a capilal.

zimi 00 BB.&.SÜ.
Êscrevcm-nos da estação de Rio

Preto:"Sr. redactor. — Propttgnando sem-
pre o vo.s-ío conceituado jornal, pelas
causas justas, vimos pedir o especial
obsceno de inserir a seguinte rocia-
ma ção:

Kxisle aqui tuna estrada de roda-
gem, da qual se servOifP cs lavradorc^
quc demandam á estação, „para dítpa-
chiar os seus produetos., a qiujl niargü
o Rio Preto, subindo, em cerca de 500
metros. Com o prolongamento da cs-
traria de ferro, que passa cm corte na
cilada distancia, as águas pltiviacs, fi-
carmin canalizadas para determinados
pontos, prejudicando assim muito a de
rodagem. Y.ra dever da Central fazer
bociros, quc passando por baixo da
estrada dc rodagem, conduzissem as
águas para o rio, mas aré hoje, nada
sc icz, estando os lavradores lutando
coni difiiculdadcs para poderem tran-
sitar no referido trecho,

Se a Câmara Municipal dc Valença
se preoecupasse com os interesses de
seu municipio, ha nmilo teria reclama-
do do direclor da Central a constrti-
cção dos eitados bociros, mas infeliz-
mente, esta, como n'itiilas outras, só sc
prcoecupa da politica e só quer dos
lavradores o voto nas eleiçõe.. — ífiii-' tos lavradores.*.

I Kxame completo," 23$ ; de sangue, ,10$
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Factil-
dade do Medicina — Uruguayana, 35.
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Queimou-se o vagão
E a União paga o sinistro

A Companhia Alliança da Bahia, dc
senuros terrestres e inaritimos, propoz,
110 juizo <la 1° vara federal, unia acção, I
afim dc que a União fosse coi-.de.mna-1
da a pagar »:o.q$ooo, quc tem dc dar i
á Companhia Nacional de Tecidos de
Juta, pelo seguro dc seis fardos dc co-
oertores dc -iita c lã, embarcados cm j
iS dc agosto de 1011 em São Paulo,:
na Estrada de Ferro Central do Bra-1
sil e perdidos em 11111 incêndio do va. |
gão que os eonduzia, entre as esta-
çõ-s de Floriano c Pombal.

Pedia ainda os juros a contar do dia
:i d; outubro, épcca do pagamento do
seguro.

A '..'uião não regou o facto, mas dc-
fendeu-se dizendo que fora elle casual,
p*oduziilc por lima f.ii-ulha da machina.

J jitiit dr. Raul Martins julgou pro.
oriente a acção -:\r face da lei nume-
ro 2.6_t, de 7 dc dezembro de 101a,
que responsabiliza r.s Estradas de Fer-
ro e condcninou a União na fórma do
pedido e custas.

As PASTILHAS HKIUIHI. curam
constipações, dòrcs de garganta, griu-
pe e todas as doenças das vias respi-
ratorias. J 004
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Nem tudo perdeu...
O JUIZ DEU-LHE SEMPRE ALGU-

MAS DIFFERENÇAS
O engenheiro Josí Antônio Marins

Romet: -propc-z uma acção no juizo da
1" vara fulcral afim dc obler fosse a
União condemnada a pagar-lhe a f-ra.
tificação a que se julga com direito,
equivalente á differença entre os ven-
cimemos íntegraes e -diária dos eng-
nheiros de -." classe que oecupava, a
titulo ef.fectivo e a gratificação diária
do c.T.-go de engenheiro de iJ_classe
que dcscinr-^uiuiu em substituição, na
cx-comniiásão fiscal e administrativa
das obras do Porlo do Rio de Janeiro,
de janeiro a novembro de 1007 c de
ipco a ioi!, na importância de
12:2or$t»oo,

A União defendeu-se allegando que
o direito iá prescrevera coin a decor-
rencia dc cinco annos.

O dr. Raul Martins, por sentença de
limitem, julgou .a acção .procedente cm
p:íie, .para cdndcmnar a Uniãn n .pagar
apenas os exercieies de iqoo a 1911 á
razão de ,i :::oo?ooo animaes.

Todas as Noivas c'',:", \_ilfZ
= tns c-ixot-cü 1:0 PALÁCIO DAS NOI-
VAS. rui Uruguayana n. 83 — Rio —
Peçam cn.alogos.

.. .. ».____>-->-«af>-i>-rer--*--"1-" ¦ ¦—-

Um conflicto entre o com-
mercio e o delegado fiscal
Recife, 26 (A. A.) — O "Jornal do

Recife" publica 110 seu numero de boje
um artigo contraditando a portaria do
delegado fiscal aqui, acerca do imposto
do consumo e diz' que o dr. Fabrieio
Barros insultou c amcsqiiiiihoit o com-
mercio, de Pernambuco, a quem chamou
de criminoso, desordeiro c anarcüisa-
dor. "Cabe ao commercio de Peruam-
buco rcpellir o insulto que lhe foi ali-
rado. A praça do Recife é uma das
mais honradas da Federação, única que
recusou a moratória, única onde o go-
verno federal, nao podendo pagar os
seus comproiussos, encontra patriotas
que façam fornecimentos para evitar a
paralysação dos serviços publicas.

Xão foi a imprensa quc levou o paiz
á mina. A causa da nossa desgraça
está na burocracia inepta quc existe no
Brasil e ainda na deshonestidade dc
alguns empregados aduanei ms, que des-
viam da remia alfandegária 40 mil eon-
tos anir.ialmciite."

Aquelle órgão concluo o seu artigo
dizendo que "05 

jornalistas pernambu-
canos têm amor á cansa publica e de-
fendem o commercio", c qne a "Fc-
deração dos Contribuintes não é forma-
da de um grupo nullo de commercian-
tes. tanto que o secretario geral do Es-
tado, representando o governador, pre-
sidiu á assembléa geral paia a sua fun-
daeão". .. |

A proponho desse incidente, a Fe-
deração dos Contribuinte, dirigiu ao.dr.
Wencesláo Braz, presidente da Repu-
blica, o seguinte telegramma:"A Federação dos Contribuintes, com-
posla dc elementos os mais grandiosos
do conunercio, da lavoura c da industria
pernambucanas, proi."-ta perante v. ex.
contra a circular insultuosa que o dele-
gado fiscal publicou conlra a Federação.
A attitude aggrcssiva do referido fun-
ccionario impede a sua acção calma e
reflcctida no exercicio do cargo. Soli-
citamos urgentes e salutares providen-
cias."

¦_„ _mmmmmmj£.4f_*4g&mf>Qm____m

I:arÍos de qualidade superior e por
preços relativamente módicos, v. ex*.
só poderá encontrar á rua do Ou-
VÍdor n;, e o" c nos antigos anna-'ins. rra dos Ourives -,n a 41. Casa c
m:.\>:ih'<> MARTINS ,t- c, 1
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A 'bancada, fluminense da Câmara re-
uniu-se, ultimamente, sob a presidência
do sr. Raul Fernandes, seu leader cí-
fectivo, afim de assentar qual deveria
ser a sua attitude, deante da votação
dos orçamentos e mais precisamente de-
ante dos alvkres propostos pela com-
missão de Finanças daquella casa do
Congresso, aggravando o imposto ouro
alfandegário e creando o imposto de
transporte, •

Conforme se verificou, a bancada
fluminense votou a favor do augmento
da quota ouro. Foi o que ficara de-
cedido, na sua reunião acima alludida.

Essa decisão foi, porém, ditada por
uma estratégia politica deveras interes-
sante. Como anteriormente fizera pu-
blico o sr. Raul Veiga, então seu
Icadcr interino, a 'bancada do Eslado
do Rio era perfeitamente (infUnsa á
aggravação de impostos c á creação de
novos. Pleiteava, ao contrario da ban-
cada mineira, a reducção implacável
das despesas publicas,, inesmo que se
cortasse fundo na verba destinada á
rubrica Pessoal, nos orçamentos. Isso
mesmo tVcIlarou, numa entrevista,
aquelle deputado, que representava, no
momento não só o pensamento da ban-
cada, como íiinda o do sr. Nilo Pe-
çanha.

Esse modo <le pensar não foi, toda-
via, como se viu, positivado pelos
deputados fluminenses; antes pelo con-
trario, praticaram tJUe_ lexnctamente,
aquillo contra o que se haviam mani-
festado, pela boca do seu Icadcr de en-
tão, isto é, votaram o augmento da
quota ouro <le 40 para 65 0|°.

A razão allegada, na reunião alludi-
da, para essa attitude nova, essa revi-
ravolta evidentemente theatral, foi a
de que — disse q sr. Raul Fernandes

o governo federal collocára a vota-
ção da emenda aggravantc do imposto
ouro no terreno da confiança politica:mais ainda, da solidariedade parti-
daria. Dèst_r>te, o voto da bancada sc-
ria essencialmente politico e, como tal,
não poderia ser dado, senão no senti-
do de prestigiar as medidas desejadas
pelo governo da Republica.

O sr. Mauricio de Lacerda, obede-
cendo a varias razões e, sobretudo, ao
seu temperamento invencivelmente op-
posicionista, dissentiu do modo de ver
do sr. Raul—Fernandes, e ds tjue a
bancada reso_BL-ra fazer, negando o seu
voto, com aquelia segnificação pojjtica,
ás medidas propostas.

A' reunião da bancada fluminense,
onde ficou assentada Ti votação favo-
ravel das emendas da commissão de Fi-
nanças da Câmara, precedeu, porem,
uma confiibulação entre os srs. Anto-
nio Carlos e Nilo Peçanha, a qual de-
terminou mesmo a reviravolta observa-
da na altitude dos representantes do
visinho Estado. Essa confabulação foi,
de resto, liontem referida pela A Rua.

Na verdade, depois das declarações
do sr. Raul Veiga, contrarias ás emen-
das aggravantcs c creadoras de impôs-
tos, foi o leader da Câmara entender-se
pessoalmente com o sr. Nilo Peçanha,
e saber, com certeza, como era esse nc-
gocio de solidariedade politica com ó
governo federal, pretendendo oppôr-se
;í politica orçamentaria por elle piei-
leada.

O ' sr. Antônio Carlos atravessou a
bahia, chegou ao Ingá e entrou em
convorsas e explicações com o presi-
dente fluminense. Disse-lhe que o go-
verno necessitava de ouro, desejando,
portanto, a approvação da emenda re-
lativa ao augmento da quota ouro.
Além disso, era seu pensamento con-
seguir um orçamento equilibrado, fosse
lá como fos-sc.

O sr. Nilo Peçanha ouviu as infor-
mações do leader da Câmara silenciosa-
mente, dando, muito provavelmente, á
sua physionoinia um aspecto de gravi-
dade e appreheiisão —: aquelle seu ve-
Iho aspecto de estadista que leva a
serio essas coisas serias de orça-
niento...

Por fim, falou. Disse coisas sobro
economias. A necessidade de. screni
feitas economias, porque o momento era
de..economias,.. E, a propósito, recor-
dou' á politica 

';de 
..economias, quc cs-

íavá adoplando no governo e na admi-
•jiistração.do seu. Estado, com cxccllen-
H» e patrióticos.resultados,..'.V-líSpiitíf, .criticou*á::cíeação do imposto
sobre o'-transporte, taxando-o dc iniquo,
e a/aggiavação da quota ouro, que, a
seu véi-;'entre outros effeitos, que lbe
não aconselhavam a. adopção, seria con-
traproducente. Disse 

"que 
o governo

devia tentar a poiilica. da reducção de
despesas. Isso sim: reduzir as des-
pesas, cortando, aqui e ali, fazendo eco-
nomias,

O sr. Antônio Carlos esperava esse
jogo. estratégico, para conseguir sympa-
thia universal, do sr. Nilo. Tinha-o
como inevitável. Ii, por isso, levou
comsigo as tabellas orçamentarias. Ex-
plicou, então, ao presidente fluminense,
que o governo cogitara seriamenle de
fazer economias, de reduzir despesas.
E passou as tabellas ao sr. Nilo,
aecresccnlando nue esperava obter o
apoio da bancada do Estado do Rio
para os cortes orçamentários delinea-
dos, com os quaes — acerescentou —
se mostrava favorável o seu inter-
locutor. Mas a primeira tabeliã offe-
recida pelo sr. Antônio Carlos ao sr.
Nilo foi exactamente a do Ministério
da Viação, onde se achava assignalada,
para a supprcssão, a verba relativa _á
dotação dos serviços da Baixada Flumi-
neiise.

O sr. Nilo deu com os olhos nas
economias projectadas, fechou as tabcl-
Ias, devolveu-as ao leader da Câmara,
e desconversou. Declarou, resumida-
mente, que já quc o governo federal
collocava a questão da approvação da
emenda sobre a quota ouro no terreno
da confiança politica, a bancada flumi-
nense o apoiaria com o seu voto...
Entretanto, a verdade era que o mo-
mento era de economias.

Como se vc, o deliberado pela ban-
cada fluminense, na sua.ultima reunião,
já o fora, num Ictc-á-tcle dos srs. Nilo
e Antônio Carlos.

Chamamos a attenção dos nossos lei-
tores para a publicação que faz a As-
soei ação dos liinpregados uo Commer-
cio em outra secção desta folha, sobre
o palpitante assttnvito da actualidade —•
SORTEIO MILITAR.

A REUNIÃO DA SOCIEDADE
DOS VAREJISTAS

O Marechal Hermes era Paris
Paris, 2C1 — f.\. A.) — Chegaram

hoje a esta capital, o marechal Hermes
da Fonseca, ex-presidente da Republica
Brasileira, mme. Nair Fonseca e os ba-
roes von Teffé.' Além do dr. Olyntho de Magalhães,
ministro do Brasil, aqui. do cônsul bra-
sileiro, pessoal da legação e do consula-
lado, foram receber o illustre víaíante
o representante do presidente Poinraré,
outro do general ministro da Guerra, o
direclor da Succursal da " Agencia
Americana" aqui e muitos outros brasi-
leiros.

0S_ melhores e os mais procurados
moveis são os que vende a Casa .uar-
tins, rua da Carioca 67; quem os exa-
minar não deixa de Icval-os

¦ —-O -a» «__p *> pu-1. „ .

S. 11. DIO SClE-íCIAS

A rcnnino tins diversas soroões
As reuniões das secções cm que. se

divide a Sociedade Brasileira de Scien-
cias terão logar permanentemente no
edifício da Escola Polyteclinica, nos se-
guintes dias, ás 4 horas da tarde:

Secção de seiencias niathcinaticas:
nas primeiras scgmdas-feiras de cada
mez;

Secção de seiencias .pliysico-chimicas:
nas segundas terças-feiras de cada mez;

Secção de seiencias biológicas: nas
segundas quartas-feiras de cada mez.

NA Ií. L. DB OnOXTOLOOlIA

Concurso para professor
'Encerra.se no dia ,1 ,!e- setenibro

próximo, na Secretaria da Escola Li-
vre de Odontologia do Rio de Janci-
ro, a in-cripvTo para o concr.rso do lo-
gar d-.* professor substituto da 3" se»
cção "i.Microbioioiíia geral, noções de
patltelogia geral c dos dentes e clinica
odentologica".
__¦¦¦-¦ _-----t--->y-<_>~i-^--^»^ ' ¦

CAMPEONATO DB TITCO

Offlrlnes o prnçns do Exercito
tomarão parte nclle

O general Gabino Besoi-.ro tran-
sm.ítiu nos corpos e unidades subori;-
nadas _ seu commando geral o cor.-
vite feito j-elo director da Confedera.
ção do Tiro Brasileiro para que tomem
parte no grande •canijpec.nato- animal
do tiro ao alvo, que terá logar em se-
tembro rproximo, no ipolygono <-e tiro
da sociedade n. 15, com sédc em Ni-
ctheroy, os officiaes e praças desta
euarruçáo. \,

DU. TKIVB K AlíGOfiLO

Seu cadáver esperado Iiojo
11a Bahia' Bahia, 26 — (Dn correspondente) —

E' esperado amanhã da Europa, a bor-
ido do "Liger", o cadáver emliaisaniado
j do engenheiro Teive c Argolio ,ex-sc-
! cretario da Viação deste Estado. A
1 urna funerária será conduzida para a

f(.-.!-1r>p-;i Ai_ A,.-..'-A- .11*,,;, c* . .1 , --- -1--.-..1 ..u --.('••"¦'¦O .íluii-z oC-uro,ue onde sem trasladada para o cerni-
terio, em dia que será .previamente
marcado.
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Bordados á machina e á
n-lão ~ Po'ta á jour e picot — Passa-

, 
" 

- "lanaria, CASA VIANNA. L.ir_odc S. Fnncis-o 14, .*> anruir.*"¦"¦—" —**mme. >-^»-<t^^C'--irn-~*-.-. , .,„
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Jv« TRABALHO
Um oporai-lo ciíe do andaime

Quando trabalhava nas obras do novoedifício do Lyccu dc Artes e Officios,
o operário Francisco Pinto, de a; an-nos, portuguez, solteiro e residente á
rua Barão de S. Felix n. 131, caiu de
um andaime, contundindo-se bastanteno corpo.

A Assistência soecorreu-o e depoisfel-o internar na Santa Casa.
A policia do 5» districto soube do fa-

CIO.

A Sociedade União Commercial dos Va-
rejistaa de Seccos e Molliadoâ, convocou
para hontem, ás 21|_ da tarde, na sua
-éde, á rua Üuenos Aires, uma reunião
da sua classe, para ag-r> cm conseqüência
das const-ntes multas impostas a diversos
negociantes, pelos representantes -dc varias
fabricas de bebidas estrangeiras, principal*mente de vermouta Cinzano e genebra ro-
cking, sob o pretexto que vendem bebidas
falsificadas.

A' hora designada no convite, já o sa-
lão -da soe _-dade estava repleto. Cerca de
soo varejistas uccederam ao appello da so-
etedade e ahi se acliava.ii desçjusos de
concorrer -para a solução do as-.imp.o que
motivou a assembléa. Oa trabaÜios foram
presididos pelo sr. José Alves Machado,
temaudo logares í mesa os srs. Manoel
(.ornes Machado Junior, Antônio Barcellos
Borges, Antônio ferreira Polônia Junior,
Antônio Pereira Martins, membros da di-
rectoria; -dr. A. Gomes de Almeida, advo-
Kado da soeJedade, e representantes da im*
prensa.impostos ligeiramente pe!a presidência os
fins da convocação, foi críicedlda a pala-
vra ao secreUviu. que procedeu á leitura
de dois officios, do sr. Germano Uoetcher,
representante das fabricas de l\ Cinzauo
ül C, c Wyn.-iiu! 1'ockiníi, dando expllct.
ções á direetoria quanto ao processo que
t-in seRuido para ap-Tchensões de marcas
falsificadas c termina lembrando um alyi-
tre: que a sociedade nomeie uma commis-
são de soeios, com . os quaes se possa cn*
tender quando tiver dc ievar a efteito qual-
quer diligencia, para quo. o acompanhem -
sejam as suas próprias testemunhas, fiean.
do desta fórma salvaguardados os interesses
da classe, dos fabricantes e dos consumi-
dores. O prcs.dente voltou a falar da re*
união, declarando-se orgulhoso por ter a
classe correspondido ao seu appello. A re-
união tem por fim ventilar assumptos gra-
ves para a classe. Reíèrè-Sâ a um complot
existente nesta capital, o que representa
.sm assalto diário á bolsa de. todns os
representantes da classe. A direetoria, ao
ter sciencia -dos" actos praticados pelo re-
prosentante da- fabrica de vernioutb Ci.i*
üànò, dirij*.'u-se a elle, pedindo explicações
sobre o modo dc se conheceu» o seu pre-
parado, e a resposta que obteve é a capeio*
sa carta que foi aprese-ntoda c que con-
sidera um insulto, porque deixa claramente
perceber' que os varejistas são todos 'fal-
sificadores. Por estes motivos resolveu cun*
vacar a_ presente reunião de classe, para
ser devidamente explanado este assumpto.

¦Seguiu-se com a palavra o sr._ Gomes Ju-
nior, que leu um extenso discurso, cm
qne desenvolveu o aPsumpto em foco. Co-
meçou declarando quc já era do dominio
da classe em geral a persegu ção víoícrita
que o representante do vennoutli Cinzauo
vinha exercendo contra a mesma, a pre-
texto dc reconhecer ta legitimidade desso
produeto, mandando invadir os -estabeleci-
mentos commerciaes e, apôs um ligeiro
exame, feito através da garrafa, por pes*soas que serão capazes de confundir chi-¦mica com latim, julgam immediatamente
essa beb da falsificada, podendo ser a mes-
ma legitima. O que c íaeio é que, sem.o
menor inquérito ou investigação elucidativa,
multam o cominerci^ite summariamente e
exigem -delle prompto accordo, _ optima nc-
gociata, a que sempre <lão preferencia, se-
guindo-se a prisão uo inesmo instante, se
acaso não forem satisfeitos os seus veneno-
sos desejos.

Protesta contra este procedimento com
a classe, que é composta de homens com
posição definida na sociedade, classe oue,
pelo seu numero, é a aue mais produz para
as fontes de receita da nação, a que c jus-
lamente apontada como modelo dc honesti-
dade, sc.nprc submissa c ordeira, e portan-
to. com direito a um trato mais racional c
a um pouco de respeito.

Depois de longas considerações, referentes
ao procedimento do representante do Ver-
montU Cinzauo, contínua:

— Mas, se acaso não for pn^sivcl
dispensar íii t°ctum essa bebida, de fabrico
italiano, deve ser comprada, mas nunca^ a
marca Cinzauo, seja oual for a differeTíç»
de preço que» o seu representante o offereça
como medida estratégica.

Deveis ficar convencido, de uma ve-z
para sempre, une seja oual for o lucro
quc a ppá ren tem ente ci-se artigo nos oífc-
reça, desapparcccrá, na melhor oceasião, da
maneira mais vexatória possível. >Portanto, hoje, o Vermouth Cin^ano, Ge-
nebra Pochink, amanhã qualquer outro ar-
tiiío quo se torne nocivo aos nossos inter-
esses c ípííniditdc, devemos cHminal-o de
nossas casns, sem alimentar o receio dos
mesmos nos fazerem falta

Ksto momento deve ser nara nos verda-
deiramente solenne. liste recinto deve ser
considerado por nós, neste mesmo momento,
um verdadeiro tribunal, quc está julgando
attentados graves contra nossa soberania
commercial. O presidente, neste instante,
será um verdadeiro juiz.t e todos nós, re-
prusentantes c corpo de iurados. cujo con-
curso devemos offcrccer a esse iuiz pnra
quc elle dc a sentença^ em favor dos nossos
sagrados iníeresses. Kssa sentença, a meu
ver, será concebida nos seguintes termos :"Attendeudo que o Vcrmoutli Cinzano c
pernicioso aos Interesses do conunercio de
seccos e molhados:

i° — O conunercio dc vareio dc seccos e
molhados deve vender por qualquer preço
ou. sc melhor entender, reunir seus stocÜs
desse artigo c vendel-o e;u basta publica',
ao correr do martelo, c não mais deve nc-
gociar com semelhante mercadoria.¦»u — Tendo em vista nue cada garrafa
de Vermouth Cinzano existente nas casas
desse commercio. devido a necão do seu re-
presentante, constituo uma verdadeira amea-
ça á liberdade c ap cofre.do negociante, dc-
creto: ,'—Pica banido _ deste honrado commercio
o vermouth italiano marca Cinzano."

Esta proposta foi recebida com muitos
apnlausos.

O sr. Thomc Gome.1. Saraiva manifesta-sc
favorável a que sc ahmue um armazém
pnra recolher todo o Vermouth Cinzano,
existente no mercado, e vendel-o depois em
leilão, ao correr do martcllo.

O sr. Peliciano Pereira declara já ter
substituído, nas suas casas, o Cinzano, e a
genebra Pockink por outras, quc constituem
o mesmo veneno, e ottc devem ser preferi-
dos os similares nacionaes c portutruezes.

O sr. Josó Leite Machado entende nue
a sociedade deve agir do accordo com a lei
de contrafacçao dc marcas, nara quc .os
especuladores não abusem do cotífmcrcto.
Entende que devem ser rcDcllidns todas^as
mercadorias, desde que os seus representai.-
ts não procedam com a classe com a devida
honestidade. Lembra a convocação de uma
assemuléa extraordinária para resolver o as-
SUlUptOt ,

O sr. Valentim J056 Ferreira depois de
referir-se aos fiscaes dc consumo, que as
vezes fazem uma at,;>relicnsrio_ snpponiln fa-
zer justiça, prejudicando quasi sempre iuuo
cenlcs, tornando diííicil a sua justificação;
entende que sc deve proceder neste caso
como nos casns de appreheiisão de notas
f.-ilíaa nue vae de pcsçtuiza cm pcsmilzil
até encontrar o verdadeiro culpado. Conta
a seguir a historia dc unva apprchensão de
vermouth "Cinzano" por el.-e assistida, e
que só terminou com o pagamento, pelo
coiiiincrclantc. de i:-'5<i$- Poucos minutos
antes, entretanto, o commerciante, quc rc*
side á rua Tladdock Lobo, fora avisado de
que ia receber -a visita doa representantes
da fabrica... I, ate boje elle não sabe
se o vermouth era ou não falsificado.

A ipre-idencia pensa que a assembléa jása acha devidamente esclarecida. A sócie*
dade quando teve sciencia dai violências
praticadas á classe, preveniu Pelos jornaes,
recommcndando cautellas, informando que
o advogado estava na sede social pnra agir
de necordo cotn as circumstancias ; o pc*
ili.i mie não fosse pasa mulm alguma, qus
a mercadoria fosse lacrada para exame poi»
.crio:. Tem convicção de ler zclndu o.i
interesse*! da classe. A questão deve ser
ventPada dn seguinte fórma: Existe uma
lei do contrafacçao de marca", nue pune
severamente o coutraventor, mas é neces*
sario agir com cuidado nor que não lia
meio dc provar o inrrocencia. O recurso
mais acertado _ não comprar a mercadoria
suspeita.

Seguiu-se com a palavra o dr. Alfredr»
Gomes de Almeida, advogado da sociedade,
nue começou dizendo que o caso ó grave»,
Temos uma lei de contrafacçao de marca»
nue trata o coutraventor com crande ri-
«idéa : além da multa, pena cellulnr. ten,
outras penas 'pequenas. .A não ser a da
contrabando é a pena maior. Declarou ser
preciso encarar o questão pelo lado pra*
tico. A nossa lei não admíttc a -tlirimente
da boa fé por parte do commerciante. Ha
juizes que ti admit tem, mas a Corte de
Appellação Tcpe'le sempre. Afastando os
cflmmcrciantes da praça, boje, ns marcas
que lhes têm dado dc-ROStos c prejuízo*.,
outras surgirão amanhã. Assim, entendia
quc se devia obter dos poderes competen*
tes modificação ila !ci nesse ponto, dc ma*
ncíra a quc cila fique collocada no pano
das de outros paizes. IV rpa'ra comprovar
a sua boa fé, o commerciante, ao adquirir
a mercadoria exibirá do fornecedor uma
declaração authenticada.

Falaram denoj.. os srs. Joaquim Tinto
Kibeiro, 'Antônio Ferreira Polônia Junior,Anionio Pereira 'Martins. 'Luiz Comes dos-Santos quc propoz quc a assembléa con-
cedesse plenos poderes á direetoria -para
aeír de accordo com a orientação do seu
advogado,

Fala de novo o dr, Come? de Almeida
.para dizer queta Idéa vencedora para ba-
nir do conunercio^ o Cinzano basta que cada
um varegisia mande imprimir um rotulo
para sub-tituir o rotulo existente. Não ha
crime, é apenas uma medida de -precaução.
Em seguida foram encerrado, os traba*.103
da grande reunião declarando a presiden-cía que a sociedade vae acír perante os
poderes competentes pam obter alteração na
lei de contrafacçao de marcas.~Wrmòi.th"typo~
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Uma declaração de
lord Robert sobre a paz

Londres, -6 (A. II..) — No|*ci?„ °
Daily Telegraph qne o ministro do -io-
queio, lord Robert Cccil, -respondendo
no parlamento a unia pergunta, decla:
rou quc nenhuma proposta de paz ioi
recentemente feita i Grã-Bretanlia,
contrariamente ao quc o governo alie-
mão pretende fazer crer aos seus subdi-
tos descontentes. "De resto, accrcscen-
tou o -ministro, se tal acontecesse, a pri-
meira co.sa que fariamos seria cônsul-
tar os nossos alliados. E' conveniente
lembrar isto de vez em quando ao pu-
blico.

Se lia dois annos a Inglaterra nao
podia conservar-se estranha á guerra,
huje é-lhe absolutamente impossível ces-
sar as hostilidades, quaesquer que sejam
as propostas que somente a ella dirijam.
A obrigação dc não concluir a paz se-
pàrudàmeilte é mais imperiosa quo a de
pegar em armas no principio da guerra.

Quando concluirmos a paz, fal-o-emos
conio- membros da associação da Europa
civilizada, e não tomando apenas cm
consideração os nossos interesses,

Nunca na nossa historia uma crise
foi tão bem coiiiprehendida pelo povo,
que sabe perfeitamente que nos batemos
para obter unia vida tolerável, sem que
a mundo seja dominado por indivíduos
sem cotação. Convem-amo-nos de quc, I
para uma nação que participa desta obra,
depor a espada autes do trabalho con-
cltiido, eqüivaleria a vcndcl-a ao nu-
«ligo, como se lbe vendeu o punhal en-
venenado do búlgaro."

. ^iifiio.r-idii-.í, 26 (A. A.) —Os, mis-
nistros da Russia, da frança, da Ingla-
terra e da Itália, nesta capital, entre-
garam ao dr. Josc Luiz .Muraturc, 1111-
nistro das Uclações Exteriores, notas
dos respectivos governos, todas do mes-
nm teor, pedindo ao governo da Repu-
blica Argentina, que não considere os
submarinos, seja de que classe forem,
como navios mercantes, c que proceda
á immediata internação dos mesmos,
logo que cheguem a um porto.

Berlim, 26 (T. O.) — Receberam-se
hoje noticias de Stockolmo sobre o va-
.por allemão Desterro, o qual havia ies-
apparecido da costa sueca, depois de ter
sido avistado quando era .perseguido por
uni submarino inimigo. As referidas 111-
formações dizem oue o vapor foi effe-
etivamente capturado pelos russos, ü
piloio sueco que estava a bordo, des-
embarcou hontem cm llaparanda.

O jornal Dagblad, quc sc publica cm
Stockolmo, affirma que o Desterro não
só ioi capturado em águas jurisdiecio-
naes da Suécia, mas tambem tanto o
submarino que o pei seguiu como o vapor
inimigo, quc o rebocou para um ponto
russo", tinham arvorado o pavilhão sue-
co. Este novo caso de violação flagran.
tc da neutralidade sueca, provocou os
mais acerbos protestos de todo o povo
sueco. _ ,

Londres, 26 (A. A.) — Sabe-se aqui,
quc o tribunal marcial de Klagenfurt,
condcinnoii o general Riedcl, que defen.
dia a praça de Gorizia, quando esta foi
tomada pelas forças italianas, á exclu-
são das fileiras do exercito, com a -per.
da de todas as regalias inlierentes á
sua posição social, das suas condecora-
ções e da .pensão «1 quc poderia ter di-
reito, pela sua reforma.

Madrid, 26 (A. II.) —¦ Communicain
dc Oviedo: _"A assembléa geral do Partido Refor-
mista, presidida pelo senador Azcarate,
resolveu que o chefe do partido, depu-
tado Melquiadez Alvarez, siga para Por-
tugal, afim de manifestar a adhesão dos
reformistas hespanhoes á politica inter-
vencionista adaptada pelo governo da
Republica. Km outubro, o sr. Melqtiia-1
dez Alvarez deverá eslar cm Paris cm :
missão idêntica á primeira e demons-1
trará por meio de conferências que os |
democratas hespanhoes, partidários ar-
dentes da causa dos alliados, estão re-
solvidos a promover em toda a lies-
panha uma grande campanha quc leve
o paiz a collocar-se .resolutamente ao
lado das nações da Entente."

Amsierdam, 26 (A. H.) — Commu-
nk-ani de.Bucarest <iu.e o Momloriil
Oficial publicou «111 decreto augmentan-
do de duzentos para seiscentos milhões
os créditos extraordinários destinados
ao exercito.

O Universal, da mesma cidade, an-
nuncia que o general Paraskivesco foi
nomeado direclor do serviço de muni-
ções e o general Popovic commandante
do primeiro corpo de exercito.
m ¦ ¦ ¦—_n.»»<qtt. ¦» ça— —-

CARNES VERDES
MATADOURO J)E SANTA CRU,— Foram abatidos liontem:

775 rezes, 44 vitcllas, «.o carneiros •
308 porcos.Rejeitados: 12 i|4 r. e 12 p,

Marchantes: Candádo E. dc Mello
72 r,, 33 p.; Durisch _ C, 27 r.J
A. Mendes & C, 81 r. e 7 p.; l,ira3
& Filhos, 59 r., 7 v. c 27 p,j Francis.
co V, Goulart, 139 r., 12 v. c 84 p,j
J. Pimenta de Abreu, 46 r.; Oliveira
Irmãos & C,, 76 r., 6 v. e 50 p. ; _
Kctalhistas, 38 r. e 39 P- I Portinho .-i
C. 61 r,; A. Motta, 47 r., 10 v. t
40 c.; Castro & C, 24 r.; Kasilio Ta-
varps. 12 r., 9 v. c 28 p.; Fernando•.Marcondes, 4 p.; F. P. Oliveira &
C, 52 r.; Edgard de Azevedo, 34 r.
e Norberto Hertz. 7 r.

EXTISEPOSTO DE S. DIOGO ~
Vigoraram os seguintes preços:
Bovino  $580 a ÇOjo
Carneiro .... i$6oo a i$8oo
Porco i?ooo a i?soo
Vitclla .... $500 a Ç800

Centro dos Carteiros

FonniiciDA paschoaTj — o
maior amigo da lavoura; encontra-se
í-ti todas as casas de primeira ordem
d.sta canital c Ar todns os Estados.

Ministério da Guerra
DIVERSAS NOTICIAS 3nLITAl.ES

O 2° tenente Hernani Pinto de Arau-
jo Rabello foi posto á disposição do

commandante da 4a região para servir
cumo instruetor da Sociedade n. 201
da Confederação do Tiro Brasileiro.

Foi posto á disposição do direclor
do Collegio Militar de Porto Alegre o
2" tenente Alcides de Souza Ramos,
que auxiliará o ensino theorico do
mesmo collegio.

Foram nomeados para o quartel
general do commandante da 2' região:
chefe do serviço de administração, o
capitão intendente Marfim Garcia Fei-
jó, e auxiliar do mesmo serviço, o
i° tenewle Luiz Salgado Accioly, sen-
do dispensado deste cargo o 1° tenente
José Lopes Machado Primo.

Foram transferidos os tenente"
veterinários Alfredo Moreira c Agri-
pino Ayres Coelho, sendo este, para o
." de cavallaria c a.quellc para o 13°,

Reune-se cm sessão de julgaiucii-
lo, no dia 2S do corrente, o conselho
de guerra a que responde o capitão
João Aurélio Lins Wanderley.

"UN!VERSÃES" SK *£2
valiosos, brindes.

—ij.— LOPES SA' & O. —*—
-—-¦¦- -ilaio-o-aHa-'

Com a Light
A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS

BONDES DE URUGUAY
Esteve honlcm em a nossa redacção

uma numerosa commissão de negocian-
tes cstalielecidos 'á- ruas Marechal ;I;lo-
riano Peixoto, V. de Inhaúma e i" de
Março, que nos veiu reclamar contra a
alteração do itinerário, feila pela
Ligth dos seus - bondes da linha Uru-
guay. Esses bondes sempre transitaram
.pelas ruas (Marechal Floriano Peixoto,
Visconde de Inhaúma c Primeiro de
Março. Dc conformidade, porém, com
a alteração levada a effeito pela Ligbt,
os vehiculos da linha Uruguay passam
a transitar pelas irttas Uruguayana c
Sete dc •Setenibro.

Essa alteração veiu prejudicar con-
sidcravelniente 03 negc-ia-ites 'rccla-

mantes, dispersando a 'freguezia alé
então serada ipilo itinerário antigo.
Contra cila protestam, .pois, os f-reju-
dicados, reclamando, por nosso inter-
médio, o restabelecimento do antigo
itinerário. Dada a justiça e a razão
daniiillo quc solicitam os alludidos ne-
gcciantes, esperamos que a Liglil. ai-
tenda no pedido -delles,

Quem só bebo OASOATINHAEst» livri!_<lii snuptxiiA.
OS LADRÕES XÃO PERDE»!

TEMPO

GENEBRA TYPO HOL-
LANDEZ

da Usina Pão Gonc.-ilo é a melhorDeposito:_ ASS.i-jMBUVA, 31'—"" ¦¦-....- -___. ^--.çjij,-.

NA ALFÂNDEGA
Nos armazéns 4. 6 c 7 do Cies do Portohaverá araanhS IcilSo dc mercadorias c.-iidas

çm tommisso, existindo entre outrasi obrasimpressas e do ferro, lâminas de chumbo cnc vidro, um anrarplho plivsico vcrn:zsueco i.ç uva. ycntarolas. oleo de netrolco épr,r,-, lubnficaçao <lc mncliTíir.s. foe,-;c3 (itforro, «atila e fitas de algodão, vinho*'»cuimpairne. ¦»_

Autopsiiiram o automóvel á falta
«lo outra coisa

Hontem peia manhã 05 ladrões pro-curaram assaltar a residência do cli-
| nico. dr. -Alexandre Calaza, á rua São

Frauci.-*;rn Xavier n. 352.
Janellas çportas, perfeitamente garan-tidoras, não peimitlirani pcnelras-^melles no interior do predio e, uma vezdesanimados, voltaram as vistas para a"garage", ciidc eslava resguardado oautomóvel n. 2020.
O vehiculo ficou reduzido a e-nue-elo. porque 03 "gajos" autopsiando-o

levaram as lanternas, os pharóes, o
para-bnsa, os pára-lama e a caixa deferratmenlaa.

A policia do 16» districto está traba-Liando para ver se conscirue restaurara mutila». carruagem,

O QUE SE PASSOU NA
ÚLTIMA REUNIÃO

Reuniu-se cm 22 do correute o Con-,
selho Administrativo deste 'Centro,

Assumindo a presidência o sr. João
Teixeira Barbosa, secretariado pelos
srs .Arthur. Pereira de Jesus c Mel-
chiades Dorniund, declarou "aberta 

a
sessão, passando a cadeira :iao vice-
presidente Balthaz-ar de Castro, por ter
de ausentar-se. Lida a acta da ultima
sessão foi a mesma approvada.','Mo ex-
pediente foi lido: requerimento', do as-
sociado João B. da. Silva Braga, pe-
dindo beneficência, com a informação
da secretaria, opinando ser ouvido o
orador sobre a concessão da dita bc-
neficencia. O presidente diz que julga
o Conselho soberano cm resolver a in-
terpretação solicitada de accordo^coin o
art. 27 paragrapho 2°. O sr. Gustavo
Vogcl usa da palavra e invocando o
disposto no art. 7 paragrapho i" cx-
põe detalhadamente o ponto em que a
secretária sc acha em duvida, e u-nm-
na demonstrando ter o as»ociado direi-
to ao que requer, pelo que o presiden-
te defere o pedido, enviando á coniiir.,-
são respectiva. E' scientificado o Cou-
selho da ofícrla do Relatório da Kcal
A. de S. M. a M D. Luiz I, con-
cernente a 1914-1015, que é enviado a
lirbliotlieea. Passando-se ao Bem Cc-
ral, o presidente congratula-se com o
Centro pela entrada dos novos conse.
lheiros srs. Alfredo Pereira da .Silva
e Antônio Francisco da Silva. Ambos
os conselheiros agradecem as palavras
do presidente, e promettcm empregar
seus esfurços em prol do Centro, em
tudo quanto estiver a seu alcance. (.1
sr. Vogcl usando da palavra comum-
nica ao Conselho já se acharem con-
signados 172 associados, e espera cm
breve elevar 'Cate numero a 200, já
tendo fiara esse fim um novo requeri-
mento para aquelles que desejarem; cem
tiniiando diz s, s., couto procurador e
substituto do bibliothecario, lembra ,1
conveniência da retirada das obras du
archivo da secretaria para logar dis-

.cto, pois conservando-se aquelle abei-
to somente em horas de expediente, o
próprio bibliothecario, necessitando at-
tender qualquer associado, não o pude
fazer; por isso, dispondo o presidente
da autorização contida cm lei (art. 311
paragrapho 6"), propõe :

1") seja consultada a administração
da Associação D. Luiz se permitte, cm
logar designado, a colloeação de um ar-
chivo .011 estante envidraçada; 20) com
esta compra seja despendido o miniiuo
possivel. Posta em discussão a propôs-
ia, o sr, Caruncho, bibliothecario, apoia
a proposta aventada, allegando que.
deste unido pôde zelar as obras exis-
tentes. O sr. Arthur de Jesus mani-
festa-se contra, provando o seu moda
de pensar e proceder — salvo resi rie-
ções — sempre votando contra des.
pesas. O presidente chama a attenção
do Conselho para o assumpto; pensa,
diz s. s., que despesas só sc devem fa*
zer as inadiáveis; a época é dc ccono-
mias. O sr. Vogcl obtendo a palavra
declara que reformará a sua proposta
retirando a 2* parte, ficando dc pé a
primeira, aié que na próxima sessão o
ig secretario diga a respeito, e depois,
discutir-se-á a segunda.

Posta a votos é approvada. Em visti
da comniunicação do 1° secretario, e ds
proposta do sr. Vogcl, o Conselho de*
liberou reformar a assignatura do Cor.
reio da Manhã até ao fim do atino. O
sr. Arthur de Jesus depois de 'brcvii
paLivras propõe que em acta se insi-
ra um voto de pezar pelo passanicmo
do 2° official Arlindo Rodrigues; o pre-
sidente declara que a proposta eslá vir.
ttialmentc approvada, nois foi, bem do.
lorosa a noticia que ecoou, do acto dí
desespero daquelle infortunado funccio-
nario. Em seguida s. s. faz proceder
a collccta do Tronco Social, apurando-
se i$4oo, c encerra a sessão agradeceu-
do o comparecimento de todos os pre-
sentes.

 -ttl'*P"»B"  —

ÜM BRUTO

Um pontapé do que resultou .1
morto do uma cvennça

Vizinho da creoula Vilalina da Con*
ceição, que maritahnente vive com o
Balbino Pedro Maia, cm uni barracão
á rua Visconde de Santa Isabel, o tra-
'bailhador Miguel Rodrigues, tinha poi
ella a maior das implicâncias.

Não passava, dia quando o Balbino
procurava, serviço, sem que o Miguel
fosse provocar a Vilalina, dizendo 03
maiores desa-fôros, esquecendo que a
rapariga eslava em disposição para dar
a vida a mais um fruto dos seus amo-
res clandestinos.

Finalmente o Miguel foi ás do cabo,
passou da palavra á acção, pregando
tremenda- sova na creoulinha.

Disso resultou parto prematuro, a
creança nasceu morta e a Vitalina,
desconheeedora do Código Penal, en-
ferrou o frágil corpinho á sombra de
enorme e frondosa mangueira, no fun-
do do quintal.

Souberam disso os vizinhos. leva-
ram o facto ao conhecimento da poli-
cia do 16" districto e, apurado o caso,
caiu a culpa sobre o Migui único re-
sponsa,vel pelo desapparccimento d*
infeliz creança, victima de tremcndi
ponta-pé.

NEM OS LEITEIROS ESCAPAM

•Assalto e roubo ilo garrafa?
do leito

Pela policia do 18" districto foi .pre-n
o individuo João Baptista, que sc diz
morador cm Rezende, no Eslado Kio
Kio. Baptista, na madrugada dc liontem.
encontrando-se com o leiteiro Leopoldo
¦Silva, empregado na succursal da Lei-
teria Boi, á rua Barão de Bom Retiro,
assaltou-o, arrcbalando-lhe a bois.-
cheia de garrafas de leite.

Ao commissario Ramos, dc dia á de-
legacia do iS" districto, declarou João
Baptista quc estava desempregado c quolançava mão desse expediente violento,
por se sentir com fome.

França--Argentina
O "CRI DE PARIS" E O SR

LARRETA
Paris, 26 — (A. II.) — O Cri di

Pari.,- exprime o seu pczar pela proxi*ma partida do sr. Enrique Larrela, au-
tigo ministro da Argentina aqui, paraBuenos Aires. E escreve: "O sr. Lar-rela. que c i.m grande amigo da França,
parte para a Argentina afim de assit*nnr o cargo de ministro dos NegóciosEstrangeiros. Certamente quc os nos-sos nc^ucios não poderão -ser estranho!ao eminente argentino, porque elle amaa nossa pátria quasi i.-mio como a sua.'

NA ESCURIDÃO DE UJI QUARTO

O Marques aggrldo a tranca
Na rua da Alfândega n. 41 moram

Antônio Alves Marques e Ilenrique
Alves.

Na madrugada de hontem, quandoMarques chegava á casa, viu na meia
escuridão que fazia alguém que aban-
donava seu quarlo.

Sem -perder tempo. -Marques lançou
mão da tranca de ferrro da poria de
entrada e descarregou-a sobre o vulto.

Aos gritos do ofiendido, quc não se
soube explicar, compareceu o guardade ronda, e toido foi parar no .1° d s-
íricto, onde Marques foi nutoado porferimentos leves, eniquaino Alves era,
depois dc medicado, remetido para a
Santa Casa, com _ aota de •pres."-....

-;.-
_______
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NOTICIAS DA GUERRA

rim» iüii mi ili
UM COMÍCIO de protesto em salonica

y:OORREIO DA MANHA — -Dwningof 27 dc Agosto de 1916

Ser [Iludido ninguém deseja!!
E eis porque vemos que toda gente
Quando tem sede toma a cerveja
Marca FIDALGA que é excellente

OS FUMOS EM PACOTES "VEADO"
SAO OS MELHORES DO BRASIL'

_Ml._____ll-.----ll«-lJ<-»IIWIIIII-P-_^

Recusae as imitações

_m_^__,—m —-
O "SALÃO" DE 1916 OS CASOS ORIGIMAES

Um acaiii pamcnto dc sotaatios franceses cm Salonica

A PALAVRA OFFICIAL—_ »

Dc todas as linhas de¦ frente

fronteiras sul
repellidos.

Frente balkanica:
Voyusa inferior."

c léste Jo Tyrol, foram

Escaramuças no

'At.i.iiMAXii.' — iBcrliin, 26 — O
iltiarlrl general commtmieu, cm data de
t*5 dc agosto:"'Frente oeste: — Semelhante a .ma-
licir.t conio haviam feito em 10. ilo cor-
Tento, atacaram-nos inglezes o francezes
li 11 ii! 11:1, á tarde, após violentíssimo ca.
1'iioneio, ao inesnío tempo, ao lonso. ile
toda a frenle entre Thiepval c .0 Som
me. 'As sua- investidas repetiram-se
*.arias vezes. 'Enlre Thiepval e o bos.
inte dc iFoureaux fracassou o ataque
com perdas sangrentas ipara o adversa-
rio, lEvacitámos alguns trechos . dc
trincheira, coiiipletaincntc destruídas,
dn primeira linha, uo norte de OviHers.
IJntrc ..ongneval c o bosque dc Dolvil-
Je conseguiu o inimigo algumas vanta-
Ken*. A aldeia dc -Maurepas íoi .por. elle
«ecupada. Entre Miiurcpas c o Som.
me foram us f.wcczes completamente
repellidos.

¦Xa margem leste do 'Mosa limitou-se
o combate ás ininicdiações .dc iFlcur.v,
rçohassando nós ahi o inimigo.

Ao norte do Somme. nas pproximula.
<lcs de Varcnncs, dc Fleury e Arnicn-
tiéres, abalemos quatru aeroplanos iui-
inigos. Repelidos ataques aéreos do ad-
versario contra cidades belgas, espe.
eialnicntc contra 'Mons, causaram im-
portamos damnos á* propriedades bel.
fias, sendo lambem feridos muitos ha-
iiilanlcs civis.

il*'rento léste: — 'Marechal von Ilin.
deiiburg: — As trincheiras perdidas cm
_i de agosto nas proximidades dt: Su-
yzys achiuii.so ::_ora novamente em
nosso poder.

Mus immediações de Graberha, ao
_i-.il dc Urpdy, fizemos 5(11 'prisioneiros.
Archiduqué Carlos: Nu frente ocçitpada
pelas tropas allemãs. nada dc impor-
tante".

Frasca. — Paris, 2(1. — "Continua-
mos o canhonuio no Soniinc. ..prisio-
liámos seiscentos allomãos c descobri-
mos cm Maurepas mais oito mctriilhii-
doras 11110 o inimigo aH deixará.

A s-.ii-stc dc Saiiit Mibiel, 11111:1 tenta-
li\;i inimiga contra C;oi*x de Saint Jcnn
fracassou complclaiuciitc.

ps nücmãcs linlinm conseguido tomai'
pp'p no bosque .lJcir.y, iupps foram imnie-
diatameufe expulsos dc todas as pus.-
Ções.

O estado-maior do cxçrcilo do oricnlr
informa que, contrariamente no
lionlcm constava, os búlgaros não
carani líavala iuiu Drama."

I.vcUYiiui:.*. — Londres, 26. -
orsíc dc Guinchy, rcpellim
levado a effeito por
inimigas.

(Is allemães 1>o:p:'p.'i
mente as trincheira,
lioalcm mi bosque dc
-icrd.idc do Motiquet c o saliente dc
L.inzi*..

Vizenios mai; noventa prisioneiros.
Os nossos aeroplanos fizeram uni raid

foiire a zona inimiga, iiümbardcaiHlo as

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os búlgaros oecupam um
forte grego

. «W.f. _C — (A. II.) — O Malin diz
cm tclegr-tnma dc Salonica quo os bul-
garos tomaram o íorle grego dc S:ar-
tala, A gtiarni.-O, que resistiu heróica-
menti-, foi anniquilada.

Londres, _(í — (A. A.) —Tnforntaii
dc .Athcnas que os búlgaros aticitram
Drama, que é defendida por unia suar
ni.fio grega, travahdo-so in.uiniçado
combate.

Dizem os despachos recebidos que o
avanço dos búlgaros cm território gte-
go, cm regiões occnpailas _pc\o exercito
nacional, c o aiaqttc a Seres e a Dra
mn, defendidas ambas for forças gre-
gas, cs;ão causando profunda irritação
no povo, que reclama, do governo uma
acção decisiva contra esses intentados
dos búlgaros.

Paris, 26 — (A. A.)—Tolegraniiha
dc Sa|onica dão noticia dc que prose
gue activa a luta na. frente hall.-anica.

Xas proximidades do lago dc Ostro- Londres, "ú

va os gcrniann-btilgaros -laçaram os quadrilha de avmdorcs alliados bom

ítregos, travando-sc cucai meado com- '''"'''' ""
bale,

A GUERRA NO AR
UM "ZEPVKÍfKi" KSTKVE

.NAS 1'l.OXIMIDAÜli.S DE
IiONDKES

Londres. 26 — (A. II.> — Foi só-
mente pelos jornaes que a população
desla capilal soube que um elirigivel
allemão se linha approximado da cida-
dc durante a noite. Mais iuna vez, po-
rem, o communicado dc llerlini ilá a
propósito desta incursão normenores re-
vcladorcs da mais alia fantasia, como,
por exemplo, que Londres foi copiosa-
mento bombardeada, .

Isto c tanto mais ridículo quanio e
certo que ninguém na cidade., nem na
arca suburbana considerada ainda I.on-
dres, deu pelo canhoneio, nem mesmo

das baterias anti-aercas.

Berlim, .(í — (Official) — O ahni-
rantadõ coninuinica cm dala dc _s dc
agosto :"Xa noite de hontem para hoje va-
rios dirigiveis da marinha atacaram a
parte meridional da costa leste da In-
glaterhr. Bombardearam a "cily" dc
Londres c o districto sudeste da ci-
dade, as estações navaes dc llanyich e
Folkestonc, bem como os navios no
porto dc Dover. Foram observados por
toda a parte os bons resultados do
bombardeio; Os dirigiveis foram alyc-
jados pelo inimigo, regressando, norem,
incólumes ás suas beses. "

À] conferência honlem rea-
lizada pelo dr.- Pinto

da Rocha
Com grande brilhantismo e ^erudição,

realizou liontem. para 11111 auditório sc-
lecto, o dr. .Pinto da Rocha a sua an-
blindada conferência sobre .1 Arte Ma-
iiucliiiii:

O salão nobre da E.cola Nacional de
Beilas Aries enclien.se para ouvir a
palavra cnVhusiasmada do orador, sem-
pre que discorre solire assuiupto que sc
relaciona com o velho iPòrtugãli

O orador falou durante uma hora c
alguns minutos sobre o interessante as-
siiiniplo, sendo, ao terminar, grande:.
incute ttppplattdldo.

— Reuniu-se hontem o conselho su-
perinr de Bellas Aries, que resolveu
conferir os seguintes prêmios aos ex-
positores do actual "Salão"* Prêmio
de viagem, José 'Ferreira Dias Junior;
grande medalha dc ouro, l.ucilio dc
Albuquerque: grande medalha dc prata,
Gcorgina dc Albuquerque, Pedro Uru-
no, Henrique Cavallciro c I.uiz Chris-

j tophc; .pequena «medalha dc prata, d. 1
1 Fcdora do Rego IMontciro, Henrique!
I Vio, il. IPiivgdoinenec- Colou, Antônio
«Rocco, WosAi Rodrigues, Ra.vnuindo
, Cela, Corrêa Dias; medalha dc bronze,

Calixlo Cordeiro, Torquato Bassi. I.eo-
poldo Gottu/.zo, Paulo Valic Junior,
Marques Cairspão, B. Pinlo; menção
honrosa de 11" gráo, Anibal 'Mattos, Xo-
ronha IFrança, Casião iForiuenti, Car-
los Dalliesler. Joaquim Mattos, Alfredo
Andcrsen, Raul Bevilacqua, Genescp
Murla Lages, Giorgio Ziiiani, Helena
Pereira da Silva, Kdgard Parreiras,
José llaichiiu, .Beatriz Pampeu c Kaul
iVdcrr.:iras; mençãd honrosa 'dc 2"
grão, Alipio IDul.ra, Ida Scbalek, Mar.
linho Duiiieiisc c I.uiz dc Andrade íi-
lho; jury da i-culptijra: Pequena me-
daUia ;le prata, iFrancisccAili; Andrade;
medalha de bronze, iHcrurclinda Rtípeu
to, Antônio Pilanga c Paulo iMazzuc-
cheli; menção de a" gráo, Vicente I.a-
roeca e Julio S(race; jury de gravura
de medalhas: Grande mcdailia dc iprai.
la, d. iDinorah A. Simas línéas: .mcn-
ção honrosa de i° gráo, Leopoldo Al-
ves Campos; menção de 2" gráo, I.uiz
Samos; jury de architectura: Pequena
medalha dc ouro, dr. Victor Diibru.
gas; jury de gravura c üüiogr.iphia,
grande medalha de ijirata, Carlos Os-
waldo; menção honrusa Vljc 1" ig.láo,
Argemiro Cunha; Artes applicadas,
grande mcdailia dc prata, Joanne
Hrair.lt | pequena .medalha dc pprata,
Marga Hauer; menção dc 1" gráo, Ara-
cy 'Xazarcth c IKundição Cavina; men-
çho de a" gnio, Marina Xazarcth c
Alice Nazarclh.

O Supremo Tribu-
nal suspende por

trinta dias uni
advogado

rimai aa perra
À imprensa e os sueces-

sos oceorridos uo
Parlamento

Lisboa, 26 -- (A. A.) — A maioria
da imprensa, occupando.se da sessão
dc hontem havida no Parlamento e dos
suecessos oceorridos por oceasião da vo-
tação da, moção Alexandre Braga so-
bre a revisão constitucional, cotnbat*
a attitude dos uniouistas.

Quasi todos os órgãos dão detalha-
dos informes' dessa sessão, estampando
os discursos pronunciados c relatando
todas as incidências havidas .

Lisboa, -ó — (A. A.) — Os jornaes
referem-se ainda ao comicio de Alju-
harrota, organizado pelo governo, c pu-
blicain os resumos dos discursos pro-
noticiados pelos ministros da Gtiçrra,
coronel Norton de Mattos, das Fitiau-
ças, dr. Affonso Costa, da Marinha,
capitão Azevedo Coutinho e pelo sr,
Alexandre Braga, que despertaram grau.
dc ehtluisiasnío na assistência.

ÜM ANDARILHO CHILENO

Oitenta e cinco mil
kilometros a pé

(A. A.1 — Uma cs-

slabeleeini.cnlos militares
los àlleniãcs nn .\lons, causando-llns
.ranilcs damnos.

Salonica. _ii — (A. II,} — Montem,
á noilc, reiiltzoii-sc nesta cidade lim
grande comicio de protesto conlra a j
occnpação dc varias regiões gregas pe-
los búlgaros. A multidão, cantando o p
hymno nacional, eiílregou-sc a demon- !
pír.içõ..s tle sympíuh.;. lios partidários |
do sr. Vcnizelos e diriglü-se em cor- i
tejo ao quartel general dos alliados, I
saudando cnthusia.ticaiiiente uu som I
da ' Marselhoza" o general Sarrnil. |

1.) governo, segundo informam 'le ;
Athcnas, mosira-su iircuccupatlo com os [
íicontccin.cntüs. ;

A campanha da Russia :
retrogrado. :•'. i.\. II.) — Nos Car*

palitos, a oeste de Nadvoma, as gi:ardii3
avançadas russas dispersaram o ininií-
migo e oecuparam a aldeia dc Gula c jat.liugirn.n :i nascciuc ilo Bystril^;.-
X:v.lvoM.a, na região '•ic Rafalow,

O exercito do Car.caso coutiuua riu. j
.¦lli.iins um iil,'ii|iie I peuhailo num violento combate nu ioda
duas companhias | .h ___.',-t ti.e.-l.' I.yglii ao lagpi dp- Vau.

Os russos depois de occciparciii Mush,
nvançarauí para as alturas dr l.urs;d.ig.

fizeram íTapuie numero de prisiouei-
ros c continuam a pcr&D^uír os rc^to-" I
ila quarta divisão turca.

Os contingentes russos ot:;' desembar* 1
carani rui Salonica, ji effeciuaram a
jnncçfio com as tropas francezas, inglc» !

, ,1c conimunicação. Kumcrosos I zas* se" [:'* c 
^.fV-t^"^!"* m1° ]

,s foram nilingidos e sr:pmle rjuanti- Konotr.t bamul. Os progressos dos .,!-

Em outras tinhas de batalha
Londres. 26 — (A. A.) — Àimuii-

ciam do Cairo que os ottomaiios volta-
ram a alocar as posições britannicas a
oesle do canal de Suez, sendo, porem,
cppmo das demais vezes, repellidos com
grandes perdas.

Nessa acção, que durou muitas bo-
ras, os turcos deixaram em poder dos
inglezes, além de granda quantidade d ti
material bcllico, intpôssivel de carregar
|iip!o* desertos, muitos homens feito

Um caso inteiramente; novo recorrei
liontcm uo Supremo Tribunal Federal.

O dr. Peilro Tavares Junior, conhe-
cido advogado dos nossos auditórios,
foi suspenso por trinta dias do exerci-
cio do seu honrado mister, porque
usou dc expressões offensiva-; conlra
um juiz porluguez, na minuta de ag-
gravo que interno/..

O caso judiciário que deu logar ao
lamentável incidente íoi o que passa-
mos a resumir.

Ha tempos", foi processado no nosso
foro um divorcio por adultério, cm que
eram partes o dr. Abílio Antônio Mar-
tins Pina c d. Lcopoldina Pereira da
Silva.

P-crelàdo o divorcio, d. Lcopoldina
embarcou para Portugal, o sabendo la
que sc procedia aqui á partilha . dos
iií*:!.^, conseqüente á sentença ilo tUvor-
cio, cansêgviiu ile um juiz portuguez
unia1 caria rogatória ás justiças do llia-
sil, Kio dc Janeiro, afim de scr feilo
um como que seqüestro dos bens a
partilhar.

Hssa caria foi recebida pelo dr. Pires
c Albuquerque, juiz da .*" vara federal,
que entendeu nada poder fazer senão
pôr o seu "cumpra-se" na caria.

O dr. Pedro Tavares, advogado do
di-, Abilio, laggravoii desse despacho
para o Supremo Tribunal c, não poden-
do sofrear a sua indignação conlra o
gesto do magistrado que expedira uma
tal caria, semeou a sua minuta dc uma
série dc phrjscs como esta: quo "o
juiz exercia o seu ministério 110 Pinhal
do Azainbuja, onde se atirava aos bens
alheios, além dc ser um "toupeira",
uma "azcmola", _ outros epilhetos ain-
da mais-; gehlis...

O ministro Pedro Lessa, relatando o
feilo, estranhou o vocabulário do advo-
gado c, dizendo-se baseado no Kegi-
mento do Tribunal, propoz que fosse o
dr. Pedro,Tavares suspenso por trinta
dias. Sujeita a voios, essa proposta foi
acceita pelos ministros, com excepção
apenas do ministro Mibielli.

Propoz tambem o ministro Lessa que
fossem riscadas Iodas as phrases e pala-vras irreverentes c fnsultúosas, coisa quetambem foi acceila pelo Tribunal, con-
tra os votos dos ministros Camillo Sa-
raiva e Coelho o Campos.

lim seguida, o Tribunal deu provi-nienio ao aggravo para mandar desfa-
zer o "cumpra-se'! posto na carta pelo
juiz federal da a" vara.

'E çsta ultima resolução foi unanime.

Marinheiros nliemíies che*
uain n Jiatlnjoz

Madrid; 26 — CA. A.) — Dizem
dc liadajoz que ali chegaram numero-
sos marinheiros de nacionalidade alie-
inã, que foram expulsos de Portugal,
por sc acharem inutilizados para o ser-
viço militar c que pertenciam a navios
refugiados em portos portuguezes,

Esses marinheiros declararam; que
foram bem tratados pelas autoridades
porftigitez-s;

A linhu ilo navegação Sc-
tnbul-Gênova

Lisboa, .6 — (A. A.) — Os fabri-
caules dc conservas 'cm Betubal «11-
viaram uma representação ao ministro
do Trabalho c Subsistcnciãs, dr. An-
tonio Maria da Silva, na qual ponde-
1:1111 a necessidade de se regularizar
quanto antes a linha dc navegação cn-
Ire Setúbal e Gênova, de. modo a fa-
cilitar o intercâmbio comniercial cnlre
a Itália c Portugal, agora cada vez mais
estreitado.
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O andarilho

Uma tragédia con-
jugal

O estado de d. Zilati e o
inquérito em segredo l

de justiça
iE' habito dizer-sc por ahi, segundo" 3Í

ditado popular, "gato escondido cont c.
rabo dc fora ". ,

Xo caso da tragédia da rua Barão i_
que resolveu fazer a autoridade do -4*1
dislricto, foi justainerito esconder a".rabo do galo", depois dc já conhecido'
o motivo e a maneira por que se deu/
esse lamentável crime.

No. terreno em que agora a poz o dr.l
Vianna Marques, a escandalosa trage-*
dia eslá condemnada a entrar no csqucJ
cimento, seja qual fòr. o resultado do<
inquérito, que já não é mais dado. a)
conhecer ao publico.

liontcm foram ouvidos, debaixo de>
sete chaves, o sr. Antônio de Almeida!
Cardoso, proprietário do armazém ál
praça Secca, em Jacarépaguá, c ondrí
se dizia que. d. Zilah costumava ir todos1
os dias afim de se corresponder pelql
teleplione com o tenente Oclavio Cmi-'
marães, os drs. Leandro Cavalcanti ei
tlurgel, que prestaram os primeiros soe-f
coitos ás victimas, e o tenente Arii-'
doro, amigo e collega dos irmãos Sil-
va Valle c que acompanhou o tençlltü.
Paulo alé ao Hospital Central do Exer-
cito.

Xão foi tomado ainda o depoimento!
do tenente Octavio Guimarães. ,

O estado de d. Zilah Valle ainda?
é bastante grave. Pela manhã era qua-'
si para desanimar o seu eslado. A'*
tarde porem, deram-se ligeiras inellíò-1
ras, que não são infelizmente, ainda,
uma esperança de salvação.

O caso d bastante melindroso, pira'
quo possam os médicos garantir qua.
será o seu desfecho.

iloje na delegacia do _.|" distri-1
cio. deve ser ouvido o tenente Octavio'
Guimarães, devendo depor tnmbcn.; se*
houver tempo, o cozinheiro Juãpi e aí
errada Olyuipia.

NOTAS THERAPEUTICAS
GUARANESIA

As construcções navaes entre nós
As experiências de machinas do vapor

«Nilo Peçanha»

GUERRA NAVAL

ideaipiiu
que ci'
l.clvülc

pie

A

la-

r?o»i_, -Ci lA. II.) --- Çomniunieam
dc Yalloua que, ai;'.n de poderem vigiar
çGiiycniiihleiiiciils a cosia entre Aspriru-
ga i- 'i cabo Kefali, na Albânia, ende
tem sido assignalada a presença d* sub-
mersiveis inimigos, vários dcslacaitieu-
ios i!;'.!i,'.np-.pp ¦!:! mariiiha tomaram o
cume dc Kiilarat, «o porlo de Palcrmo.

Londres, .-ti (Oííicial) — V:i: sub-
mariiio inimigo lorpedou e poz a .pique
110 mar do Xorle, a 24 do concilie, o
vapor armado "l.uke ui Albany.'1. O
comuiaiidantc do vapor c -•.', homens da
tripulação inorrcram aíogadoà
ram-sc K; 'pessoas.

53 ".Vi/. Peçanha''

Salva*

1re
dade dc material de guerra ficou intui- j
lizada. üs aviões inimigos procuraram
evitar o combate, m;is os ingliízes per-
seguirani'11'os, conseguindo abater qua-
tro. lios nossos foi abatido um.

Aus.ltlA. — Vienna, -O. — d estado-
maior do exercito communica nn data
•de _'.| de iigosfo:"Frenle russa: Xada de iniporlanlc,
Somente pequenos combates, que decor-
rerain favoravelmente para nós.

Preme italiana: Vários ataques do
inimigo contra as nossas posições »;is

li.-nlo*
sem ii
dos Ba

deseuvo!vt'iu-se
tcrrtipção '• m loi
l;ans.

/.£p>::;,Ví. ri* (\. A.1 -

lV"! redrado ';iu.' os vus;
perseguindo os oUomnni:
üitiilis, cuja occr.pação
'.:'.< . um facto,

Por ioda a pailc pp i:'i
seriamente derrotad
•ào das tropas do C
dc frente ;:s:atija.

jlidanicnle *¦
1 SOS .S.*.'ÍOÍ*fS

- Iiiforniam de
o. cóntinuaraitt
¦p par,; além de
pelos moscovl-

Nas linlias Italo-austriacas

ígo esta ppcinio
do á pres-

em ioda a linha
Ci.í

Londres. 26 (A. A,
italianas continuam avi
ccãio ao Monte Cauriol, 1101
míticos.

 '«•**?-<_>•-*_***.>¦«!> C*~»a'

— As forças
íçando cm dir.:-
nos Alpes Dolo-«

1-1 OBRA 00 VOGO

üesappareceu o "Café
Colombo", torrado

pelas chamíBas
O "Café Colombo" estabelecido á

rua Marechal Floriano, esquina ila rua
Ã':ií;'ii da Cama, fui homem destruído .
_>or violento incêndio.

As chammas irromperam n.::•,-.>_ «1151
liorpis iIpi manhy, porque o canteiro,

AS IMIOXIMAS MAXlHUtAS 1)0
i;.\i:i!cito

Viiluiitiivlos especiaes
Unia grande lurma de alumnos do

batalhão escolar do Centro Cívico Sete
de Setemliro, dirigindo-se honlem :i 3"
região militar, afim dc
para as -proxim:..* mai;;.!

- esmeilbs :,_„r,:;::;:,.;:
;s 1.11 mineira.

Tiiiot'0 Miiclintlo & O., fabricantes.

Aero-Club Brasileiro

A grande tombola
Uc conformidade inip*

dei-
mu:!:.,

Sérgio Conçalvcs, inadvertidamente, 1
xará mis proximidades dn fogão uma
garrafa de ii:™ cheia de álcool. .

Dada a inevitável explosão o 1050
tudo dominou, emquanto o responsável,
inconsciente ilo s-ini-t 10 curria para a
rua pedindo soecorro.

O '.,-.:::p-p!u chil ..<_. "uc eslava dc rou.
ii.:, iirovidcncioti íninietliatamt*ntc pe-
diildo a presença do Corpo de 1'o'i'lni-
ros, coiiimiiiiicando a oceorrencia ¦"> ,i"
districto policial.

Kstcndidas us mangueiras, wii a --''^i
tie duas bombas a vapor, foi iniciado o,
ataque, dirigido pelo coumiaiiilanlc. eo.
roncl Almada, auxiliado pelo -.-.iii.ior

Leonardo.
Unia hera de trabalho insano e f:ea*

ram livres 'Ie prejuízos as casas late*
raes, ficando reduzido á cinzas o eslabc-
lecimrnto do sr. Anlonio Berdion, que.
ii.i liem pouco tempo inaugurara o
•'Café Colombo", segurado na Compa*
nhia Confiança Bahiana, pela quantia
<lc 13 :;ppjpi.;oo.i.

Xo local estiveram presentes o dr.
Osuripp pIc Almeida, _" delegado auxi-
liar, ,1 dr. Cid fíraunc, delegado da dir.
tricto, c o comniisiltrio Antenor i'ii-
báo.

Para deporem no necessário inqueri*
to, foram detidos o cafclriro Sendo
Conçalvcs, o gerente do "Caíé Coloni*
tw)", Manoel l**ranco, « "garcon" lo.-i_
Tei.s-cira Alves, ¦¦> t-ncarregado du i.i-
reio de charutosc cigarros i-eolindo I.ci-
U\ v; tt dono dò negocio Antônio Her-
tlioit, que d, clarou avaliar u
cm ' "i :ojo>rioa.

Composto apenas dc um pavimento, o
predio, destruído pelo fugo é de piro-
priedade do sr. Francisco llouaiiça, qlie
ii.-.o sai.*c por que uuaniia o sçatirou ippi
uma (V.'-i companhias garantiUoras dc
tac

quellu se-rviçr
se dirigissem

alistarem
encontra-

as referidas Ínscripçõcs j.i encerra-
O lencnic Mello, encarregado .la-

aeonsclliou-os a f|itc
i l.'-.íi .;¦;•!. Caetano de

| Faria, afim d.- eonseguir as desejadas
; inscripíi-ics, no ijue foram attend-idos,
I Assim, foram iiiicriptos c

alumnos: Carlos Soan-s. Ai
; linho, Augusto pie* .í*;ipi;> ¦'.
i Soares, Nesior pb*
! .Madeira, l.união l;
; Reiiih, i!i nedicto .*•
1 !.'lho, Cornelio da' Magaütãcs, Juslo \
¦ \nlonio Pyres, .1.

Trindade, João da 1.'¦ -1
Iíosapp, Domingos An

j Antônio Pinlo Uuslos.i
i ,ucs'
i Uma nova lurma 1:.:
1 gunda-feira, inscrever.:
j fim.

_¦—._... ¦---^_a---^<_g^¦^^>*tJ*a^

resolvi,lo na ultima assembléa d:) te seis
Ae. O 13., .1 conunissão rncanví*atla do
organizar :i Crande Tombola Pró Avia-
ção ..'acionai marcou pp pi pi -8 deste
para inieiar a distribuição <los ticlicis,

Xa ponta da Areia, cm Nictheroy,
rcalizarain-se -hontem as experiências
officiaes das machinas do vapor \'ilo
Peçanlia, nos estaleiros do sr, Manoel
Francisco Quadros, estabelecidos na

I \ zinha cidade,
lí-p.sa nopici.i é bãslaille auspiciosa c

vem mostrar que já sc começa a cuidar
ile desenvolver entre nós, de uma ma-

! ncira mais ampla, a industria quasi
í morta das construeções navaes.

Nesse momento em. que surgem a
todo o dia grandes difficuldades. para

| o nosso comniercio pela carência de
-transportes, a noticia do lançamento dc

1 utn grande liarco. destinado á cabôta-
gem nacional, só pódc ser recebida com

| grande satisfação,
(1 navio, cujas experiências dc

chinas hontem se fizeram, ini construi-
do com o casco do cx-batclão "São

i Paulo'', de propriedade da firma Wal-1 nãmeniado para1 Iter & C. e que se empregava nos ser-' ...
I \iços de construcção do porto desta ca-
I pilai, e as obras de reforma, que foram

ficou | completas, consumiram approximadamcn

titiiüo tü.a tena
mente estabelccid:

A Prefeitura,
concedeu no Aov

, ppprn ¦> fuuc.-ionaseguintes ,,. ...., directoria,
IPHO COU- I ..

;ma idem previa-

foi noticiado,
..!i autorizanio
dcs.a iniciativa

ando-a do paga-

mezes. A-1 primeiras experien-
c:as pie machinas furam feitas a 5 do
correnic, nas officinas onde foi feita
a reforma.

O novo cargueiro teni quatro caniaro-
tes para officiaes, dois para ns do con-
véz e i!'iis para os de machina^ lindo
cada um dois licliclics: uma saia ile
refeições para os officiaes, c á proa
mn alojamento para a guarnícão; dois
tanques, um na proa, outro na ré, c

1 outro ainda ua sobrcqttilha, este para
| alimentação d.i

dois burros marca Drylex-, c dois porões
para carga,

Compõe-se a guarnição desse navio
do comniandánte, sr. José Ignacio Par-
reto; i" macliinisla, sr. Felinto Josc
Camarinha: 2" machinista, Antônio Au-
rina dos Santos; 3" machinista, Pro-
copio José dc Carvalho; mestre, Pro-
copio João da Silva; 4 marinheiros, 3
moços. _ carvoeiros e 1 cabo.

O "Nilo Peçanlia" destina-se á car-
rcira Rio-Victoria e escalas, devendo
iniciar essas viagens por toda a semana
vindoura, logo que haja terminado ai-
giins serviços de installação indispeii-
saveis.

As experiências de honlem foram fei-
tas com a presença do presidente do

í listado do Kio e otilras alias autorida-
m'v' des do Eslado c demais convidados,

sendo fcalizado pela bahia ttm pequeno
passeio. O "Nilo Peçanlia"' eslava or-

passeio.
Assim, ás 9 horas da manhã, estando

a bordo as pessoas acima, o navio lc-
vantou ferros, mio sendo possível a
realizarão do pn^cio, visto ter-se datlo
um ligeiro accidente, quebrando-se .1
junta da válvula de retenção e não seu-
do pofesivel senão dentro dc algumas
horas fazer o reparo necessário.

Houve, então, mu liem servido litncli,
em que se trocaram saudações muilo
cordiaes.

An seu proprietário, alé agora, o"Nilo Peçanlia" custou approximada-

Dentre os muitos proibidos cujo COr
nhocimonto devemos aos nossos iiulios,
é o guaraná, talvez, o que cohtribue
com maior contingente para a thera-
peutica das moléstias mais coimmillS
observadas nos climas quentes.

lli' da semente dc uma sapindacia —
Paitliilia sorbilis — abundante cm ioda
a região do valle do Tapajoz, que os
Mai.ihcs o extraem, por •processos in-

| iciramcnte seus, pposlo que desde 1S6Ó
muitos 'habitantes dessa região cido-
rem a sua cultura, animados pelo cm.

'prego cada vez mais'crescente que vae' 
lendo na therapeutica esse produeto pri-
vilegiado eni tao boa hora trazido ao
uso corrente.

A sua analyse, ,pc!a primeira vez
feita em i.-i>, por Thcodoro von Mar-
titis, revelou a existência de corpos
tannicos, óleo graxo, poinina, çellulpse,
amido e um alcalóide branco, crystali-
no, amargo, r_uc iMarlius) ileiioininoii
Giiaranina e depois foi identificada á
cafeína, existindo na pasta do Guaraná
cm proporção que vac dc -',5 a 5 por
cento.

,0s nossos Índios lhe dão grande
,-uprcço, sendo mesmo corrente entre OS
Mauhrs uma lenda muilo interessante,
cm que o guaraná s-ria a planta sa.
grada que lhes daria sempre 0 alinien-
to •para saciar a fome c o leniiivo de
seus males c doenças.

:l)ahi o seu largo emprego cnlre eles,
e que se vac estendendo em larga rs-
cala entre nós 'como um agente lhe-
rapcv.tico dc .primeira ordem cm 111111-
las afíceções não 'ú lio apparelho di-
gestivo como luinlie™! do systema ner-
voso c do coração,

LNão sendo fácil o uso do guaraná,
tal como é recebido, em fôrma de
liaslões, tão resistentes que só altri-
tando fortcnfttltc contra uma superfície
áspera é q** se lhe pode reduzir a
pó, foi que levou o espirito inlelligcn.
te, euíprihcndedor c estudioso do sr.
á-au.fos e Heitor a tcnlar uma série
de cMperiencias de laboratório, cada
qua! m;.#* meticulosa e cuidada, no sen-
tido dc tornar íacit a sua administra-
ção. regulando a sua dosagem..

ili fui nssociando.o á magnesia fluida,
como que completando a acção d
com o modo dc agir dc outro agente
medicamentoso, Q"e obteve o produçlo
que denominou — Guaraucsin -- cujas
indicações são tão varias como as affe-
cções do apparelho gastro-intesliiial, que
Uni nesse preparado, dc rigorosa e es-
mcraila manipulação, um agente thera-
peutico de talor incontestável e resui-
tado seguro. ,

•A faciiidade dc seu mano|0, pela
vantagem quo offerece. de sc lhe po-
der addiclonar qualquer oulra medica,
ção auxiliar, diclada pelas indicações
tliernipcuticas, toma a Guaranesia um
excelieiilc vehiculo pira ipialquer agen-

1 tr medicamentoso.
1 ,K' um (preparado dc absoluta comi-

' anca r o largo cmlprego que dellc sc
vem fazendo é a confirmação 111:11*
eloqüente dc seu valor na clinica. t

(Transcriipção do llalctim da Soac-
dade Mcdico.Ciniíiica).' m-9

Tudo sc transforma com a civiliza-
çVio: não ba mais na nossa época ensejo
para as aventuras marítimas ou (erres-
tres, á moda das naus antigas ou dos
antigos bandeirantes. Pnr isso os çspi-

| rilos aventureiros tomaram rumo diver-
so, e vimos surgir os "andarilhos", a
cata dc emoções c dc imprevistos.

Tivemos liontcm a visita dc mais um
desses audazes viajantes, o sr. J, I.uiz
de .Miranda, chileno, que já ipereorret*
grande parte da America do Sul, e pro,
segue a sua excursão ale attingir o per-
curso dc H5 mil kilometros, para a ob-
icnção do premio dc 100 mil dollars,
instituído para esse fim pelo governo do
Chile.

O sr. Miranda deixou a sua oalria a j1" de setembro, pie 101.;. e ha Ires an-
nos que pviaja a America do Sul, já ten- |do atravessado o Peru, Bolívia, Equador,
Venezuela, Colômbia, as tres Guyanas e [
grande parte do Brasil.

Dc qttási todos esses paizes o sr. Ml-
randa guarda exe.::!. ntes recordações,
smdo especialmente do Brasil a que se
refere oom mais carinho e enthusiasmo.

O andarilho chileno é uni bcllo typo
de homem, forte e iniisciiloso, dc uma

GAMPESTRE
Q-V.-ic.e-a-.neco

e jantai*
Primeira cí.3í» do potís-

queiras
da America do Sul

Rua tios Ourives, 37
Teleplione 'iiiüO - Norio
 «a «¦ nau a ¦*¦

resistência a tóila prova c capaz de ar*]
car victoriosameiite com a difficil cm-
presa cm quê se meltctt.

Aceresccnlaremos que o sr. Miranda
é deveras iutcUigenle e imaginoso, e
escreve as suas nnprc__.o-.-3 cum fantasia
e graça.

liis aqui uma -pagina qne clle nos of- j
fereceti sobre a nossa capital:"Salve Uio de Janeiro! gentil cidade I
discrelaiucnte occulla pelos caprichoso»
biombos dos teus morros venlejanie.*''.
Salv:.! formosa c ridente cidade onde aj
palmeira se ergue como acenando ao pc- jngrino com seus pennacliosondulai)les.
Xinguem, desde o convés dc um navio,'
(poderia adivinhar i|iião prodigiosa bel-'
ieza oceulias uo teu seio. Odalisea, sem
rival, plcthorica dc cucaulos! Ao dei-
xar-ie, conservarei a tua imagem para
sempre na retina. Xão ha na pnlhcln do
realismo córes sufficientenieiile viva*,
para ilcscrg\'c'r a admirável conjugação
da ane com" a natureza. Tor toda parti'
palácios quasi fantásticos recortam suas
graciosas linhas solire fundos de colunas,
por cujo dorsn trepam espessas flor-eáta»
i|in' o sol beija com luxuiia; lindas c
amplas avenidas arborizadas sc rasgam
por leia parte, cheias de vida c movi-
mento; cales e cervejarias dc um luxo
asiaüco conviilam ao menos sibaritíco
a nm reparador descanso, sob ricas c
cosíosar* mar/fithcs; t-xtensos jardüiSj

nm | duma pa:-: bucólica, orferceem sombras
acariciadoras, brisas bal.amicas, musica
dc canoras aves, sem esquecer a nota
artística que ora surge na figura dc uni
patino, ora na dc uma deusa inythologl*
ca. Se a itulo isto accrcsccutarnios o
traio poüdo c simples do povo, a graça
c a belleza da mulher carioca que s:ie
á rua para f:'_<i- a "avenida", alegrando
o ambiente com o duplo gorgeio do sen
riso e da sua V07 trajando loilellcs de
mna vaporosidade* que as próprias plu*

Instrucção militar !
TIRO DE S. CHRISTOVÃO, N. it*--

Realiza-Se hoje uma assembléa do
sócios do tiro 11. 115, com o fim dc
tratar de sua reorganização. Kspcra-ss'
o eomparceimento de to.lo.. os ex-.o-
cios, bem como de todos os cidadãos
que desejarem obter ii caderneta vir rc-
scrvisla.

A reunião terá logar á 1 hora, ná
sede do Centro Cívico tícte dc Sc*
teníbroi

— Por iniciativa de alguns moço*,
entre os ejuaes sc acham os srs. An:u«
bal Madeira ip Manoel Vieira de Souza,
eslá sendo organizada mais uma linha
dc tiro para instrucção militar, no hair-
ro de S. Christovão, A séile provisória
será á rua S. Cbristovão, 130.

O INSTITUTO LA-FAYETTE \
Prepara candidatos á carreira consti

í lar, a concurso nas repartições publi
{ cas, a empregos de guarda-livros, auxi;

liares de cscriplorio; dactylographos e
! tacliygraphos c á matricula nas cscoiai

superiores.
Cursos noclttrnos e diurnos, iladdocll

I.0I10, 410. I IpSOÍ
il » m* mtm>

Unas invejariam, teremos em conclusão | da I
que o Rio é utn verdadeiro paraiso.
Luis Miranda. Kio. _. -
-¦¦ ¦¦ ¦___-§ t> O* ¦w-t

S — i.ji6."

a r \ r if 1 T

Vcntlc-sc na rua
da Cniitl-liiria •19.

Faculdade de Medicina
OS ACADÊMICOS E A INSTRUÇÃO

MILITAR
Pcdc-sc o comparecimento dns alu-

limos da Faculdade, amanhã, -S dn cor-
rente, ás _ horas da tarde, na sala ..
para numa grande reunião tratar da

SUCCESSO LEGITIMO
Quem não conhece os produclos de

belleza do Instiuit Physiop!astii|iie de
Mine. (Iraça, rigorosamen*,-: fabricados
por meilico cspecialisla, deve sem de-
mora cxpcrimeiilal-os; os maravilhosos
r-esullados obtidos pelos mesmos farão
com que nunca mais use outros.

Tratamento prai (ia pelle

Escola Militar
niiAI.IZA-SM HOJI. O "Jt.VID''

1)1'! IXIWNTKIIIA
Realiza-se hoje o raid de infanteria*

organizado prio Grem'o da lircob Mi«
1 ----.-_ dc accordo com o proa-ranima
organizado pelo i° tenente lldclons.
Escobar.

O raid é nn distancia de 3- Ifilontc-
Iros, devendo scr percorrido por oilo:
turmas, compostas dc seis concorrcnlc*»
cada uma, que sc subdividirão desde o
quartel general do Exercito até á séd«

la Militar, 110 Realengo.
 -nn» irai o i»p *

VERMOUTH TYPO .
TORINO

) melhor c o da
V Sil NA S. GOXÇ-A*t,0

I.UA DA i.'YSS41"iMIII.'i;'A. 21
<•__¦

O INSTITUTO PKOKISSIO.NAIi
-!U.\<) AW'_.EI)0

11U.A VIUdl.WANA
1" ANDAI. —

11

Uma taxa absurda
Mas o meio lc nao c o

•'instrucção militar".

Peçanlia" custou
meuie 130 :üou$i>oü.

Por Ioda :i semana vindotira,
plissemos, esse liarco iniciará a e;
Kio-VÍe:.oria.

. , . ..icnto de imposto-
\r 1 i ¦''' '"' l'*'^u cspontaneamenle outros I alimentação da cald

.*.i.i.i>. ; 
^"^f auxi tua, pata nue a lomliola dc <> ma- gggs__5-_----5-----_----S?!-5Sf^'.,' *'i 

.'",.-" tv, I ximo provei:», centando-sc cnlre elles | çcasar—j=-~ti ____ i i-,T.unjg-_r»rw-___, ,iiilllt 11.¦», 1...tiit 1 tii- i ¦ ¦ ¦ ¦,.:, ..',.;,, 1 ... * _,
Fonseca. Manoel | 

]''^^_^^_j!ZL fi
".'.\:a\ 

[os:ié Berpa, i *" '"_______*______!^^___!  O5 vestuários para meninos, p
I.uiz .tiva, Ainonin f_S*lSS_-_.-_S_S_____-_--__a^S__S__!l da TOERE E1F1*EL, desa- í

Ei 1 lima Maneei ir*. v i íi;im toda a competência pela Bi!l_^_hi-i.;o'-^:11 MOVEIS A PSESTAgOES lli z£^&%%^ ;
ic .para o mesmo a 
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C0Ü1O ;ncira

KA ENSEADA
DE BOTAFOGO

A TOR-.E EIFFEL
97 — OUVIDOR — 99

preçpis dc alguns artigpjs da ícc-
çlio dc alfaiataria:
Temos de casaca eom forro

ile seda >""*?
Tcrno.i de tmocliiiig com

(r.rro dc sc.la ""'-;
70:1101 ile fraque U"?
Ternos de jaquelSo prelo,

azul mi p'e cor '¦*0f
Temos 'Je casimira a come*

CUM VISTAS A' IMii;-KITUÍA

"liabcas-corpu
A ,i" Câmara da Côrté de Appeila-

ção não tomou coiihccimcnlo, em ma
sessão dc honlem, de uma ordem de
liabcas-corpus impetrada por d. Alcin-
dina Guimarães c mais \ in'e e cinco
rollecas. que prestaram exame dc admis-
são á liscola Xoniiiil.

Allcgaram os peticionarios que pela
nova reforma daquella Escola, levada a

i effeito pelo ilr. Azevedo Sodr.. paxá-
I ram cuia uma delias ,¦> taxa de cincocn-
! ta mil réis de matricula.
| Dra, assim sendo, não é licito que
, se llics vede açora essa matricula sob

1 o fundamento de não liaver mais vasas.
i nem mesmo em visla de reprovação no |
| exame.
I A Câmara resolveu per unanimidade
! acompanhando o vo!o dn relator des
! embargador Elviro Carrilho.

ini_B-«0»^Pt-*<***_Xii»'

Quem sú liolii* CASO.-TIXHA
KslYi livre iln MUDINIIA.

'-¦^rB-*-a*><--->--*->-l---U''' ¦ ¦"——

Ltnn visita do directo. geral tln
Instrucção

O director da Instrucção Publica yU
sitoil hontem, em convpanliia do lin.
spector ipclmico dos institutos pro'is-1
sionnes, c\r. Álvaro Rodrigues, o li'<
stiuiio Profissional Jo5o Aífrctlo,

IKe.i <::•'! demorada inspecção, exantí-í
neu o dr. Afranio o methodo de traba-
lho .ili adoptado, e, bem assim, o giàu'"'
de adeantamento dos alunnnos,

S. s., que encontrou todos as jiffi-
cuias cm actividade, [ologiot* a ui;c-
cç.-io daquelle instituto.

—aH^-gEi » t~m. 11 —

jr_„
no tdi-
Seguroí
ao cor*'
súnient'

ibtiiu A
,t impor*.

OS SOÜTKíOS DESTK
Realiza amanhã, ás 16 horas,

fieio social, a Companhia dc
A Mundial, os sorteios relativo:
reille mez dc agosto, aos quaes
concorrerão as apólices quites

Aos seus segurados já dis'.
Mundial, em prêmios mensais,

1 lantc quantia de .|_i :.'.i..?..oo.i_ri _h ——- - 

Hygieníc Raiüprooí
(Ca pas impermeável",

sem borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"

UVA OUVIDOR 131

A PRESI

_i* _
M. 6QIV1ES OE ANDRADE

«íJEi

A TliliüA SACODK NOS NlílIVOS

OS DESFALQUES NAS
AGENCIAS POSTAES

A commissão continua a
trabalhar

A

Os Amli
Oo

s ili* 1111 vo nbnlittlos

Gltl.VDK COMMISSÃO POKTl ¦
(UKZA ITiO-lMTIÍIV

A stibscrilição puii'ii)lii':i
r.io boletim lnue |!-iont._m tios Jcn-

vioti a Secretaria da Crande Cnmmis-
l,rc'mzo I rão l'orlu:.i:e_i I*r/..ratria, -vcrifica-s:

I -,.. ., .:..l;Scr;p;-ão aberta cm favor ila

Observatório Xac'ona! recebemos
í ho-ní-cni o sejíitinte boletim:"i-is;.i manhã (_6) os sismog.raphos

registraram outro movimento sísmico,
| de menor intensidade que o de homem,
je parecendo proi ir da" mesma região,
pos a distancia cpiccntral é de •.•.500

commissão íjue estíi
alanceies das agencias

Vem ¦lha rortn
mtia de -37 -i
mas *-X^> -• _5-__Si»

za sa em

-iloms.,
ciado

lt **í—O*-—c »*cs»

De volta de Minas
O DIRECTOR DÃ CENTRAI. F. A

LEGAÇÃO AMERICANA REGRESSA*
RAM HONTEM

Rcgíc-ssoii hiintcr.i, pila manhã, ile
tupi viagem a l.aíayelie, onde fôr.i eu-
coiilrar pp.* com a delegação financisia
norte-americana, o dr. Arrojado las-
ton.

Os nossos hospedes ficaram rncnn-
taiV-'. não só co.11 o panorama que apie-

excursão a Minas, como

ihUGEM
.. AMTTOXYDO pp

. Aüoptado na Mari-
e Kscrcito. Encontra-
pi todas ::« casas dc

,gcn*. CORDOVIL •
C.', l';*.:-;-,:ava::a n. log.

Ij l-'-7J
¦ ' ¦ i-tr-ryjUf^-^rg»-^-.^;^!^...—._. _.—

XA AI.!.\Mh:i;\ DK COUUMBA'

Duus ciiixns coiitoutlo r:u';:Iiinas

sendo o
direcção

São ns seguintes
vimcnio:

l PriijKMros tremor
I j>ielinii:ir.res . .
I 3egnn;lod tremor
j pr, liarnnp s . .1 P. pri
p Tomii

*;r,i mais
W.

* pha-.-s

pronun-
¦]n mo-

il. 54 ni

;¦!

S ll.
fl ll.
llK-f.

As experiências dos inven-
tos do sr. Cândido Costa

Na bahia plc Ilotafogo rcaliza-se hoje,
ás -' lioras da larde, ,1 amiunciada dc-
mqnstração cxperimcnlal dos inventos
do sr. Cândido Cosia, que ha longos
annos se dedica a estudos mecânicos c
aos meios dc salvação marítima.

rrilendc hoje o sr. Cosia demonstrar' ao publico desla cidade o grande poder
1 dc íluctiução de que dispõe uni pre*
; eio?o vefretai liydrofngo tia nossa i"Iov..,
; que se denomina "algodão de seda da

mongnba", c é encontrado cm grande
abundância em todo o valle dd Ama-
i:onas, constituindo uma Brande riqueza
natural.

A' vista dos esludos que desse vege-
Dr. iVron- tal já sc vac fazendo na Kuropa e nos

que ali J lístiidos Unidos» c provável que a sua
.'xploração tome grande incremento,
dentro dc pouco tempo.

U W.ií dessa bella fesla marítima
ser a maravilhosa fluctuacão do

ircatinoughi '"S. Paulo", cm miniatura,
lo cruzeiro fht-

1'nv.i ootistfttc.no perigosa
Pedem-nos os n.ora;lores da mu

rão de Õbá chamemos a attenção
Directoria de Obras da Prefeitura para
a coitstnicção de um barracão que se
está fazendo, na referida rua, ipara
uma fabrica de creolina c outros des-
iitfectantcs, sem os necessários requt
silos para a segurança do-

Aqui 'fica o ipedido, com
lor.idade competente.

I.KI.V MARÍTIMA."
íCada \; 1. mais sc vac impondo :'p

>a- consideração de seus leitores, polo des.
('}a cnvolvinnnto e melhoria ;i que está

! obedecendo, tanto 11:1 sua confecção
material como na iparte destinada ao

I seu programma jornalístico, assumptos
! que interessam ás marinhas dc guerra
l c mercante a revista da Iaga Alaritima

\ izinhos. I Brasileira, como se ipodcrá vér .pelo seu
vistas á au- I "'timo nuiiie.ro (ir^), posto ;i venda

nestes últimos dias.
Tj Çl lT**i > -ffl l*W ™~

A 1». dos raui-i-S
CKEAXÇAS

li DUQUE e GÂBY
examinando

posíaes 'des-
ta cidade requisitou hontem, dc algu-
mas dessas dependências dos Correios,
segundas vias dc balancetes, que não
eslâo na Contabilidade.

Xo cofre da agencia de
lin, encontrou a commU.s
lora balancear os valores, 11111 alcance
de (i;ooo., montando, portanto, a cer-
ca de S:ooo$ooo o desfalque dado pelai '
respectiva agente, que já está stispen- va
sa c .para a qual dc, cria ler sido pedi-
da liontem a prisão preventiva. 1 vindo da Allemanha. 1

Apitei!-) ús familias
íPcdem-nos a publicação do seguinte:
"iA Assi^iaçáo |P4íccto.-a _os Jo-

brri e Creanças faz um appello. ás fa.
miíiiis desta capital para continuar a
mandarem roupas c outros quaesquer
donativos afim de auxiliar a próxima
distirübtiição que se vac eftectttar em

sede, á rua (U Alfândega .

despedem-se do
Brasil, cm .3,

110 Palace-Thcatrc
FliSTA ARTÍSTICA (lo

Conseqüências da guerra
COMO OS MAIORES DE 15 ANUOS

1'GDl.KÀO ENTRAR NA AUS-
TRALIA

A I.egação Ilritaunica, cuniprintf-
instrncçôes reccbídag do secretario dc
Estado dos XcgociosEstrangeiros,acaba
de comniuniear ao Ministério das Kela-'
p^óci líxtcriorcs que, a partir dc selem*
bro próximo, as pessoas maiores de 15
annos ouc desejarem entrar na Atis-
tralia devem exhibir um passaporte #¦
sado pelo cônsul inglez uo paiz de pru-
ccdcncia. I

~~m?^KJ^*gtm>*Ç»i!Z--•
Os bilhetes ns,

15,_t., premiados
50 :ooo$ooo — 6 '¦
na Loteria Kcd
jti

56.08a — 36.3.(2 e
rcspectivaineute com

oo$oo:> e 5 :onu*i;ooo('
traida lionlcm,

oforam vendidos: o 1" ua Uaiiin
cm S. Paulo e - ,->" nesta capital.

ENGENHEIRO
Elcctricisía. c

pratica, cm Nor
offerece

questão de

ü OKXÇAS do
tino, filiado

i|iii* não potlein voe ilespaclintliis
O sr. Tandiá Caloitcrns não aitcit-

deu ao pedida de l\ni:*;v Sobrinho c\'•'.. para despachar na Alfândega de 1
ciaram cm sua excursão a .111113', tomo 1 Corumbá duas caixas contendo carahi-
tambem cem a riqueza de ess-ganez p]uc i nas Winchester e 10 outras contendo |
jicísuimo» : munição oara as mesmas.

rstomago, itites-
nervosas. Exá* '

iik* pelos raios X. Dl!, RE5-
NATO Dl. S0UZ.A LOPES.

Kua . . .'osé. 30. das _ ás .1 (menos ás
puartas-ícirasl. C.-apis aos pobres ás :-•
lioras. A 305

Do padre João Maria Riolo recebe-
; mos um opusctilo intitulado "ü Kaiscr
íe a üuerra'',

mecânico, c
Aincrica e

seus serviços.
¦ para o interior. Cart_t>
R. M. Q. J -91a
¦Cl ¦**!*¦ G55-^-G»

! raes.
E' de esperr.

sej.i grande, pa
m longa fesla náutica,•ca Emo- j
N.'..i faz ;

,.U- fl ._ .. . .luas nu. -.3 -in.u-

a concorrência
o dessa original

¦__e£Q^_-c0^-_3i-E£.-_i

(.111*111 só bobe OASCATIX-TA
Está livro ila MIUOXXUA.
_*-__Í- *>-«I__>-0-C'^-----

 -at-iai o «*¦  p

|s___5___E___l__J_-----í^^^í^
*— _-_.fi3A-.£-^gs><*<e-**----'--—' ' ¦ !

BILHETES CCU PALACE-TIIEATRE
(ri 7641)

~_m__BJ-»*^&-^-*_-_-™---^

Cii.Y.im ALAGOANO

Itcollzn*so lt«i* uma assemblcn
• • gci-nl

#I'.pje. á t norp.da tarde, em sua sede
.1 rua _. *osé, * Centro Alagoano rea-
ii_.i 11 sua assembléa ucr.-.l ordinária,

I para leitura c approvação do anigo 4(1
de seus estatutos, devendo a ella com-

I parecer grande numero de associados.
¦=_-»-«_•-¦»¦*

As isenções de direitos Politica uruguaya
NA LEGAÇÃO DA BOLÍVIA BEEE

SE ALGUMA COISA
p.\ legação da Bolivia rcipiisilntt c ob_ j

teve hontem. de accordo com as preli-
niinares da Tarifa, q despacho livre dc 1
direitos do 100 caixas de vinho dai
marca M. IL, Rio de Janeiro N. J. '
Eils, ns. 1 a ion. vindas pelo vapor]
francez "'Sequana:", 'entrado de Bo

O CENTRO LOTERIA)
Coníinu'a a vender
SORTES GRANDES

'COLO-

dcaux, tm ^1 do correnle mez..

A CONCENTRAÇÃO DOS
RADOS"

Moiilnidéo, 26 — (A. A.1
iuoii-sc boje. ii',/ rcfertmdiiin, a
tração dos elcnicnlos colorado
gialislas c aiiíi-collegialistas,

Dessa concentração sairá a futura
r.ala ministerial, sobi-e a tiual iluda

XOTICIAS DK ALAGOAS
Rca-I Maceió, 2C — CA, A.) — O sr. Al-

conecn-
collc-

* ainda está res.; .ida.

fredo Maia declarou que partirá para
cisa capital pelo primeiro vapor.

Maceió, 2i — (A. A.) —.0 gover-
nadar do Eslado pretende liquidar a di-
vida interna, confiante na grande sa-
ira do algodão, assacar e arrox_ 

GENEBRA TYPO HOL
LANDEZ

da Usina Gonçalo e a melhor
•\_ SLMÜI.l-','.., _i

.NO ESTADO DB MI.VAS

Fnllerliit.nto 0111 Arnssualiy
Bcllo Horisonte, -"5 — (A. A.) —

Fallcceram, em A/assualiy, o joven
Carlos Murla, filho do deputado Igna-
cio Murta. e aqui, d. Emilia Soares Al-
vim, esposa do coronel João Soares
.Ferreira., ___' flagra:

AÜOKCKU K-l VIAGÍ.M

V, ilosoiiibarcoti im lüo
Embarcada cut .autos, com destina"

a Gênova, era passageira do vapor
l.ithjinia a italiana Virgínia iípinctta.'

Jvn viagem, porém, Virgínia adoeceu
e achou prudente desembarcar 110 Ki'.-.
lendo se entendido a respeito com o
eommissario de bordo, que lhe negou
licença. Virgínia falou enlão com C
si.li-inspeclor IJordiüi, ila nessa Policia
Marítima, que, depois de ouvir o com-,
mandante e o cônsul italiano, perinitli.
ram p|ue a passageira desembarcasse.
__. ¦_i-q^»-<rt-->-<t^_g***"' _-_——_.,

No Mercado Municipal

DISCUSSÃO I* XAVALUADA
KM SCEXA

Augusto Eernandcs Soares e J0S9
Francisco dns Santos, natural dc Mi*
r...s i.i'raes e de .5 anuos de edade,
são dojs indivíduos-de domicilio c pro-
:'i;,.*ão ignorados.

liontcm, os dois encontraram se r.a
Mercado Municip.' c começaram aj
discutir, engalfinhando-se em luta, du'
que saiu ferido Augusto, por unia r.a-
vaüiada que llie vibrou .Samos.

Ü ferido, que apresenta um ;.-il!it.
na perna esquerda, foi medicado r.a*
Assistência, O aggressor foi preso em

ie pela poiicia do 5" districto. _[_

' ÍK.S

ILEGÍVEL



1 . - -'^ví^^BHBHIB^R^^
:.:•____, ¦..* ¦ *;r-r£@j_i____j___-"''* ¦*".-•-• --^ -¦¦•:-*-
^^i^.sr^».^».,-;. 

,-.-.- ... _-.,.... .,-. -,.-.-.."-^r*-,-***.

.-(. -^JTr-r.-._-..r_r-^T-^__
il'_3_gpp'*-,>;%^^
*- ¦• >__*_*•._ -"'-* ¦*S3pi--r ¦'• .--..- . -' -.'**''

.•__.-. '-'.^Mti' ¦ *, -

IRfl a' i _fli Ruí'üo Ouvidor. Lote riaS íi commls_?e». Pagíntãrt-oi 1-Sín».
IOTe '"^diitoi. EatM oasa. não--«___ fill»*». TARAMES. SENNA * C.

'CORREIO DA MANHÃ — Doniingo, 27 de Agosto de 1916 PARA CONSERVAR;o ESTOKA GO í^*

;"¦¦ ¦¦ ,'"* ¦¦¦; ¦¦¦¦'-*",vv""' ".'Vgf"-' .-.. T' ¦ -.¦"•'-r v.

RIO DAÒ)

t, —-mr__-_ormoooor-p—nrrrror-l omooooooooo i ou ¦ "¦¦¦!J0MJ_ JL-J Z***_**rr^

¦momo- o ioi - "¦* " II_I _B \

FOOTBALU
CAMPEONATO IX) BIO DE

JANEIRO

D Brande encontro dc liojo entre
o Flamengo e o America

I Na moderna praça de sports do valo-
'toso campeão do Rio de Janeiro de
terra e mar, realiza-se hoje ura dos
principaes «.embates |da actual teirtpo-
rada. . _. ,..

•O America, cuja figura na ultima
partida contra o Fluminense foi de
causar applausos geraes, vae .nírentar
a poderosa 

"equipe" do Flamengo,
aquella que em melhores condições se
acha no campeonato,

Seria obvio dizermos mais sobre a
lemoção e a excellencia com que se
apresenta esta disputa ao publico afi-
cionado do Uio de janeiro. Não ha
um só aficionado que não esteja na
•plena convicção do exito dessa pugna.
sob todos os aspectos por que se a
encare.

Os teams principaes serão :
Flamengo :

Baena
Antonico — Nery

Parra -ot- Sidney — Gallo
Arnaldo — Gumercindo — Kcid — Or-

lan — Ricracr'America :
Ferreira

Paiva — Paulino'A-lhcmar — Witle — P. Ramos _
Oscar — Ojeda — Galvão — Gabriel

— Haroldo
Para juizes foram nomeados os srs.

Affonso Castro c Oswaldo Gomes, re-
speotivamente, nas partidas dc i° e 2"
teams',

O sr. O. Gomes declinou da nomcíi-
ção, devendo a commissâo ter escolhido
um'substituto para o mesmo.

Adlicmar, se bem, que machucado, e
quasi cerlo que tomará parte na prova.

O campo do Flamengo fica situado i
esquina de Paysaridu c Guanabara.

t\t !•: ¦*'

AXDAIUHY A. O. versns UO-
TAEOGO F. Ò.

Esle oulro encontro da 1" divisão
que tambcm deve scr emocionante será
realizado no campo do Andarahy, á rua
Prefeito Serzedcllo, sob as ordens dos
srs. Sylvio Fontes c Rubens Peno-
«¦jr.ero. *

* *!: ii*
SEGUNDA DIVISÃO

Os encontros desta divisão
São 03 seguintes os encontros tia 2'

divisão a realizarem-se hoje :
Gitanabara-Boqueirâo — Campo do

Fluminense. — Juizes :
i» team, Achillcs Pederneiras, do Sao

Christovão. ,
2» team, Antônio Torres, do Carioca

F. C.
Palmeiras-Mangueira — Campo do S.

Christovão — Juizes :
i° team, Maximiano ]oií Gomes de

Paiva do America ;
2" team S.avio Secco, do Boqueirão.
Villa Isabel-Caltetc — Campo do Jar-

dim Zoológico. — Juizes :
1" team, Joaquim F, dos Sanlos. do

1. langv.cira.
!*i 8*1 '*!

TERCEIRA DIVISÃO

Toarnli-, "versus" S. C. Brasil
Este encontro, será realizado no cam-

po du Botafogo F. C, aohando-se os
___u_3 adversários em optimas condições,

TOKXKIO DE 3"5. TEAMS

Villu Isabel «'versns" ninnlnciise

Ko campo do Viila Isabel, rcaliza-se
hoje o encontro do campeonato, entre
o 3" team do Fluminense, e o 3" do
,Yiila Isabel.

Este jogo terá inicio, ás 8 i|2 lioras
da manhã. O capitão do Fluminense
escalou os jogadores abaixe, e pede
jjor nosso intermédio o comparcciinen-
to á sede do club, ás 7 horas da ma-
nhã, afim de seguirem para o campo
do V. Isabel.

L. Rocha
A. M. de Andrade Junior—J. Gonzaga

Junior
Primitivo Moacyr — H. Cox (cap) --

C. Coelho Netto
Godofredo — Estcvcs — Pina — Costa

— Malagutti
Reservas: Heraldo, 'Domingos e Ru-

fino,
* * :!i

TORNEIO DOS VELHOS

A. A. ESTUDOS
No campo do íi. Christovão A. Club

haverá hoje, ás 8 l|_ horas da manhã, um
"match" amistoso entre o 3o "team" deste
club e o "team" do A. A. Estudos. n•J'ara c*tc jugo o "captam ao team
da A. A. Estudos escalou os seguintes
jogadores:

Julio
Tão — Antônio

Cardoso  I.uiz— Marcondes
Amadeu — Jair — Sucupira (cap.) —Ar-

thur — J. Carlos.
Rcserva3i Assis, Adalberto, Feücio e

Nery,
Üo i. *

SPORT CLUB LA-FAYETTE
¦Realizou-se hontem, na sede do

"Sport Club La-Fayefte", a rua Had-
docK Lobo 419, a eleição da directoria
•provisória dessa novel associação.

A directoria eleita, que dingiía os
destinos do Club até dezembro do cor-
rente anno, data em que será escolhida

ia directoria definitiva, assim ficou coa-
stituida; _.'¦•'"„

Presidente, Antônio Bordallo; vice-
presidente, Luiz Porto Barroso; i° se-
cretario, Joaquim da Cruz Secco; 2°
secretario, Lindolpho Xavier Filho; 1°
thesourciro, João Boitcux; 3o thesou-
rciro, Amadeu Felicio dos Santos; ca-
ptain, Carlos dc Araujo Feio; viec-ca-
.itain, Paulo <Ie Araujo Feio; fiscal
do campo, Clovis Pedrosa.

* * í:
O FOOTBALIi EM NICTHEROY

Ylilranga F. Club X Gnnrany
F. Club

No "ground" da rua do Cubango, cm
Nictheroy, cncomrar-sc-ão hoje, em
"match" de campeonato da Liga Spor-
tiva Fluminense, as valentes e disciiih-
nadas "elevens" dos clubs acima.

Ao que consta, o puarany apresenta-
rá os seus "teams" bastante melhora-
dos, o mesmo acontecendo ao syinpathi-
co club do Fonseca, que actualmente
possue os seus "teams" bem organiza-
dos, e cm optimo estado de "training",
sendo por islo de esperar-se uma pele-
ja disputadissituá e cheia de lances
emocionantes.•Òs "teams" que defenderão o pavi-
llião alvi-celestc serão os seguinte-:

i" "team"
lodory; Hernany, Lúcio; Barbosa,

Drummond, Fernandes; Simcão, Gonza-
ga, I.ycurgo, Nery (cap), Dick*.

2" "team"
Saul; Arthur, Jacoliino; Garcia, Al-

ziro. Renato; Costa, Paiva, Ferreira,
Mercedes, Dermcval (cap).

3" "team"
Waldemar: Rubim, Manoel; Carlos,

Herótidcs, Benicio; Oswaldo, Cclio,
Abel. Aguiar, Motta.

CYCLISMO

i-__g^^_«_!_K_>.
/_W*^^^^'*'s2_£oTè.

J _ivli_l_f*^_^K-*^--i- '

h MACHINA DE ESCREVER

CORONA
pesa apenas tres kilos e podo
ser transportada facilmente em
qualquer maleta de viagem, 011
no próprio estojo fornecido
com a machina.

E' uma machina moderna
sob todos os pontos dc vista,
tem escripto visível, fita do
duas cores, tecla de retroces-
so, teclado universal c outros
aperfeiçoamentos das machi-
nas mais caras, pela metade
do preço,

A conunodidiiile dc poder
com ella aproveitar as horas
vagas, tanto cm viagem como
cm casa, a tornam indispensa-
vei para qualquer pessoa, seja
qual fôr a sua o_cuj.iu.ao.

OASA PRATT
OUVIDOR 125 —:;:— RIO.

festival
27 de

Dois encontros sensacionaes
Na tabeliã deste torneio ba dois cx-

. illcntcs encontros_ marcados para ..
manhã de hoje.

Nr, campo elo Fluminense dispi:-
taião os "Hypotheticos", do Fluminen-
se, contra 05 "Machiavelicos", do_ São
Christovão, sob a direcção do sr. Couto
Souza, do Flamengo.

Os jogadores do P. Christovão dc-
verão comparecer no campo do mesmo
cl-.ib. ás 7 i--' horas, afim de seguirem
para o campo do Fluminense.

No campo do Botafogo. 05 "Theori-
c-.s", locaes, jogarão contra 03 "Uto-

pista.", do America,
O capitão dos "Utopistas", sr. Ar-

.hur Leitão, -pede o .o_ap__re_i_*iento
lios jogadores do America, ás ; 1]:.
r.. campo da rua Campo Salles.

•I; ;*; •!•

SPOIIT CLUR .Vl.\t;KM.\/Il'l ver-
.sus RIVER FOOTBALoj CLUR
No ground do Sport Club Mackcn-

zio, á rua Mauá. realiza-se hoje*, ás 12
horas, o encontro elas equipes do Mac-
kenuie com as do River.

Esta disputa, qne vem despertando-grifitlc interesse, premiei,e ser sensa-
cional, •-.ido o apuro c fone constitui-
ção de ambos os combatentes,

O captttin do Mackcnzíc, sr. Eucly-
tíes Ferreira, solicita o compare.inteiv
to de todos 03 jogadores escalados.

Estão escalados os 1", 2" e 3° f-ams,
• Pela manhã, ás S horas, r.o mesmo
ground, rcaliza-sc o entoníro dos "In-
cognitos" versus " Incorrigiveis'', cuja
disputa pertence- ao Torneio Ú05 Vc
lhos.

Actttará o jogo o dr. Herbert de Va;-
.onceüos, vice-presidente do ciu''.

-li íi
ANDARAHY ATHLETIC! CL-B
Co:nnrjnic;i:ii-no5:''Tt-ino, o prazer de comnv.iníc-ir-Üie q"fot.7 encontro ae omanliii. em nosso "ground"

•com o Dotafogo Football Club, ficaram as-
•in: c ¦•.-¦ti..lidas m noisas "ct;;iipc5":

I" "le-sr.!";
Otto

Americano — Vil!.!..
D; M.iria _ Monteiro — Martins

«J-nedicto — Ci"icrlo — Waldemar — Chi-
:' ":»-¦_": >'"':'

Cabra!
lEduardo — T rjl.ral

0:t^vio Soaruã — Jayme — Vítlal"R.si.i. — Decio — Monteiro -- Áureo —
Astrogildo — l!ijg:ii.

^Pedimos .-í v. f\. se digne tomar *cm
«oonst leroição o iiíisso cotniminiçado, ¦•! quea-n.íclp.i hn.ente ogrn.Iece—IWa coaimisrfo,
O, Baltltasar."

s. *
PRAIA VERMELHA F. C.

líenli/.i-.se hoje nni.* ura encontro citr*.
c? ' ti.--.T5" A c U do 'Praia Vermelha Poot*
bill Club, cjue es ach:_.n assim con;tí:«_i:-

"Team" A:
.Torce

Ji...'(-o — __ai.iiri-.r-,-.•Nilo — üenedicto — Waldemar
jo-.*-.:;',.; — I,uiz — -.'baldo (cap.1 —

Datonc — Octacilio."Tean." 11:
Cláudio

Rcynal lu — Jayme
., ,I-ll!'-1' — Joaquim 1- l-rar.ci.seo¦Jiarn — 'Eduardo — Raphacl (cap.1 —

Antônio — .\U-xr.:i..r_*.
Ke5en'a3, c-*- tlemaí-i clexentj? de quedisp"*; o club,

*•• tjm jf.

OLARIA V. 
'o. "versus"

JAPONEZ P. C.
No c.-.rr.po do segundo, á r-.:.-, í\ Gaffi___,

t."i\'cr_i :i ie. ás i. Iioras e:n pinto, 11:11
umistoso •':raniii'?-:natc!r*. eijtre .-»*• "équí*
Tss" doa primeiro?, segur.dos c terceiro;*'íeati;s".

As "elçveiis" da Olaria V. C. estão assim
«.-¦:a'.-.-i. -1

i-3 "tcan.**:
Maria Diogo

NVnccs — Mundinli..»
J. T.:j*>o  ,C_!láo _ Champion

yiivb — Arnaldo — Pacheco — 'Lido —
Anton:co.

_" "ícatn":
T.-a.-te

Albe-.o — Olavo
Aristóteles — Kaul — Angrusío

V. Bulhões — Júlio — Kapliael — Ar-
linda -- I. Paulo.

1° "team":
João

M,-.:...-*. — Ca.>r;eí
M-a.-vr ._ Maclialo — P.-.rra

j-nt.:--.- -- Leopoldo — nau' — I. *)-i-
¦ 1: **;-. — \i-ni.-'r/>_

CYCIiE-CLL'B
Realiza-se hoje, no Velodromo da rua

lladdocl; Lobo 192, o festival sportivo
deste c|ub, transferido <lo dia 20. As fa-
milias terão ingresso com os convites
expedidos, Pedc;se aos srs. cyclistas
comparecerem uniformizados, ús 12 ho-
ras, na sede do club. á rua (lo Lavra-
dio 198, sobrado, afim de -partirem ú>
corporados,

Palpites:
Fantomas — Pinho
Willy — Cavalier
Nile — Opel
Falcão — Jayme
Hannower — Wilby
Douro — Michclin
Goliath — Opel.

Progranima ofíicial do R°
sportivo, a po rc.iliz.ir no dia
ayosio, no vtdodmiiio tia rua Il.iddock
Lobo. 192, ás 2 horas da tarde:

1" pareô — Coronel Antônio J. da
Silza Brandão — Bicyclettas — 3" tur-
ma — 2.500 metros — Praia c bronze
aos vencedores.

i — Pinho II — R. W.
2 — Fantomas — 15. S. A.
.. — Luiz — R. W.
2° parco.— Alfredo Pavageaii — Bi-

cyclettas — 2" turma — 3.000 metros,
12 voltas — Prata e bronze aos venci-
dores.

— Wilby — 11. S. A.
— Jayme — R. \V,
— Cavalier — Te-rrot
— Falcão — R. \V.
— Jofiosinho — Terroí

3o pareô — Augusto Marques — 1.000
metros, .1 voltas — Inscripção livre.

— Xilc — R. W.
— Rio Branco — -R. \V.
— Caniidio — -R. W,
— Hild — B. S. A.
— Opel — Opel

.4° pareô — Alberto T. Mendes —
Fitas — Objecto de arte ao vencedor.

s" parco — Raul Pinheiro — Pedes-
tre — 300 metros, 2 voltas — Prata c
bronze.

— Hannover
— Jayme
— Wilby

6" parco — Adelino Pereira de Vi-
nho — Extrcanlcs — 3.000 metros, 1/1
vokas.

— Carnaval — R. W.
— Michclin — Peugeot
— Douro — Peugeot
— Corrêa — Bianclli
— Tico-Tico — B. S. A.
— Ayres — R. \V.
— Christal — B. S. A.

S — Eugênio — R. W.
B — Tigre — Terrot

10 — Clydc — Terrot
11 — Talisman — R. \V.
7" parca — Dr, Gabriel AlnicHa ISri-

tú ¦—¦ i1 turma — 5.000 metro**, 20 vo.-1,
ias —¦ Prata e bronze

— Hi|,l _ K. w.
— (lolialh — R. W.
— 

-.ile _. R. VV.
— Opel — Opel

3 — Rio Branco — R.
(i — Renovador
7 7- Cantidio.
Juizes de partida. Cr-"..r

Carlos Rodrigues da Cruz
Juizes dc percurso. Alberto T. Men-

eies. Adelino P. Pinho, Raul Pinheiro
c 'osé Mattioda,

Juiz.-; de chegada, drs. Adelino Ma-
galhae-s e José Moreira I.opes.

Si lü *

TIRO

competidor'1, ouando deve per n -¦•e.c.iiinte :"No cmipeom.to, o ''Arnaldo" deve ser um
valente competidor''.

PELOTA
FROXTÃO NÍOTHEROY

¦Esta casa de sport do emocionante jogo
basco realiza hoje mais uma funeção, ço*meçando ao meio-dia e terminando á meia-
noite.

A's 2 horas será disputada uma quiniela
dupí.1, em oito pontos, entre doze pelo*
tans.

O resultado do concurso da pelota será
conhecido .ís 6 horas da tarde, e, na fun*
cção noctnnia, ás ip horas, de .u-cordo
com o aiinuncio publicado na secção thea-
trai.

i— o> am o» Bom- .

Trinoz
1 * X0EERNE5Tq_50WA
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Sociaes'

w.

Fernandes e

OA3IPE0\ATO DM TIRO DB"_n.EC_S.v0"
t?e:'á hoje ilásputado 110 "st.ind" do Tle-

vo!ver_ Club o grande campeonato de olta
precisão, as_**:m deiiorainado nas _-e.riii.itescona ções:

Qualquer atirador poderá tom-.r partelivre tie convite; será em 4 'S_.-ries de 10baias cada tatia. 0-. alvos .-erão ntbríca*dos, c ossignados peio concorrente; fe-
râo f_:-i/,tados io tiros dc ensaio. Oa ti-ros ine-iíe-aze. por qualquer molivo, se-vão conlados; ArS armas perntit-ttdas serãode 6 mjm.

A mesa do Jury será composta de mem-bros do Revolver Clu-b e mais delegadosdas sociedades que se façam representar.A mesa será suprema eni todos os actos.Aos ..tíradore. -serão entregue.-; os pre-inios logo após ;', apuração do jury, queconstam de uma rica medalha de" ouro,nrtis-jK-a. vira o primeiro loear; uma de
prata artística, para o segundo; 2 dt pra-ia. de cunho, para o 3» e 4"; l>ror.:c,
para o 5", 1," e ;» logar, O artísticoorunjc "A victoria" fi__..á com uma cha-
pa de prata gravada, registrando o ven-
çedo- deste anno; este valoroso bronze
fcc-tra resgatado pelo primeiro atirador qneu vença d;si_ vezes, quer ou ::ãu conse*
cur.v..*..

REMO
OTjUB 1)11 R.EGAXAS 1K)

1'I;A_iI11NG0
O fíicrioFo pavilhão rubro-nc.;:? do Fia-

meti-o, ainda cngalauado pela brilhante vi-
ctüria d.i ultima recata, já inovi:nent_i.se
com o seu pessoal para a Rrande luta -de
outubr.-..

Assim é que a eseala das Ruarni.õ.s Jáp?tá sendo feita, e é bem provável que
teremos ocasiSo dc aorecíar mais uma
victoria -dos gloriosos flamenRos.

Cl ,TJB I>F, RKG,VrAS fl() r»OQ»_'KI-
HÃO 1)0 l'|SSEJp *

0-. rpp-.zcs do Boqueirão iá cçtão a pos-tos. líllcs são os promotiires ('a festa de
outubro, _ por Uso nüo uucrem fa*_cr trio.

A flanmla alvi-verde, t-.ntas vt-zes cb.riii-
cada nas lutas náuticas, lembrando a vrüi.i

: euaruição "Paula Cost,'-" ,v,ic fazer bonito,¦ coi;;*. é do c o.* tu me.
j Os barcos estão preparado--, oorém, c"n.r>
: os syru.mthicos rapazes vão receber, rm fina
l de outubro, .-...rcü-^ novo.*., *> desejando con-
f correr com elles â ft-s'.;. de oue *?ão proj
j mot^rc... consta- aue ^iiüt-.tarão á rederação

o sriiamcnto da retraía t-ara novembro.
Achamos iuí-to o oue elies oretenòem. <

cremos inf-.ni,- que a Fcderarâo não riCRrirít
es-vt*: podido, tão juste, que t.!.vcj_ teia leito
pela dtreettiria do Boqueirão.

:-í *ft :-:
onero nu hegatas no

GHAGOATA'
Na ¦>:item uenior», sinre c5;e

¦i - 0 .ecuínte típico:
Aitural v.if* sar viltnt*

DAI AS INTIMAS
Vaz an-aos hoje o dr. Octavio 'Manga-

beira, illustre representante da Bahia na
•Câmara dos Deputados, Xa bancada bahiana,
o dr. Octavío Mangabeira constitue uma
das figuras dc maior destaque.

Passa hoje a data natalicia do sr. Thiers
Fleming, sub-chefe da casn militar do pre*
sidente da Republica. Ofíicial dos mais
distinctos da nosía Marinha de guerra, o
sr, Thiers receberá boje muitas felicitações
dos seus amigos e admiradores....

Faz annos boje o doputado JÜbciro Jun*
queira, rcpresciit.inte do Estado de Minas.

sr. Ribeiro .Junqueira é um dos poliu-
cos de muita influencia no seu Estado, o
que basta para que receba grande numero
de felicitações de amigos c c:«rri_li_i_:_;irio5,

Fazem nnno*. boje:
A senhorita Clementina T.eite, filha do

sr. José Ze:er.ii_o F, Leite, negociante
desta praça;a sra. d. CaroHtia de M.itto-i Almei-
cia, esposa do . sr. Antenor Jaeint-ho de
Almeida, funecionario da Central do Ura-
sil; a menina Xair r.os-?io_ ffiília do co*
nhecido eiinito militar Antônio í.o-sio;a menina Elza de Carvalho, filha do
sr. Carlos dc Carvalho c de d. Carolina
de Carvalho;

o sr. Luiz Kattcnb_ck, alumno <U
Escola Nacional de Uelias Artes, filho do Jsr, Waldemar Kattenback, sócio da "Casa
Jardim": |—-o menino Regínaldo, filho do -sr. T..
A. llrooking, «do commerciò desta praça;:i normalista Iracema Guimarücs Pi*
tanga, fillia do coronel C.crie3Í*o de Sou?.'1
Pitanga e de d. Maria Guimarães Pi*
tanga;o coronel Ernani de Mendonça, fu-nc*
cionario da Escola 15 de Novembro;

a senhorita Estíier da Silva Bago,
funccíouaria do Imtttuto Benjamin Con*
stant;

a senhorita Eu'.euia da Conceição Mo*
raes 13 ri to, filha do capitão João Êvaris*
to dc Brito, funecionario das Obras X1u-
bíicas;

a 5 cn li ou ta A1 z'. ra Va 11 e da C o-sía e
Sá, filha do commendador Jos. Marcclli*
no da Costa e Sá;o capitão Álvaro Valle da Costa e
Si:

o sr. Ernani de Mendonça, funecio*
na rio da policia desta capital;

o galante menino -Ary, filho do*-.".
Toão 'Ura. Maia e de d. .\niia da Silva
Maia ;

 a sra. d. Delphina de Alaccdo Cosia,
esposa do sr. João Macedo -Cota, escripíu*
rario di Centrai d-i lír.isil ;o 'Ir. Ubaldiuo do Amaral, nue rece-
beri doa seus admiradores c amigos as
homenagens a que faz jús ;

o dr. Theodurcto Djaa Duque E?-
trada. For esse motivo será ofíerecido ao
auni versar ia ntc. pelos seus antigos, um lan*
to banquete no restaurante Universo, ás S
horas da noite. O brinde de honra será
'feito pelo professor dr. Riitcr ifoarcs Ua
Souza ; :-:

Cercado dc grande numero de (amigos,viu liontein passar o seu anniversario
natalicio ao sr. Fernando Merino de Arau*
jo Sevcrhio, estimado sócio da Casa Mc-
rino.

Em sua aprnsrvel vivendo do morro do
Teiegrapha, o estimado íuiniversariante of-
fereceu aos -seus convidados umo. bella
festa. Festeja boje o seu terceiro anniver*
sario a .-ralante menina Maria da Gloria
Ferreira Pinto, filha do sr. Eúclydes
Tinto.'Maria da Gloria, que é o enlevo dos
seus progenitores, ao commemorar o seu
anniversario. dará ei_scjo a que o -sr. c sra.
Euclydea Pinto- possam avaliar a conside*
ração em que são tido. no vasto cyclo
das suas amizades.

iü í: *
<tYSAii_I__i*_OS

Cent rataram casamento o dr. Samuel Pe-
rcíra, tned*co operador, c a *:""fit -**.TTii"r:t"i
Julteta Bittencourt, neta do coronel Firmino

Sitnas corretor de nossa r"W.
V

O "r. José Luiz da Cruz Franco e d.
; Maria P. de Alvarenga Franco, participara-
f nos o scu contrato de casamento

lí!
Realizou-se a 17 do corrente 1 enlace' matrimonial do sr. Alítonio Rodrisues (>e-

II16 Filho eom a senaorila Angelina Gaspari-
j na da Cosia. _ .

No acto civil, realizado nn .i» prttor,.. et-
! vcl e uo reli .ni'.* *.-i, na matriz dc Sant'Anna,

Ferviram dc naranympho3 o sr. Estanísláo
1'clro ile Assumpção c sua esposa, d. Con-

I stança Paiva de Assmrncão.
Na residência da mãe da noiva foi c:ie-

- recido lauto jantar, e. á noite, chá aos con-
vidados. prolonsar.da.se as dansas ate alia
madrugada.

:•: * í:
VASriMIINTOS

I O sr. Manoel da Tranca F_.n_r.de-, nir.
___-_*ok«<vw_ /__. pMr«-*ti*.« - «na o>*i!..-.'_i il. Caio*

torlna ob França Fernandes, tèm desd. -
dia 24 do corrente o sou lar enriquecido
com o nascimento dc uma galant4 menina,
aue -na pia baptismal receberá o _t..i_e de
LlupCIO-iDi,

* * *
CONFJ2RENOIAS

Na Uni-o Espirita Suburbana Si rua Dr.
Dias da Cruz 177, Meyer, fará hoje. ás 2
boras da tarde, uma conferência sobre o
tliema "Os trabalhadores da ultima bora",
o sr. Ignacio Bittencourt, vice-presidente da
Federação Espirita Brasileira.

*
O sr. Alfredo T.itna realiia hoje. ás a

horas, no theatro João Caetano, cm Ntcíbe*
roy, uma palestra sobre a educação dos
céfios.

a*
Na tede da T.oj_ Tbcosopliiça Perseve-

rança, á rua Heal Grandeza n. 142, se
realizarão boje, domingo, e no domingo,
10 de setembro, ãs 10 horas, o.s io* e u1
conferências -publicas, sobre o estudo com.
Çíarativo das religiões, pelo dr. José Joaquim
Firmino, sob «a presidência do dr. Pcrminio
Carneiro I,e5o,

8
Na sede central da Confederação Espirita

do Brasil, á rua Marquez de Pombal n. n,
sc realizará hoje. ás 3 borai da tarde, n*
segunda-feira, 28 c terça-feira 29, ás f
Iioras da noite, as io36* o io8S* confc.cn-
cias-d:scus3ões publicas, sob o th ema —¦"Propagar a moral e a philosophia, baseadas
na seieneja eãpírita-iutegral e progres=n*a,
que não é uma religião; com tribuna livre
para o adversário.

K"a segunda-feira, .3, antes da conferer»
cia, sessão _ commemora tiva do 35lJ anniver*
sario '¦ da victoria do espiritismo no Brasil,
quando foi -perseguido eni( *-'8 de agosto
de i8Sr, em homenagem á memória dos
dirèctores Pinheiro Cuede.., I.ima c Cirns,
Sioueira Dias, Vai de Vez e Monteiro de
Uurroí.

Ô
Reali/ar-se-á. no dia .11 do corrente, ás

8 i|a da noite, no salão da Uibtiothcca
Nacional, gentilmente cedido pelo seu di-
rector geral, a conferência do lente substi-
tuto da Faculdeade Livre de Direito, dr.
Euzebio do Oueiroz Lima.

O assumpto da conferência c o seguinte:"Si vis pacem para pacem".
# * *

PIC-VIOS
Hoje, na ilha de Paquetá, e com^ um

programma dos mais attrahcntes, realiza*se
um animado 1'k-mc organizado por um gru*
Po de funecionarios da Superintendência da
Limpesa Publica e Particular, abrilhantan*
do a festa uma banda dc musica militar.

O embarque effectua-sc no cáes Pharôux,
onde ba buchas à disposição doa convi-
.dados. ;•;:*! * ;.!

VIAJAXTKS
Partiu hon10:11 nara S. Paulo o sr. An-

tonio iFerreíra_ Dias. tliesoureiro da "-So-
ciedade F,xpos:tora de Canários?..**

Seguiu hontem, nclo noctumo dé; luxo,
para Poços de Caldas, com sua familia. o
dr. Arcltimodes de Oliveira, curador das
massas fallidas em Pernambuco, c_ ex-prefeí-
to municipal da capital daquelle Kstado. ..

•1:
No Hotel Globo hospedaram-se Jintem :

Antônio Rodrigues do Carvalho,. Francisco
Affonso Hiliciro, João Baptista Machado,
Abílio Pastos, Alceu Junqueira Ferraz c
irmã, Joaquim Ribeiro de Carvalho. José
Ferraz. José Affonso Ribeiro. A. A, liar-
ros. Joaquim José de Souza, Boaveniura
Coelho de Souza, Antônio V. de Souza,
Geral dino Cambraia, Eugênio Tavares, An-
zelade Gregorio, Alfredo Paranbos c dr.
Francisco Leite.

í_í t
ITospedaram-se liontcm, no Fluminense

Hotel: Julio de Sá Koclia. Caspar de Pinho,
T. D. Silveira. AllRllsto Moreira da Silva,,
tose Maria de Souza, Jayme Souza Bastos,
Mario Duarte Silveira, coronel Alotiso de
Oliveira. Luiz M. Fonseca. -Alfredo, dc Fi-
gueiredo, coronel Antônio Liuzzi, João
Agostinho Siqueira e Filho, coronel Joa-
ouim de Souza NoRueira. dr. Manoel Ma-
ealliãcs. d. Chcrnbina Oxoby, dr. J. Jacob,
Íosé Placedino, dr. Tcdro Teixeira. Dante
Fallassi, coronel José D-Anfielo, O. Cama-
clio padre Carlos ticreslcslieimer. José tios
Sanlos, loaquim Duarte, Carlos Nunes
Aouino, W. da Silva Ferreira, dr.. José
Carlos de Montrciiil e Antônio Moreira.

* * *
MISSAS . , ,,Em suffragio da alma do sr. Jacintho
Vietorino Cabral foi rezada, hontem, as

81(2 horas, ua capella do cemitério de São
loão Baptista da Lagoa, a missa de 3°
mez do seu faílecimento. mandada dizer
pela famüia do saudoso extineto.

Ao piedoso acto compareceram, alem da
familia, çranie numero de parentes e ami-
gos do finado.

Após essa ceriminia reIie'osa, a família
foi ao jazigo em que repousa o ine.xque-
eive le.ttincto e ali depositou muitas fio-
res.

«t :. íi
PATjTiI.0I5n.NT0S

Falleceu nnte-liontem, ús o horas da noi-
te. d. 'Illiza Maria Cabral e Silva (Chu-
cima), irmã d professor do Collegio Mi-
litar coronel Curiacio Paulo Cabral e Silva
e -do sr. Plínio Paulo Cabral c Silva, fun-
ceionario da Central do Brasil, e cunhada
do sr. Pedro de Carvalho, chefe de gabi-
nete de desenho da fabrica ele Cartuchos-

, O scu enterramento realizou-se hontem,*á_ 
4 lioras -da tarde, saindo o feretro -da

rua Visconde de Itauna n. ifii, para o
cemitério de S. Francisco Xavier.

í f •"••
I Falleceu hontem o sr. Francisco' Baptista
| da Silveira, telcstrapliista dc 1" classe, d«

Repartição Geral ilos 'felegraplios. Scu.cn.
terro terá loiiar hoje, ás 4 boras, saindo
o feretro da rua Uittcncourt da Silva, cs-
tação do Sampaio, para o cemitério dc
¦S. Joãa liaptisla.

Wãmox c^i^zmã4^
A GUERRA

A ULTIMA MODA
Vestido muito elegante em "Taffe-

tá" superior; Chies Figurinos, Rs.
150S000. Reclame de mme. Laura Gui-
marães, r. do Theatro n. 7, sobrado.

Xa viiln (cnlin por Icninut
Bobcr somente IT.ACl.MA.

¦ _ _i i> nu
POU CAUSA DO CiU-tEXTE

A grévo nüo deixou quo as "an-

iloriuhas" voassem
Port[iic julgavam mie o gerente não

dirigia muito bem a cocltcira da rua
Aristides Lobo 11. 13.. os empregados
da "A Vencedora", empresa de mudati-
ças, declararam-se em greve, recusando-
se ao trabalho.

A "resistência", felizmente, foi paci-
fica. o que, aliás, não dispensou a pre-
sem.a das autoridades do 9° districto
polici.l, que, com algumas praças, pro-
curaram garantir o gerente causador da
reclamação.

O proprietário da "A Vencedora" é
o sr. Jl,..ó Domingos I'ereira.

ma »>

A
VIDA

RHUM

• DE -

Ernesto 5ouzg
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
pliospltitos de Cai-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Aslhma, Tuber-
culose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

GRrlHílDDSC-l.0 tis teço, \\ 1
A COMPANHIA 1)0 POUTO

1)0 PAIIA'

A reducção dns tavns sobre a
miultiirn

O ministro da Viação permiti--.! que
a Companhia Port oá Pará promova
aecordos provisórios 110 sentido de re.
duzir as taxas que oneram a madeira,
afim <le alliviar as despesas dos expor-
tadores.

A companhia solicitou essa medida
cm caracter geral, devendo apre-
sentar próviameníe lá approvação do
sr. Tavares de Lyra as novas taxas
reduzidas.

___ >-«__>-_>¦__¦

Xa vida tenha por lenima
Hebe. somente ÍI.ACKMA.

ULTIMA HORA
D. Jesuina Valle de

Cantuaria
César Valle de Canlur.ria e

sua familia, Firmino Vallede
Cantuaria e sua familia, Bcnicio
Uzéda e sua familia, Álvaro
Valle da Costa e Sá e sua fami-

lia. Evangelina Valle de Cantuaria.
i Henriqtieta Valle de Cantuaria, Josí
i Caetano do Valle Sobrinho e sua
familia, íosé .-.hrceüinc- da Costa

1 ,e Sá Filho e sua familia e mais
I parentes convidam a todos os parentes' e amigos para acompanharem o enterro
1 dc sua extremosa mãe. sopra, avó, irmã,1 cunhada - tia D. JESUINA DO VAL-
| LE CANTUARIA, hoje, domingo. 27
; do corrente, ás 5 horas_ da tarde, da
, rua de S. Francisco Xavier n, 706,
j para o cemitério de S. Francisco Xa.
vier. (-ÍOÍI

AS OPERAÇÕES NO MOSA E
NO SOMME

Paris, 26 (A. H.) — Informa uma
nota officiosa:"O suecesso de Jlaurepas, _ dcfiniti-
vãmente alcançado, soffrea victoriosa-
mente a prova <lo •contra-taque.

Os suecessos dos alliados, ante-lioti-
.em, no Sonrnie, parecem que são mais
importantes que anntinciarani as primei-
ras noticias. Sahe-se agora que as ope-
rações deram em resultado, além do ter-
reno conquistado, a captura de seis-
centos prisioneiros e de dezoito metra-
lhadoras.

O suecesso inglez {oi egualmente Im-
portante. pois deu o apreciável rcsul-
tado de avançar a ala direita do seu
sector até á altura das posições fran-
cezas. Somente Guillemont íónna um
saliente na linha britannica, mas a si-
tuação das tropas wurteinburguenscs
ahi é muito diffieil.

A violência do bombardeio da arti-
lheria alliada sobre as organizações ai-
lemas parece indicar novas e próximas
operações naquella frente.

Na frente de Salonica, depois das
naturaes flucluaçõcs, a situação geral
está inteiramente restabelecida com van-
tagein para os alliados. Os teuto-bulga-
ros perderam, por toda a parte, a ini-
ciativa tacíica, que pertence agora in-
teiramente ao general Serrail.

Paris. 26 (A. H.) — Foi publicada
a seguinte nota officiosa:"As tropas ifrancezas alcançaram bri-
lhante suecesso ao norte do Somme,
não só tomando, como ainda passando
além, da povoação de Maurepas, com
extraordinária rapidez e perdas mini-
mas, ou, como diz o "Petit Parisiense",
insignificantes.

•A aldeia de Maurepas formava ttm
dos principaes pontos de apoio das li-
nhas allemãs entre o Somme e a es-
trada de Albert a Banaumc e era egual-
niente uma importante base estratégica,
pela sua posição no planalto que do-
mina a região sul, e protege as _duas
estradas que seguem cm direcção a
Combles e mantém sob o ifogo das suas
baterias a (*j^trada de ferro que serve
para abastecer as posições inimigas por
Combles.

O ataque desenvolveu-se a meio da
tarde, numa frente €e quatro leilome-
tros, a partir da parte da .povoaçã**)
oecupada ipelos francezes. O centro
francez tomava, de bayoneta calada,
através de um terreno cheio _de bar-
ranços, e de flanco, as linhas inimigas,
já desorganizadas, ao norte da aldeia,
o terreno era ainda defendido pelas
metralhadoras, emquanto a ala direita,
ntnn egual movimento convergente,
contornava as encostas da cota iai.
Sem parar, os francezes avançavam por
toda a parte, apezar do accidentado do
terreno e oecupavam pouco a pouco as
trincheiras inimigas, extarordinariamen-
te multiplicadas.

Os allemães. impossibilitados de re-
ceber soccorros devido ao nosso fogo
de barragem, ininterrupto e extrema-
mente mortífero, rendiam-sc apenas os
nossos se approximavam das suas po-
sições. A's 5 horas da tarde estava in-
teiramente attingido o objectivo fixado
pelo commando francez.

A frente franceza e este sector for-
mam agora uma linha perfeitamente
recta,

Se os allemães estiverem egualmente
aclivos, todas as suas tentativas repre-
sentam novos c sangrentos revezes por-
que nada conseguiram apezar da extre-
ma violência dos seus ataques tanto no
Mosa onde procuraram reparar os fra-
cassos que ainda não sc atreveram a
confessar, como na frente britannica,
onde 03 inglezes conseguiram approxi-
mar-se mais de Thiepval. Assim, em
parte alguma os allemães, não obstante
os esforços prodigiosos que emprega-
ram, chegaram a restabelecer o equili-
brio e a readquirir o ascendente.
. Os nossos tiros de destruição contra
as baterias inimigas continuaram furio-
sa e incessantemente ao sul do -Sonime.

O numero de prisioneiros feitos era
dois dias 110 Somme c no Mosa excede
a oitocentos.

D05 documentos que cairam em nosso
poder deprehende-se que a usura alie-
mã na frente do Somme é, guardadas
as devidas proporções, muito maior do
que a dç Verdun.

Nos eineoenta dias de offensiva an-
glo-fianceza. os allemães oppuzeram ás
forças alliadas quarenta divisões das
suas melhores tronas.
_Frente de Salonica: — As operações

são, no seu conjunto, nitidamente favo-
raveis aos alliados. À ala esquerda dos
alliados eslá absolutamente firmada de-
vido aos progressos dos servios no pon-to onde antes haviam recuado, e a ala
direita está lambem inteiramente senho-
ra da situação. O inimigo, na impossi-
bilidade absoluta dc avançar, viu-se
obrigado a cntrincheir.ir-se na estrada
dc Seres a tuna respeitável distancia do
Struma.. A segurança das duas alas
está assim garantida. Os alliados reto-
marani egualmente toda a liberdade de
movimento' no centro.

Os factos não tardarão a demonstrar
que a propaganda allemã avolumou
exagetadamenle um incidente verdadei-
ramente secundário."

Paris, 26 — (A. II.) — Communi-
cado das 15 lioras:"Xo Somme, luta de artilheria vio-
lenta no fim do dia de honlem e par-te da noite. A's 22 horas, ao sul de
..laurcpas, fortes reconhecimentos ini-
migos na vizinhança da cota 121 foram
dispersados pelo nosso fogo, Não liou-
ve nenhuma oulra tentativa de ataque
dos allemães.

Na Champagne, depois de intenso
bombardeio, o inimigo, ás 31.30, atacou
as nossas posições a oeste de Taluirc
em dois logares. O fogo de barragem
deteve _ o inimigo, excepto num peque-
no saliente da nossa linha, onde elle
tornou pé. Alas foi dali expulso imme-
dialamente por um contra-ataque a
granadas.

Xa margem direita do Mosa, o ini-
migo bombardeou violentamente as nos-
sa»i posições nas regiões de Thiaumont
c ele Fleury. Por diversas vezes exe-
cutou vivas acções offensivas contra a
aldeia de Fleury e as trincheiras nas
proximidades da obra de Thiaiiniont.
Mas todas as suas tentativas para at-
tingir as nossas linhas fracassaram.

Na Lorena, o nosso fogo deteve um
reconhecimento deante de, Neuvillers,
a noroeste de Bodonvillers'."Aviação — A nossa aviação tem
eslado activissima. liontcm, na região
do Somme, o alferes Nungesser abateu
o seu undecimo aeroplano allemão e o
sargento-ajudante Dorme abateu o seu
setimo. Um terceiro apparclho inimigo
caiu perto de Retein, Os nossos ç>iio-
tos metralharam outros tres appare-
lhos que., depois de um combate, desce-
ram subitamente avariados perto de
Craon. Os nossos canhões aterraram
também um "'Fokleer", 

que foi atacado
e perseguido e caiu finalmente cm bo-
cailos nas linhas allemãs.

Xa região dc Verdun, um apparcllio
allemão aterrou e incendiou-se . perto
de 'MogesviUc. Outros dois foram nt-
tingidos pelo nosso fogo e cairam ava-
riados na floresta de Spincourt tun c
perto de Foanex o outro. Um Fo!;!;er"
foi posto fora de combate nas vizi-
nhanças de Pont--'i-Mousson.

Os nossos aviadores incendiaram
dois balões captívos allemães: um ao
norte do Aisne, na região de Paissy e
oti.ro na frente do Somme, Finalmen-
!c. confirma-se que a 23 do correne,
um balão captivo allemão aterrou cm
chammas alttugijal -pelos nossos ca
nliões na regiío de Verdun.

Durante a noite, um aeroplano alie-
..abas cm Baccara..

Os prejuizos foram insignificantes e
ficou uma pessoa ligeiramente ferida".

Os búlgaros já attingiram
_as costr.s do Egeu

Paris, 26 (... A.) — Telegrapha-u dt
Salonica dizendo que os búlgaros con-
tlnttnm sua invasão .pelo território gre-
go, já tendo attingido as costas do mar
Egeu.

Um cruzador inglez a
pique

Nova Vorlt, 26 (A. A.) — Telegram-
mas_ aqui recebidos dizem que um sub-
marino allemão p*z a pique. e.*n águas

do mar do Norte, o cruzador auxiliar
inglez "Duke of Albany",

Segundo se sabe, até agora perece-
ram 23 dos seus tripulantes, salvan-
do-se 87.

Nova York, 26 (A. A.) — Despachos
de Londres confirmam o torpedeamen-
to do vapor mercante inglez "Duke of
Albany" ,por um submarino_ inimigo. .

O serviço de salvação está sendo fei-
to, tendo partido para o local do si-
nistro diversos vapores e "destroyers
da armada britannica.

•
Bittlis ainda não foi

oecupada pelos russos
Londres, 26 (A. A.) -De Petro-

grado communicam que Bittlis ainda
não foi, segundo annuncia o estado-
maior do Caucaso, oecupada pelos rus-
sos, que, aliás, delia estão muito pro-
ximos.

Accrcscenta que os moscovitas con-
tinuaram perseguindo os restos da 4*
divisão turca, tendo occttpado Guta.

Nos outros pontos da frente asiática
a luta prosegue intensa.

*
Os allemães estão recon-

quistando trincheiras
em Goyzyn

Nova Vork, 26 (A. A.) — O ultimo
communicado allemão aqui publicado
annuncia <iue os allemães estão recon-
quistando as trincheiras que perderam
em Goyzyn.

COSTUMES CHIC T...

La Maison Nouvelle
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Os austríacos repellidos
em Gorizia

Roma, 26 (A. A.) — Depois de forte
preparo pela artilheria de grosso cali-
bre, que ainda está bombardeando ou-
tros pontos circumvizinhos, o inimigo
tentou um assalto contra as posições
italianas, em Gorizia, o qual, porém,
não surliu o effeito desejado, sendo
os austríacos repellidos com grandts
perdas. *

Os allemães na Polônia
Berlim. 26 — (T. O.) — O gover;

nador geral von IBcscler conleedeu lá
Universidade e Escola Technica sitpe-
rior de Varsovia novos titulos de incor-
poração, afim de, conforme vem exa-
rado no documento respectivo, pro-
mover nestes institutos o livre desen-
volv.iinento da actividade -cientifica e
inteira indepedencia administrativa.
Aproveitando a opportunidade, o gover-
nador geral allemão manjfestou tam-
bem a certeza de que se acha possuído
de que tanto 03 professores como os
alumnos destes estabelecimentos mostra
rão no futuro um zelo infatigavel no
cultivo da sciencia sobre a base do
idioma e civilização nacionaca. Com
relação á Escola Technica Superior, o
general von Beselcr escreveu: "O ines-
perado augmento de matriculas nesta
escola demonstra a importância que se
attribuc neste paiz ás seiencias tcolini-
cas, e vem provar que foram evidente-
mente apreciadas as intenções que pre-
sidiram á abertura deste instituto. En-
genheiros c archiectos competentes são
ne-cessarios parai a reconstrucção da
Polônia, c o «surgimento de sua vida
commercial e da sua civilização".

A situação no Turkestan
Stockholnw, 26 — (T. O.) — Sabe-

se que a situação de Turkestan peiora
de dia para dia. O governador general
Kuropatkine. expediu severas ordens.
Segundo a "Gazeta da Bolsa", de Pe-
tersburgo, bandos de salteadorcs arma-
dos entraram no edificio do governo
da cidade de Uvavork-a, c subtraíram
120 mil rublos _ oitenta passaportes
scllados.

*
NSo precisa de reclame "I/AMBA-

RY", Acua mineral natural. Deoo-
sito Th. Ottoni 34 — T. 355. N.*
O embaixador dos Estados

Unidos em Vienna e a
guerra

Vienna, 26 (T. O.) — O "Neue
Frcie Presse", entrevistou o embaixa-
dor dos Estados Unidos, sr. Peníield,
acerca da situação politica actual. O
diplomata norte-americano declarou que
a guerra attingiu o seu ponto culminai*-
tc, que difficilmente poderá ser ultra-
passado no futuro.

Segundo sua opinião, as batalhas que
se travam no momento actual, não po-
derão continuar por" mais tempo, com a
mesma violência. Dentro de um espaço
mais ou menos curto, esta luta _ con-
duzirá a uma pausa para os combaten-
tes tomarem alento. Então, continuou o
entrevistado, os grupos que se inclinam
para a paz. e que existem em todos os
paizes belligerantcs, aproveitar-se-ão
desta interrupção da actividade comba-
tiva afim de' encontrar os meios ou a
fôrma de por termo ao conflieto. Jul-
gando com este critério a situação bclli-
ca, ha razão para esperar que a guerra
evolucionará para o seu fim em uma
época não remota. Acho-me persuadido
dc que a Austria-Hungria supportará
as mais terríveis provas com absoluta
segurança. Não ha duvida que muito
haverá a fazer no campo econômico pa-
ra cicatrizar as feridas abertas pela
guerra. Entretanto, isto será resolvido
não só pelos austro-hungaros, mas pela
Europa inteira."

A construcção de navios
mercantes na Allemanha
Hamburgo, 26 (T. O. — As casas

bancarias c as companhias de navega-
ção -tle Hamburgo, entre as quaes se acha
a "Hamburg Amcrika Linie". fundaram,
com um capilal de vários milhões, uma
nova companhia para construcção de
navios mercantes, A nova companhia,
que tem sua sede cm Hamburgo, traz o
seguinte nome: "Hamburger Schiffsbau
Gesellschaft" (Companhia de Constru-
cções Marítimas Limitadas). O presi-
dente do directorio i o sr. Ballin. dire-
ctor geral da Hambtirg-Amerika Linie.
A companhia dedicar-sc-á exclusivamcn-
te á coiisírticção de vapores de carga,
de sete a oito mil toneladas. A nova instai-

\ lação inicia os seus trabalhos batendo
a anilha dc seis vanores.

Os subditos de paizes bel-
lFigerantes em Hespanha
Madrid,z6 (A.ÍI.l Por decreto dc hoje

foi aberto o credito de dois milhões de
ipesetas para prover ás necessidades dos
subditos dos 'paizes belligcrantes inter-
nados na Hespanha.

Os italianos progridem no
Monte Cauriol

Roma. 26 — (A. H.) — O commu-
nicado do generali.simo Cadorna an-
mincia que as tropas italianas realiza-
ram novos progressos nas encostas do
Mente Cauriol e repelliram um ataque
dos austríacos no desfiladeiro do In-
íerno.¦Xo Monte Cauriol os italianos fize-
ram alguns prisioneiros.

_M¦•V

O quinto empréstimo de
guerra allemão

Berlim, _•_ — (T. O.) — Espera-se
para começo de setembro o annuncio
do quinto empréstimo de guerra alie-
mão. O empréstimo provavelmente será
feito debaixo das mesmas condições
dos anteriores.

*
Seqüestro de correspon-

deneias hollandezas
Amsterdam, .5 — (T. O.) — Os va-

pores Itollandezes Ryndam e Prine Pre-
derik Henrik foram forçados a deixar
na Inglaterra as malas postaes queconduziam.

•Io,

A situação em Athenas
Sofia, 26 — (T. O.) — A agencia

tclegraphica búlgara declara qeu os in-
formes da Agencia Reuter sobre os ul-
timos acontecimentos em Athenas são
inexactos. O ministro búlgaro na ca-
pitai grega, sr. Pazzarow, fez saber ao
primeiro min:s'ro grego, sr. Zaimia,

PERIGO
Os rins estão na zona de perigo e

requerem constante vigilância. .
O trabalho diário exerce muita pres-

são sobre os rins, ás vezes mais do que
podem supportar, porque são orgaos
delicados, propensos a serem afíectados
pelo excesso de trabalho, preoecupaçoes
ou resfriados. . .

Se se sentem abatidos, nervosos, irri-
taveis; Be lhes dóe a cabeça, teem pon-
tadas no dorso ao inclinarem-se ou lc-
vantarem algum peso, ou uma dôr lenta
e penosa na parte inferior das costas,
teem razão demasiada ,para suspeitar
dos rins.

A sciatica, pontadas rheumaticas, dor
nas pernas, regidez de articulações,
crescimentos hydropicos, irregularidades
urinarias, areia e neurite são também
causadas por rins em estado de deca-
dencia, Nunca sc deve dar pouca im-
portancia a estes symptomas, pois que
sempre existe o perigo de uma iiydro-
pisia ou do incurável Mal de Bright ou
Diabete, mas entenda-se que a debili-
dade renal pôde scr curada se se atten-
der a tempo. _ ,Para a atarefada

dona de casa c
para o homem gas-
to, as PÍLULAS
UE FOSlCBlt
PARA OS RINS
são uma coisa bem
vinda. Regulam e
saneiam o 3 rins
rapidamente, aju-
dando-os a filtrar
do sangue os ve-
nenos e impurezas
que causam as cn-
fermidades.

O bom effeito
costuma sentir-se
immediatamcnte c
a acção. renovada
e vigorizada dos
rins restitue aos
homens e ás mu-
lheres a força que

os seus afPazcre. requerem.
As PÍLULAS 1)B FOSTEU não

teem acção sobre os intestinos. Não
fazem mais que uma coisa — limpar e
sanear os rins — e fazem-no bem. São
egualmente cfficazes para homens e
mulheres e um remédio próprio para
para creanças.

Enviar-se-á uma amostra grátis, fran-
co de porte, a quem a solicite.

EOSIER.McOLELLAN CO.
Dcpt. O. Caixa do Correio 1063

Rio do Janeiro

Isadora Duncan, no Municipal
Isadora Duncan esplendoti lion.çm •_¦•¦.

toda a maravilhosa belieza da sua arte, )¦)
porque fosse .1 Grécia risnnlia das cl.in_.-is,
dos versos e da musica, ella foi a cncarnaíSò
magnífica de todas as artes, animadas ror
um sopre divino.

1'ste não é apenas o sentir pessoal de
quem, vibrando ainda sob a cnioção rí-
cebida, traça, nervosamente, estas linhas;
foi-o da platéa quasi toda (5 bom contai
sempre com os impassíveis...), quo mani.
íestou o scu deslumbramento com uma
tempestade de palmas, ji que lhe não ira
possivel fazel-o com rosas...

Isadora Duncan dansou lior.t.m Ifigenie
om Aulis, c Ifigenie em Tauris, de GlucV,
dividindo o programma em duas parles.

Ifiecnie em Aulis...
Mas para que descrever estas ciliar, pa___.

ras "admiráveis que Terpsychore iUiirain.u
liontcm com a sua graça divina ? 'Para 

qua
fazer morrer aqui, nestas letras, o Poema
ãi 'Mocidade que cila viveu, áladamcnte,
entre rosas e sorrisos ?

Quanta delicadeza, doçura e vida es:---
tcante de quem despertava para a luzf co-
roada de sonhos!

O deslumbramento foi tão grande, que ti
platéa obrigou Isadora a dansar mais _
mais o que ji dansara. Os olhos não que-
riam perder a visão radiosa da bcücza e
do sonho, dahi o encantamento — que ::
procurava não o deixarem qttebrar.

Isadora Duncan alcançou lior.tem 11:11 dos
seus maiores trlumphos. I-.Ua foi sagrado!
por uma platéa intclügcntc que revelava
bem a nossa cultura. — P.

OE PORTUGAL
Lisboa, 26 — (A. II.) — As missões

militares ingleza c franceza, que aqui
vem combinar com o estado-maior do
exercito a maneira dc poderem as tro-
pas portuguezas cooperar com as allia-
das, são aqui esperadas no dia 30 do
corrente. *

Lisboa, 26 — (A, H.) — Regressa
ram hoje a esta capital os tenentes do
exercito Oscar Torres e Maia Portella,
guc acabam de obter na Inglaterra a
diploma de aviadores militares,

¦ * o» »
Atropelado por um

1 bonde
Hontem, quando passava em toda a

velocidade, como c habitual, pela rua
Marechal 'Rangel, um bonde da Light,
linlia Cascadura, apanhou em certa ai-
tura José Dias, que distraidatnente pas-
sava na occasiSo.

Nesse desastre, o infeliz homem rc-
cebeu diversas contusões.

Populares acudiram-no immediata-
te depois do accidente. A Assistência
foi chamada e logo depois comparecia
ao local um auto-aníbulancia que o
transportou para o Posto Central, onde
lhe foram prestados os curativos de
que carecia, sendo depois removido
para a Santa Casa.

Seu estado c grave.
O motorneiro causador do desastre

fugiu e a policia do 23o districto teve
conhecimento do facto.

que as tropas 'búlgaras não estão em-
prehcndcndo nenhuma offensiva, mis
sim uma contra-offensiva, provocada
pelos ininterruptos ataques doi allia-
dos, O informe da 'Reuter, propalando
que a população grega foge deante da
avançada búlgara, é egualmente in-
exato. A nopulção grega que so acha
muito impressionada com o procedi-
mento do general Sarrail, recebeu pelo
contrario 05 soldados búlgaros como
libeittadores.

*
A imprensa allemã e o

regresso do "Deutschland"
Berlim, 26 — (T, O.) — A impren-

sa allemã commenta o regresso do sub-
marino mercante "Deutschland", fa-
zendo rcsaltar as excellentes condições
cm que se realizou sua travessia desde
Baltimore. O " Berliner Tageblatt" ma-
r.ifcsta que esta viagem estabeleceu no-
vas relações commerciaes entre os Es-
tados Unidos e a Allcmanlia, a despei-
to do bloqueio inglez e das medidas da
ehancellaria dc Londres. Desde então
o intercâmbio ficou limitado até ago-
ra, porém a " Deutsche Ozcan-Rhedc-
rei" oecupa-se actualmente em esten-
der o trafico de fôrma regular,

O referido jornal termina dizendo que
foram reconhecidos os communs interes-
ses germânicos e norte-americanos.

Berlim, 26 — (T. O.) — Os jornaes
publicam os carectcristicos do submari-
no " Deutschland", que foi construído
nos estaleiros "Germania", da casa
Krupp. Os tanques de petróleo do"Deutschland" têm capacidade suffici-

O sr. Servulo Dourado
O estado de saude do sr. Servulo

Dourado, director commercial do Lloyd
Brasileiro, que se acha enfermo lia
longos dias, aggravou-sc subitamente,
hontem.

A' noite, 'procuramos Eabcr da mar-
clia da moléstia do illustre enfermo.
Da sua residência nos informaram qtie
s. s. continuava cm estado grave.

¦ » o» » ¦
O anniversario da Liga

dos Empregados em
Padaria

-Commemorando o 1.° anniversario
da sua fundação, a Liga dos Empre-
gados em Padarias offcreceu hontem
aos seus sócios e familias um bem or-
ganizado festival.

A's 9 horas da noite, repleto o grande
salão da sede da Liga, á praça Tira-
dentes, foi dado inicio .ao programnia,
organizado pela directoria respectiva.

Depois de haverem sido executados
vários números de musica pela Ttm»
Luso-Brasileira, teve logar, com as cc-
rimonias do costume, a posse da nova
directoria que deverá servir durante os
annos de 19-16 e içii*.¦

Em seguida, pelo bem ensaiado cor-
po seenico da Liga, foram levadas á
scena o episódio dramático — Uma
ancedota, desenipanhado pela senhoriia
Cordclia Barros, que obteve geraes ap-
plausos da numerosa platéa, Dias de
Barros e Miguelot, c o drama em tres
actos — O advogado tia honra, qu»
teve os seus difficeis papeis desempe-
nhados pela senhorita Cordelia Barros
e os srs. Paschoal Gravina, João Ge-
mes do Carmo, José Siqueira, Arthur
Guimarães, Manoel do Amaral e J. S.1-
va, que souberam dar cabal desempe-
noh aos mesmos.

•Foi uma festa, modesta, que deixou,
•entretanto, aos innumeros convidado.»
grata recordação. _

m m mw o> no» ' •
PRIMEIRAS

"O FARO DA POLICIA*
NO APOLLO

A companhia portugueza do Apollo não
quer deixar saudades suas na pl.itéa cario-
ca. A maneira ticía oual põe as suas n<s.a.-*
c disso prova ,segura. Ainda lientem, os
mesmos artistaí nue ha oito dias airâ*
marcavam um ' ruidoso insuecesso sacri:":-
carido, immolando á sua pouca vontade '.li*
trabalhar, uma revista nacional, der..*"**- â
platéa do querido tliea.ro da rua Lavradio
uma prova nova de quo nenhuma importan-
cia pc lipa ali a quem, por inadvertencia. pe
obeira da bilheteria daquella casa de e.-
pectaculoa para comprar ÍJÍlhetc?.

A peça do hontem, se c que de peça **
possa chamar á rnoxinifada pornoRraphica e
ensossa que lá se representou, era O Faro
áa Policia.

E' má como as coisas más, e peior queaquillo só uma coisa se pôde citar: n
desempenho que lhe deram, que,era apena*.
detestável. Quasi nincuem sabia pata vi na
do que tinha a fazer ou dizer... E quando
escrevemos "quasi ninguém'*, é para salvar
duas ou tres pessoas, cuios nomes não ci-
tamos por uma simples qucslão de escri:-
pulo. Seria falta de piedade sujeital-aa a
relerem, daqui ha alguns annos, os seus nn-
mos mettitíos em uma representação tãi
ruim como a de hontem.

iAté o pouco Ruarda-roupa que a peç;
tem. — duas ou tres fardas de policiae.
francezes, — foi um deboche ao publico:eram calças vermelhas o capotes da infante,
ria franceza. Na scena serve-se uma gar.
rafa de champagne, mas, por economia, a
empresa nem quiz pastar chá. orchata ou
coisa semelhante: para fingir de champagne
põzt água do nóEe 1,,.

t E assim teve hontem a pouco venturosa c
ainda menos cuidadosa comoanhia oortuguo-
za do Apollo.t na representação do Faro dr
Policia, a pazinha de cal com que se finou
n desastrada temporada por ella feita nc
Brasil,

/:( sursmtt corda...

Fallecimento
'"falleceu hontem a íenhorita Joanna

Mareu, filha do sr. (Felix Mareii e d.
Ottbilia Mareu.

O seu enterramento terá lograr hoje.
;is 4 horas da tarde, no cemitério de

Barbosa.

Xn vida tenlin por lenrmn.
Beber somente IRACEMA.

i—j «i _» —i—I, .

Ferido com om tiro nas costas

ente para fazer uma viagem dc ida e : Pão João Baptista, saindo o cortejo
volta aos Estados Unidos. O submarino : fúnebre da residência dos seus proge-
está provido de dois motores Dicsscl: nitores. á ma Central n. i, Villa Rv.y
].ara a navegação á superfície da água 

**• "'¦" -
c de motores de propulsão electrica
para navegar submerso. Possue, além
disto, dois periscopios e uma installa-
ção r.idiotelesraphica de grande alcan-
ce. A sua tripulação é de _g homens.

Berlim, 26 — (T. O.) — Quando
chegaram as primeiras noticias da ap-
proximação do submarino " Deuisch-
j.nd", o presidente l.ohmann, da com-
panhia " Deutsche Ozean-Rliederci",
partiu para encontrar o submarino cm
frente a Mcligoland, achando a tripula-
cãe de excellente espirito e muito sa-
tlsfcita Com a recepção feila pelos Es-
tedos Unidos. O capitão Koenig estava
t.annuillamente na coberta. A tripulação
manifestou disposição de se engajar no-
vãmente para a próxima viagem. O
carregamento para a -próxima
já vae além do que se esperava.

A luta no sector de
Thiepval

Londres, 26 — (A. H.) —Uma nota
official salienta que 03 grandes esfor-
ços do inimigo para recapturar o ter-
reno que os inglezes lhes conquistaram
no saliente de Lcipzig, no Somme, mos-
tram a importância que os allemães at-
trilmem ao sector de Thiepval." O inimigo, — diz essa nota — con-
centrou recentemente numerosos ca-
nhões aii para deter o nosso progresso
e sustentar os nossos ataques. Na noi-
te passada, depois de fortíssimo bom-
bardeio, nma força considerável da
Guarda Prussiana atacou as nossas no-
vas trincheiras ao sul de Thiepval. Por
toda a parte o inimigo foi repellido e
infligimos-lhe pesadisimas perdas, man-
lendo em nosso poder todas as posi-

DE MADUKETRA AO POSTO
DE ASSISTÊNCIA

Manoel dc Souza, encadernado!*, ca-
s..do, branco, brasileiro, de 20 anno-
de edade, e morador na Estrada Ma-
rccli.il Rangel, em Madurcira, ao pas-
asr hontem, tarde da noite, pelo largo
do Octaviano, em Madurcira, foi ae-

agem I gredido por um desconhecido, que aca-¦bou por alvejal-o com o revólver da
que se achava armado.

Atordoado ia o Manoel a fugir, ma3
o seu aggressor o perseguiu, conseguiu-
do ainda prostal-o com um tiro na!
costas.

Depois fugiu.
Pessoas que acudiram foram encon-

trar o encadernador caido por terra s
a^ gemer muito. Chamaram a Assisteu-
cia. qtie compareceu, removendo o fe.
rido par:-, o Posto, or.de lhe fizeram o
primeiro etiralivo, internandoo d.noií-
em estado grave, na Santa Casa.

A policia do 23o districto abriu in
querito sobre o caso.

A esquadra franceza
Paris. e6 — (A. H.) — Num estudo

que hoje publica o Pctit Parisien mos-
tra que a França conserva a sua es-
quadra intacta e alé augmentada de
novas unidades perfeitamente prepara-das.

Os francezes somente perderam ovelho couraçado Bouvct, sem valor mi-
litar e o Jean Bart, torpedeado no lar-
go dc Cattaro, e que foi rapidamente
e devidamente reparado. A esquadra
foi enriquecida com 5 novos "dread-
noughts": o Froii.c, o Paris, o Br?-tgane, o Lorraine e o Proveuce" cadaum de 23.3,10 toneladas e dez canhõesde 34 centímetros,
com o Jcan Bart e o Courbet
couraçados do typo Danlor.

O DIA RELIGIOSO
27 Dl. ACOSTO — ?. CESW-IO --•.

'^ÇCEBISPO DE AR..!*_ _'xi DO.MINGO DEPOIS DE PENTECOSTES -1
Este Santo qne n Egreja lioje eoin:ne:i:or|era um dos maiores vultos do clero daquelletempo, e mn. das maiores mentalidade, daligreja Gallicana.

Nasceu no anno de .lio. no territori-de Clmlons sobre o Saonn. de paes d:stin-ctos peia sna antiga, nobreza c ainda pelosua enorme piedade. Entregou a sua n!m»ao Cre.-.-!or em 27 de agosto de 54:, coto
74 nnnos de edade.

PENTEÇOSTES — A Egreja taml.cnce.ebra o XI Domingo depoi. de Penteco»tes, com as solcnnidades rareadas ?elo ri.
tua] canonico.

MISSAS, CONVENTUAES,' PA*-0.t-IUAl-.S e C0MPROMIS9AES — Nos d'-versos templos destn Archidiocese, serio ce-Icoradas, missas domingueiras, cm honra .imOragos,
MATT.IZ DE 

'•*..XT,AXN*. 
- Nes!.tempo, com üramlc po-.npi e-ifhr.i -_¦ liai-a festa em touvur' a !**-•;.'¦: ¦**'¦¦ *-•¦ .-<*-- i",*-e que constituem; com missa solenne ás o' !,.... = . ,\-."". l.ijra.di tarde «irá ti solenne procissão d. O*.

. -inco do í tus-Christi. que •percorrerá algumas ruas AíI entí e Paine uma forca naval muito _'Í'IC..3- '..ri!o '10 «Mlner entoado sole.-.na
Doderosa. ; _ I e-ueum ._ terminando com a Ueacío àa1 -*\-.ti(i*«i-)-.i SanraniAta**.,
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D1STHIBUB BRINDES
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COBREIO DA MANHÃ — Domiiigò, 27 de Agosto de 1816 08 FUMOS SU FACOTXS 'VtADO\ -
SAO OS MBLHOHS BO BIASIL' Recusae as imitações fl

TURF
A CORRIDA DE HOJE

Oom um progruniaa que diépSe i*

(Jemratos «iBKcirate-- para que a r«u-
¦lio alcance o «uocesso dosejaiao, rea-

Uia liuje o J .okfy^ChJj a sua ia* oor-
rida da aotual timporada. Serio dia-

putadas duas pitovas jiílaissicas. reser-

vada* aiübas aos produeto» nacionaes.
A primeira, denominada 

"Afflenoa

Üo Sul", em 1.450 metros, reúne os
melhores pareUieiros da turma de tres

annos e marcará o encontro de Favo-
rito com Arauto, Hurrah e H«4a. os
ouatro mais fortes concorrentes ao pre-
mio, incBnando-se a nossa preferencia
nara o potro que defende as core*, do

Btütd Ejípeditus., oue derrotou facilr
mente a potranca ílygía na Ultima cor-
rida do Derby c ao qual, iFanroníto e
Arauto dispensam quatro kilos de van-
(agem. , ,

A outra proi a clássica, em 1.900
inetros, esta a jnercí de Interview,

Jie 
«6 H deixara derrotar; por aca-

ente.
Sâo cites os nossos prognostico»:

David — Trunfo.
Santa Rosa — 'Ca9tiíu.

Mi*t"Ha — Vesuvienne.
Alliado — .Monte Ohi**to.
iPidalgo — M. Blanc.
Hurrah — Favorito.
'Interview — Enérgica.

TIRO BRASILEIRO DO I/EME

Sociedade n. 5 da Confederação
do Tiro Brasileiro

Reune-ic hoje, cm sua sAle, no Le-
me, ás 10 horas, a directoria da so-
ciedade do Tiro Brasileiro do Leme,
para trate de assumptos referentes a
reorganização da mesma.

Contando com a .presença de todos,
os seus consocios, os membros daquel-
Ia direciona olppellam para 03 senti-
¦rentos «le patriotismo 'da mocidade bra.
vlrirn que não negará apoio aquelles
!;uc coílaboram no cnjrrandccimento da
Í',ilr5a, preparando cidadãos aptos a
!¦ 

"fcndel-a 
e tornairem-ná respeitada

¦. Ia força dc seus filhos,

PARA (^ADDIDOS
5¥ Directoria da Despesa,
' '¦ 

;distribue. créditos.
Para pagamento de ; vencimentos do

oessoai addido do Ministério da ViaçS?

£03 mez» de abril a unho do corren,

te anno, a 'Directoria da Despesa do

tesouro. Nadonal concedeu hontm

os seguintes credrtos âs delegacias

abaixoT Ceará, i6i74S$4S41 *««**«»¦,

5:763*000; Pará, 3:600*000; Maranhão,
Í700J000 Rio Grande do Norte
niosoJooo; Pernambuco, 2:7.oo$ooo, e

Itahil, 15I649Í998; e os seguintes para
pagamento de restituição de diretos.
3aío86\ ouro, e 38*065, papel, a Aliam-
dega desta capital, para pagar a E. U.
Harrison: 801*020, ouro. e 942*800, pa-
pel á delegacia no Rio Grande do bul,

para pagar a Edmundo Dreher & C.; e

70*695, ouro, e 148*005, papel, á dele-

gacia fiscal de S. Paulo, para pagar a

V. Lucci 
*• C.
¦ a m «^ *

FLUMINENSE-HOTEL
Baforando sob nova diroeção

* Aposentos para 200 pessoas *
O qne m»i§ contém aos passiujci-

ros do Interior. — Preços:
Qnartoi eom pensão 7$ e 89000

diários. Quartos sen pensão
49000 e 59000 diários.

Praça da Republica 207—-Rio de
Janeiro. Bhn frente ao Campo ao
BanfAnna • ao lado da B. F. O.

 *»¦»>—'
PROPAGANDA PERIGOSA

A Sande Public» deve tomar uma

providencia
Anda por ahi um indivíduo qualquer

a fazer propaganda de pilulas antr-W-
liosas de um modo deveras perigoso —

jogando as taes pitutas nos jardins c
dentro das casas 1

Acontece que varias creanças tem
apanhado as referidas drogas, e comen-
do-as, ficaram envenenadas.

IE' isso um abuso que precisa cessar.

Um que promette

APANHADO POR ACASO DESÇO-

BRIÜ O QUE TINHA FEITO

Estava o Messias Peres, rapazola de
17 annos, e já conhecido gatuno, pro-
curando penetrar em casa da rua Had-
dock Lobo, vizinha do predio em que
funeciona a delegacia do 15° districto
policial, quando foi percebido por um
agente de Segurança Publica, que tem o
numero 102.

Preso, levado á presença do dr. Ole-
gario Bernardes, declarou elle -haver
6Ído o autor de diversos roubos, indi-
cando as casas onde vendera jóias e
demais objectos, produeto do seu "pc-

rigoso trabalho" durante alguns dias. .,,_,.— .._ ._  _ .
-Assim, em poder de Antônio Terei- ,dor encarregado da distribuição

ra, á rua Frei Caneca n. 138, foram ...... \.

encontrados um binóculo, um relógio de
ouro para senhora e uma corrente tam-
bem de ouro.

Com Arnaldo Simões, á rua do Ria-
chuelo n. 413, um guarda-chuva de
seda; com José Vilias, á rua Frei Ca-
neca, 167, um chapeo Panamá e um
canário belga, que era o seu encanto,
porque cantava admiravelmentc; e com
Carlos Leite, á mesma rua Frei Caneca
n. 185, um binóculo, que o fez ver es-
trellas á ultima hora.

Entre valentes

SEM HAVER RAZÃO, PES.PE-

GOU-LHE UMA FACADA

NO 0ÜTK0

Trabalhadores nos armazéns do Cáes
do Porto, Ignacio Basilio de Lima e
Sebasiião Aurélio, ambos barqueiros,
desarrazoadamente estabeleceram dis-
cussão.

Veiu o desespero e o Sebastião, sa-
cando de uma faca, fundamente feriu o
Ignacio nas costas, fugindo depois.

O esfaqueado foi para a Santa Casa
de Misericórdia, com escala pelo Posto
Central de Assistência, e a policia do
8o districto está á procura do crinii-
noso.

Thesouro Nacional

PAGAMENTOS
AUTORIZADOS

O Thesouro Nacional está habilitado
a effectuar os seguintes pagamentos':

-ai Íi23?53°, da folha do .pessoal de
nomeação do director e do administra-
dor do Hospital 'Nacional de Aliena-
dos, em jullio ultimo; 14:056*755, a
diversos, dc fornecimentos, em abril
ilitimo, ao Ministério do Interior;
2:000$, a Eodoipho Amocdo, de traba-
lhos executados 110 (Ministério do 'Kxíe-

rior; 1:854*122, a diversos, de foruc.
cimentos ao -Ministério da Viação;....
972*000, da folha do pessoal trabalha-
idor encarregado da distribuição de

plantas e sementes; 345*000, a Angell-
na de Souza, de lavagem de toalhas,

por conta do. Ministério da Agricultu-
ra; e 774*969. da foília do pessoal do
serviço de industria pastoril, em julho
ultimo'.'

Pasta para os dentes"Co.gafe"
Tubo.....

Retretas para hoje
Rcnuzaih-.se hoje as seguintes 1

tretas '• „ 
, j

fraca Saem Pena — Banda do i° re-
cimento de cavallaria.

Quinta da Boa Vista — Banda do 52
dc caçUUores. .

Pavilhão de Regatas — Banda da Bri-

gada Policial.
Jardim da Gloria — Banda do Cor-

po de Marinheiros Nacionaes. ,
_ A banda do Circo Spinclli, as 6

horas da tarde, começará a executar
o seguinte programnia:

1" parte — 1", dobrado " Anglioia ,
de A. de Medeiros; 2°, "Ave Maria do
Guairany", (le C. Gomes; 3°, valsa
"En suefio Sciluctor", J. Rosas; 4°,
polka 

"Pérola", de Mozeth,
2a parte — 1" fantasia "Coiloquio de

Amor". P. Zanini; 2», valsa "Home-

napeiii", de T. de Vasconcelios; 3°,
polko "Cantadina", Goth; 40 dobrado
Brasil. " VSWSÊM

CAMISARU E PERFUMARIA

BAM8S S0BAINU9 & C.
R-atas cio ECoBpicio xx. IX

e Rosário n. 84 — RIOÍ$4UÜ] _______

m/wmmgí *.':

Ramiro Leão
Artigo superior

3oeroulas pór 17fOOO :i

I j.f.v/.t.naswjxsmsm

Aggredido a sabre

UM INQUÉRITO DO So' DIS-

XRICTO
(Na delegacia do 25° districto conti-

nu'a aberto o inquérito para apuratga
responsabi.Kdade do sargcnio I-uiz VI-

Kueiredo, commandante do posto poli-
ciai de Bangu', que é aceusado de lia-

ver, ha alguns dias. espancado a sa-

bre o negociante Alberto Dias, mora-

dor á ma do -Mercado 11. 66.
iNa queixa que apresentou na dele-

gacia, disse o negociante que o unico

motivo a que attribue ter sido espan.

eado, quando se aohava na estação de

Bangu', é o de ser ha muito desalte-

cto do sargento. 'Além de ser aggre-

dido, queixa-se o sr. iDiaa de haver

sido mcuído 110 xadrez do posto, onde

esteve dois dias.
Houve nulo isso, o o sargento nada

comiiiunicoii 11 autoridade competente,
nem mesmo contando uma historia bo.
nita, a seu talante. e ainda .por cima,
tendo desarmado o negociante aggre-
dido, íícou-lhe com n pistola Browing,

que'está 
"desap-parecida '...

O negociante lAlberto iDias foi sub-
.mettido a exame de corpo de delicio,
no Gabinete iMcdlco legal.

. *MdlKCT*^-*tq*j>-***^BB*1***** ¦¦-¦-¦ —"*

AS LICENÇAS OOM ORDENADO

Uma mensagem ao Senmlo
O sr. Pandiá Calogcras reinelteu ao

Senado a mensagem do presidente da

Republica relativa á resolução legisla-
tiva que prorogou, por um anno, a U-

cença com ordenado concedida ao con-

ferente da Alfândega do Paraná, F.d-

mundo Rego Barros Filho. 
^^^^
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Matinée
Infantil

Films inéditos
cômicos.

As noticias mun-
diacs pelos

EcSair»
e Pathé
Joraiaes

Uma grande edição
da casa Pathé

Frére3 — Primeiro
fllm da collecção
Napierkowska:

A DANSA DE
SALOME'
-) OU (-

fl Filha de
Herodiades
apresentado em
cinco actoa por

Mlle. Napierkowska
a famosa bailarina

russa da Opera de
Paria

Uma comedia om 2
actos pelo insuperável
cômico CAMILLO DE

RISO

Amanhã PAT
As fabricas Pathé editam em dois longos actos a novella sentimental

O STRÂDIVÂRfUS DE SYLV

ooiviivrei^oi-o
Rio, 26 de agosto de 1916.

ASSliMBLÉAS CONVOCADAS
Sociedade Auonyma ivngcnno Centrai

Conde de Wilson, dia 29, ás 2 horas.
Companhia listradas do Terru I^ederati

Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30.
Empresa de Terras e Lulonizatio. dia 30,

á 1 hora. . ..
Banco Mercantil do Rio de Janeiro, dia

30 k 1 hora. '_;¦;"'-.-.: -.
Centro do Couimercio de Cale do kio

dc Janeiro, dia 30, ás 2 horas.
Banco de Credito Rural Internacional, dia

30. á i hora.
Companhia Vulcmio, dia 30. as 4 lioras.
Companhia Commercio e Navegação, dia

31. ás 3 horas. .
Companhia ürelhas hconomicas. dia ji.

ás 3 horas. .
Companhia de Avicultura. dia 31, as 3

horas. , .
Companhia Brasil, dia 31, as 2 horas.

CONCORRÊNCIAS 
ANNÜNC1AUA8

.Directoria Geral de Obras e Viação ua
Prefeitura] ,para a dcmailic.ão do predio
11. 48 da rua Visconde de Itauna, dia 29,
i 1 hora. . _ .,

Estrado de Ferro Central do Brasil, pa™
a construcção de sete carroj de luxo «
transl^rmação de dois carros de patsagei-
res, dU 31, 00 meio-dia. j

iXa Ditecloria Ceral de Obra's e Viação
da Prefeitura, para a construcção. de uma
muralha na ladeira do Ascurra, dia 31, •"
2 horas.

REUNIÃO PE CREDORES
Fallencia de Agostinho do Souza Mar-

ques, dia 28. á 1 hora.
Fallencia de Felicíssimo Coelho, dia a»,

á 1 hora.

CÃES DO PORTO
Beliçüo doi viporcs o embarctçõei que ie achavam atracados no Cies dr faiH

(no trecho enticmii i Compapiie du Porl ) no dia 26 de agosto de 1916, is IO h*
rei da manhã.

EMBAR CAÇOES

KAÇÃO »om OIIUVACSM

~mi

Formoso poema semi-religioso, melancólico e puro
acto-A magia Oo vloll.o *' aoto-O am r inspua amor

Uma revelação aTtistica
Surge e apresenta-se no Pathé uma re-

velação de grande arte :

H felina Í8.Tiiiiia$say
no drama de vida moderna perversa

AVISO
Agtnor Pinheiro Ladeira Gonçalves de

Andrade, avisa ás praças desta capital e
ás do interior <luc, em suecessão a firma
Pinheiro & Ladeiru, organizou a oe Pmhei-
ro Ladeira & C, continuando, como ja se
acha ha annos, i frento da gerencia de
seus negócios.

Rogando o auxilio de todos os seus in-
tigos fieguezes e amigos para sua nova
firma, desde já hypotheca os .seus esforços
no sentido de continuar sorvindo-os como
até o presente. (J 7580

CAMBIO
Hontem. este merendo obrlu ilmie^ vi-

gorando para o fornecimento dc cnnibiaes,
as taxas de U7I16. 12 15I32 e .12 1I2 d.
e para a compra do papel particular, n«
de 129I16 e 12 19I32 d..

Pouco depois de iniciados os traoallios,
o mercado firmoii-se. sendo feitos os sa-
ques a 12 i|a d. c em seguida a 12 i|a e
12 i?|j2 d., e para a acijuisição das Ie*
tnas dc cobertura respoctivameiite as dc
13 19I32 e 12 5I8 d.

O Banco conservou para os vales ouro
a taxa de 12 3j|l>4 d.

Os negooiòs conliecidos foram; rcgulares
fechando o mercado cm posiçSo firme, eam
saques n 1= i\e e 12171.12 d., e dinheiro
para o* lelras dc coberturo a 1219I3

¦¦/*-;

\>M

:lã
>*>'.

acto: O sol do amor juvenil acalenta a
maturidade doentia,

acto: O zenith adusto.
acto: Paralysia.... O declinar,
acto : Naufrágio.... Occaso do amor.

Foram tfÉfixadas
coa:
Londres. . . . .
Hamburgo. . . .
Pa*

A" vista 1
Londres . . . .
Paria
Hamburgo. . • .
lUiEa. . . . r .
Portugal
Nova Vork. ...
HoiiteviJco. • v
IIe;p.ui!ia. . . •
Buenos Aires. .
Suissa. , . . t •
Vales do café. .
Vales ouro . . .

ruis talielliis

12 7\ 16 a
$745 a
$685 a

12 3|«6 a
$695

$750 a
$4.15 a

2$80o a
4%}2o a
4$2oo a

$832 o
1S720 a
$780 a
$694 a

í. carvão

r. s|»«.

13
15
16
.17
18

. .Mauá

Vapor....
Chatas...

Chatas....

Chatas..
Chatas..
Chatas..

Chatas...
Chatas...

Vapor....
Vapor....
Vapor....
Vapor....

Vapor
Vapor....

Chatas...
Chatas...,

Americano.
Nucionaes ,

Nacionaes.

Nacionaes.
Nacionaes.
Nacionaes.

Nacionaes
Nacionaes

Nacional.
Nucional.
Nacional..

Nacional. .

Nacional.
Francez. .

Nacionaes.
Nacionaes.

"Çolumbian"...,,
Diversas

Diversas

"Kictheroy"..
Diversas
Diversas

Diversas
Diversas...,,
"Mtmiz Freire"..."Anuo"
"Tcixcirinha"..'..,
"Pliiladclpliiu*

"Mantiqueira"..,,
"Bougainville"....

Diversas
Diversas

\
V.bo.
Vago.
Desc. de carvlo.
Clc. do "PennsylfH
nian". ,

C|c. do "Kronj
Margarela".

Vogo.
Desc, de farinha WÍS

Cie. do "Pardo*.
C|c. do "Pampa"

(gen da tab. H.)
.1 Desc. da gen, d»

tab. II.)
Exp. de mangaaez,
C|c. de v. viporeí.
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabo tan em,
Cabotagem.
Vago.
Desc. de trigo.
Rec. courN.
Vago.
C|c. do "Denverau"
Desc. de bagagem»
Vago.

^

4",...

.ei

m

Lage Irmãos communicam*nos Q\ie at
suas cotações de café sao as seguinte,:

for 15 KILOS

I

ioSqoo
íoSíioo
10J300
I0$000
9$700
0$.100
C$900

A Agencia Geral das Cooperativas do
Estado de Minas communica as eeguintci
cotações de café por 15 kilos 1

Typo,

Café, do «ul e
oétte de Mina,

Cafés de outras
procedências

I Commum Cor | Commum Cot

d
ban-1

12 i|j
$750
$690

129I.12
$704
$755
$667

3$o.|o
4^172
'|ão7

15740
$782
$698

=$157

io$/J.| a io$82.;
¦io$5ig a io$Ó2j
10$.l 15 O li)$417
I0$1 to .1 I0$2I3

9S80.1 a o?go6

io$7:.l a io$8as
10Í519 a io$fui
io$í!S a iü$4ir
io$uo a io$Ji2
9$8Õ4 a 9$gü6

Mercado: firme.
Cambio: 12 i|r, calmo.
Paula: $64o.

Observações
Os cafes americanos acliam.se deprecia-

dos, da^ido menos das cotacT>cs acima e ai
qualidades acima de 7 não acompanham rela*
tivanientc aos preços.

UBUAS
Vendedores a réis i9$Soo e compradores
I9$700, mas sem negócios conhecidos.

O Fathó apresentando este espectaculo diz apenas: VEJAM.... E JULGUEM

QÚÍ'nta-feir~a : A meiga, multiforme e extoordinana

no di^fsííemÍArto: COMO H AQUELLE PIA

Caixa de Conversão
pokto & a.

São quem melhor ágio paga 6 i|2
AVENIDA RIO BRANCO 49 « 5«-
,_ -â— ' i i ¦—I

SANTOS
Km is :
Entradas: 57.99,1 saccas.
Desde 1: 1.077.715 faccas.
Média: d3.ioS saccas.
'Suidas: 1.108 saccas,
Kxistcnciai 1.653.671 saccas.
Preço por ro kilos: <J$ooo,
Posição do mercado: estável.

109,141

j^rjjn

w^.

n h CINEMA
CARTAZ DO DIA

Theatros
APOLLO — Taro dc oolicia" (comedia).

A'5 21I2, 7íN e 9 3|4. . ., ,.
CARLOS GOMES — "No paiz do sol

(«vista). A's 21I2, 7J|.| e 9 314. „
LYRICO — "II segreto dl Susanna

(opereta). A's a i|a lioras. .
MUNICIPAL — Dansas clássicas, por

Isudora Duncan. A's a111-3 horas.
PALACE THEATRB — Os olhos"

("grand guignol"). c "O microlno do
mnor ("vaudeville"). 2 i|2 e 8314.

PUKN1X — "Telhados dc vidro" (come-
dia). A'.l 4, 8 e 10 horas.

RECRIÜO — "A Tiçãozinho" (comedia).
A'« 1 i|í, 7 1I2 < 9 3H. .

REPUBLICA — Attracções c cinemato-
griipho. A's 21I2 e das 7 ia 11 horas.

S ]OSE  Representações da companhia
Moíasso, e attracções. A's 2 i\2, 7 e
8.ll4. , u

Cinemas \
AVENIDA — "Lançada is feras" (dra-

ti,.i); uma intereãsante comedia.
IPKM, _ «A filha de H«"'l«d*!.

(drama)I "O louco dos penedias' W"™,3)'
"Uclair Journal" e "Pathé Journal (do
«atura!). . ,. s u \

IKIS — "A filha do circo (drama)I A
mulher niystcrlosa" (drama). ,,„„„,.

ODEON — "A verdade nua" (dramaj,
"Tropas servias em Salonica e bombardeios
«a linha de frento (do natural).

PATHIV — "A filha, áe Herodiades
(drama)! 

"Choque tW™oso" (eoniedia);
"Eelair Journal" e "Pathé Journal" (do
iatural).

# * *

e\iío <iue conseguiu despertar entre nós o Corter, que apresentam nessa peça um bii-
¦'.. ...  1.-:. .... .«„..?., ík-m. f.-ij,-.Mi*Y. p0ara íeclio ao programnia

Circos
SPINELLI — Attralionte espectaculo.

PRIMEIRAS
-MADAME X", NO S. JOSE'

A coinp.inhia Molasso icgistroii hontem

um successo com a "premiáre" de "Mme.

X cm China Town", original dc G. Mo-

Jasso, cuja acção desenvolve-se no bairro

rliiiun em Nova Vork.
Como todas r.s peras que lem represen-

tado o-i.-i companhia, os bailados são sem-

pre originaes, ora cbibicos, ora pittoTescos,
(iliedcccndo á acção que se desenvolve.

Além disto é ornada de coros c a sig.

lncs To.-carl, applaudlda soprano drainn-

tico, encarrcgoii-se dos solos, colhendo fa».

tn misse de applausos.
\ peça cst.í vrstiila com esmero e 05-

erenarios são a rigor.
II,,;:- 1-11 "matinée" subirá ã scena "5o-

nho ir.irlisl.-i'', "Mine. X rm China Town"
e allracções.

\' noite serü representada na primeira
sess-io — "A filha do Mandarim", na sc-

giindii -- "Mme. X cm China Town", e
ri.-, terceira — "Sonho d'artista", tomando

parte •.'". todas ;is sessões, attracções á

\oz, Ji:c::i?t3S e trnnsíormistas.
Com iu\ prograrnma é certo apanhar hoje

c S. José quatro enchentes reaea.

bello espectaculo que hoje sc repete.«
A Tiíã02Ínlio. 3 hilariante o graciosa co-

media de Paul Cavauit. continua a altrair 0.0
Recreio a mais extraordinária concorrência.

Hoje, cm matinée e nas duas sessões da
noite, a atiplaudida peça teri novas repre-
sentaçSes.

*
O Theatro Pequeno estreou auspiciosa-

mente, no Phenix. «,-;,. j
A peça de apresentação — Telhados ac

vidr", uma verdadeira fabrica de gargalha-
das. logrou conquistar o agrado do publico,
que muito a applaudíu.

Para hoje, á tarde e a noite, estao an-
nunciados novos espectaculos com os Te-
thados de vidro. *

A companhia do theatro Volytheama. de
Lisboa repete hoje, na malmí» e nas duas
scssõos da noite, a peça de Hannequin
o Weber — J*'<irii de policia, cuja premieie
tivemos hontem. *

A companhia dramática que tem como
principal figura a distineta cctriz patrícia
Kmiua Pola, torna-se merecedora, em a nova
nliiise que hontem iniciou. 110 Palace-Thea-
tre. da protecção do nosso publico. .

Reorganizada com elementos de compro-
vado valor artístico, reestreando. com um
prograrnma encellentementc organizado, esta
fadada a proporcionar maunilicas e attraen-
tes noites aos seus habilués.....

Hoje, cm fflotiiiíí e om soirée. dar-nos-a
cila novamente a peça tm 1 acto — Os
olhos, gênero graiii-íuioiiol. traducçâo de
F.niina Pola, e o vaudeville io Bastos li-
Kr(. _ o mtef-oWo do amor,

*
Continuam a obter o mais decidido siic-

cesso 03 cspcctaculos inixtos do Republica.
Além da superioridade dos films que- ali

sc cxhibom, constituindo o mais sensacional
programnia, os numeros de maior attracçao
completam esses prograninus que vão me-
recendo a mais franca acecitação por parte
do nosso publico, aue diariamente accore
em massa ao elegante theatro da avenida
Gomes Freire.

Hoje. â tarde e nas sessões continuas,
das 7 ís ii horas Ja noite, além de um
caitrui-cisp e emocionante oroçramma cinema-
tographico, far.i sua despedida o anplaudido
transformista Silva Lisboa, coei-.ominado o
Frcgoii lusitano e cuios admiráveis traba-
lhos tanto tem agradado.

A,'ii.-fnii'c -V cm C/iína-3'oaii c uma peça
de grande apparato cuia estréa nos deu
hontem, 110 S. rose, a comoailflia Molasso.

Moldada em costumes cliioczes. com uma
intensa acção dramática, obteve o mais
ruidoso successo, tanto pela sua montagem,
como pelo brilhante desempenho que lhe
deram Giovanni Molasso o Ana Krcmser.

Os cspcctaculos de hoie. da_ applaudlda
Ii-ciiK» constam do seguinlci á tarde —
.Ua.iuinc X e Sonho dc artista, ca noite

 ..( fiV/iii rio nioilifiiriHl, 3!aJamc A e ^'-
n/m ifi artista.

Ihanle trabalho,
uma comedia graciosa original.

O popular Ideal rcuno hoje, num estu-
pendo caruz. tres soberbas peças, do grau-
de montagem, que são 1 "A filha de Hcro-
díades" cm cinco sensacioualiasimos acto?»
durante os quaes a afanada bailarina russa
Napiorkowslca, além de rcpiescntar, executa
um surprchcndcnte e emocionante bailado I
"O louco das penedias". artístico e senti-
mental drama da Eelair. em tres magníficos
actos; "Choque nervoso", graciosa comedia;
os ultimoa números do "Eelair Journal' c
do "Pathé Journal", com us mais sensa-
cionaes noticias da guerra e as recentes
modas de Paris. *

O programnia hoje, no cinema íris
c de fazer vibrar da mais intensa emoção
quantos procurarem os salões da empresa
Cruz Junior; "Na jaula dos leões" e "Os
mestiços do circo", que são como os ante-
riores episódios do arrebatador drama —
"A filha do circo", repletos de scenas as
mais extraordinárias, com lances de nrre-
batar o espectador. São seul interpretes
os reputados artistas Grace Cunard, Krancis
Ford e Rolleam. Será ainda oxhihido o
impressionante drama em cinco actos —
"A mulher mysteriosa".

Circos"
* * .#.

Verificou-se hontem, na rua da Passa*
gem, a estréa da grande companhia eques-
tre e zoológica do mr. Pierre. A cosa,
como era natural, esteve perfeitamente abar-
rotada, não havendo, mesmo, um logar nas
cadeiras e nas galerias.

Entre 03 numeros, que mais agradaram,
podem-se citar os da íamilia japoneza e
o grande jockey Alexandre Gerard, que
foram muito applaudidos.*

O circo Spinclli tem marcado para hoje
um nttraente espectaculo,

MUSICA  ^
ÃNTÕNÍÊTTA RUDGE MILLER

De volta do sua viagem triumphal ao Kio
da Prata, a sra. Rudgc Xtillcr realiza ama-
nhã, ás 9 horas da noite, no Municipal, um
unico Recital de piano.

Aaui diimns o Drogramma:
,. parle — Beetltovcn, bonata appassio-

nata; Hieudel. Gavotla; Sclmbert-Liszt. Roí
de Aulnes. _, .„ . -n„

3» parto — Schuinann. Papillons. 12 Ure-
ves capiichos; Chopin, Bcrceuse, ^octurIlO
e Barcarolla. ,, i

,» parte — Alkan, Estudo em, do menor;
Liszt, Mignon: Raol Jcux d l'.au: I.iszt-
Busoni, Mephisto—Valsa.

rf: ij; *í*

CONCERTO AUTUORI
O violinista Zaccaria Antiion transferiu o

seu concerto para o dia 1, dc setembro.
# *P n*

Varias\
Dar-se-l brevemente a estréa da têmpora-

daAypr1mcira 
representação da nova compa-

nhia terá logar com íamJoii ei Dalila, de
"sòinsln^è 

Dalila. que nio é rcprescnliida
no Uio ha muitos annos teri uma exccuç.10
notável visto como .sorá cantada no ori.-
sinal francez, por artistas francezes per en-
centes ao theatro da Opera de Paris, c ilin-
gida pelo maestro André Messager.

Os interpretes principaes de iamsoii <
Dalila serão o tenor Leon Lafitie. a mezzo-
soprano mlle. Jacqueline Rover, e o baixo
Mareei Journet, os tres do elonco da Opera

CEstes 
interpretes foram escolhidos no in-

verno passado, pelo mesmo SainWSaens,
quando líic foi annunci.ido quo a sua opera
seria representada, este anno, na America

°A 
companhia saiu de Montevidéo liontcm.

no vapor Frisia; a estréa está marcada para
1» do setembro, .. •

A Xo dia íS. «10 Recreio, realma-sc a
festa de despedida do actor Ghi.ra, com
um prograrnma muito bem organizado c
attraente. , . .

+ Em fins de setembro, ou princípios
de outubro, partirá para a Europa a esti-

mada actriz Emma Pola.
A- Realiza-se, no dia ji, no theatro

^pol!o. um grandioso festival, que, pela
sua excellencia, ha de alcançar enorme
successo.

QUOTAS DE BENEFICENOIAS

Distribuição dc credito a D. F.
om S. Paulo

A Delegacia .Kscal do Estado de São
Paulo foi autorizada, pelo Tliesouro
Nacional, a pagar as quotas de benafi-
cencia, na importância de 3S:og;$767,
a que tem direito varias instituições de
caridade 110 mesmo Estado.
—....-, 1 .i-r»a-»><B**i tffrtBaw ¦

LETRA!)*, DO THESOURO
Aslctras papel foram cotadas aos reba-

tes de 8 e 8 i|.| por cento, ficando, com
compraiJres, conforme a data de emissão,
aos*extremos de 8 a 9 il3 Por ceu<0 e
vendedores Ae 7 ila a S i|a por cento.
#As operações klívuIgSiidas careceram dc
interebse.

SILVA LIMA, RIBEIRO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas de café.

GAFE'
MOVIMENTO DO MERCADO^

Juíci Saccas
Existência em 24, de
tarde -!'¦ '4'

ASSUCAR
Iíntradas cm 25: .t.26,1 saccos.
Desde 1: 138.43a ditos.
Suidas em 25: 3-330 saccos.
Desde >i: 160.068 diios.
Existência em .'6, de tarde

saccos.
Posição do mercado: firme.

COTAfOES
.Branco crystal $600 a $630
Crystal amarello $530 a $550
Mascavo $420 a S450
Branco. 3a sorte $670 a $690
Mascavinho $500 a $550

Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSE' —
Teleph. 5:324.

ALGODÃO
Entradas em 351 não houve.
Desde II 11.519 fardos.
Saidas cm 251 229 ditos. .
Desde i: 7.250 furdos.
Existência cm 26, dc tarde: 10.244 dite*.
Posição do mercado: paralysado,

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
K. G. do Norte, .... Nominal
Parahyba ... ... Nominal

Dito de 500$, port.
Dito de AI. Geraes
Dito de E. Santo
Municip. de 190Í. .
Dilo, nom. , , ,
Ditas de 1914, port,Ditas nom. . , ,
Ditas de 1904, , ,
Ditas de 1904, port.

Õattcoj:
Commerciai, , , *
Brasil, , . . , ,
Lavoura . . , ,- r
Commercio, . , * ,Nacional lirasil -; -,*
Mercantil. . , ( -£

, C. ile Segures:
Garantia . . • . .-
Arsos
União di» Proprieta-
rios , ,

Varegistas . . , ,
Cruzeiro do Sul. ,
Integridade. . , .
Indemntmdora . , »

Estradas de Perro:
M. S. Jeronymo. .
Noroeste. . , , ,
Goyaz. .....
Rede Mineira, , ,
Norte do Urasil, ,

C. dc Tecidos:
Brasil Industrial, •
S. 1'clix
M. Fluminense v .
Alliança , . , , ,
Corcovado
'Pctr(y*io!itana . , .
1" Industrial. . .
S. P. de Alcântara
Amertca Fabril . .
Esperança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa. . » , . .
Tijuca

C. Diversas:
Docas da Jlaliia. .
D. dc Santos, nom.
Ditas ao i»ort. , .
Loteria*, ....'f. e Colonização, ,
T c Carruagens. .
Centros Pastoris. .
iMelh. do Maranhão
Hnnscatica ....
Merc. Municipal, .
Fiat Lux ....
Ind. dc 'Etectriíi-
dade ,
Dííiriitiitíj:

C. Braliiim. . . í
Dom3 dc Santos, ,:
Tcc. MaRcense , v
America -Fabril. , •
T- o Carruagens ,
Confiança Industrial
Hrasil Industrial, ,
Tecidos Carioca . ,
Frop. Universal . «•
Tecidos Botafofto , n
Merc. Municipal. •
Tecidos Alliança . n
Industrial Mineira •*.
Luz Stearica , .- .¦
Banco Unino. . , ,
Fabril Paulistana. ••
Tijuca
Tecidos Corcovado *•'S. Aleixo. . , ,:•S. Helena .»-,»•
Prof Industrial , ,
S. Kosalia . « • •
I-'iat Lux . ,- . .

770$ooo
Sou$ooo
20ofooo

i9fi$ooo
197$oüo
320J000

J2!$000

I60S00O
2O2$0O>)
150$000
l68$500

2I0$000

:.(ü$ooo

4201000
7H1090
1981000
IflOfOOO
ifjiooa
195J000

157S009
200|00O
iioíooo
162(000
I75I00O
202$000

201*000
8.10)000

i25Íoor
90$000 mm
59?000 —

10J000

28$ooo 26S000
40(000 26}000
27$000 21$009'
jfijooo J5Í50O
15Í000 —

l85$000
J2$0OO

8.S(000 —
ISOfOOOJ

uoiooo
170(000 15ü?000
170(000 —
200(000 170(000
300(000 260(000

200)000
ijojooo

I50$000 1}2$000
* 120(000
—- 165(000

25$000

i.líooo
8?ooo

7.1$ 000
20(000

120(000
80(000

250(000

22Í00Ü
460(000
450(000

I2|25«
"*230

18*.
35$'

000
0003

6o$ooo

20$000 lS?00C

I95J000
201(500

Entradas cm 25 :
E. 1*. Central. . .
K. Fi leopoldina. .
üiarra n dentro. . .

Total. . . *
Embarquei cm 35 I

HS, Unidos
turona
Rio da Trata. . .
Cabotagem

1.(9.820
36l.260

84.300

5.625
1.125

IOO
255

0.933
24I.O6.J

.105

—**.a* «¦'-os^-raMtw»

UM DESEMBARGADOR ESl'1-
RIXOSANTENSE

E voltou u ser aposentado
O dr. Manoel Jeronyino Gonçalves

era desenibarpador aposentado no Es-
tado do Espirito Santo quando foi eleito
senador pelo Estado da Bahia.

Em pleno exercicio do seu mandato
teve pelo governo do Espirito Santo
cassada por decreto a sua aposenta-
doria. O dr. Gonçalves entendeu vio-
lento e arbitrário esse decreto c pro-
poz uma acção para obter a sua nulli-
dade e haver da Fa7.uida o pagamento
dos seus vencimentos de aposentado.

Ganhou em primeira instância radt-
calmente, mas. appcllando a Fazenda,
teve hontem reformada apenas em parte
a sentença.

De facto, o Supremo Tribunal man-
dou 0,11c lhe fosse pago o ordenado de
aposentado, salvo nos mezes em que
exerceu effectivamcnte o mandato de
senador, *****t-*»-*B*»*>*->J ¦! '-'

'Existência em 35, do tarde. . . 3.13.959
Entraram desde o dia 1 de julho ate hon-

tem 350.425 saccsis c embarcaram cm egual
periodo 399.8-'? ditas.

(A existência cm Nictheroy c sobre agua
era uo dia 19 dc 43.699 saccas.

Jlontem, este mercado abriu em alta,
com muitos lotes expostos á venda ç pro-
cura de certa monta, lendo sido effcclua-
das do manhã tránsaeções dc 6.391 saccas,
nas bases dc 9$?oo c <;$Soo, a arroba, pelo
typo 7. ,. . .

A tarde, foram realizados negócios^ dc
cerca dc 0.310 snccafl, aos preços dc q$;oo
e q$Soo, fechando o mercado cm posição
firme. „ ,

\ llolsa de Nova York abriu com a a 9
pontos de alta o i|8 dc 'nita no disponível—
]{j„ — e i|4 — Santos.

Passaram por Jundialiv -19.300 saccas.
6. ..... . 10$ioo e ío$200

 9$?oo e 05800
 Q$.loo e C$400

q\  ÔÇgoo e 9(000

Pl>'TO. LOPES & O.
Rua Floriano Peixoto, 17.1 —_ Pres-

tam a. melhore» contar de café.

BOLSA
Hontem a Bolsa funecionou animada, po-

rem com poucos negócios effoctuados.
Aa apólices da União, as Münicipaes, as

acções da Rêdc Sul ÃÜneira c as das Docas
de Santos, ficaram sustentadas; as das Lo~
terias, as das Terras, us das Minas S. .Te-
ronyino, as do Banco do_ lirasil, as do Mer-
cantil e as do Commercio, mantidas; as do
Commerciai, firmes.

VENDAS
Apólices:

Geracs de 1:000$, 3, 20 a, . * ;os$ooo
Ditas idem, 19 » 797(00*0
C. do Porto, ia  895(000
C. de K. dc Ferro, *; a, ,- «, ;6uSooo
Ditas idem, 27 , .¦ 7;o$ooo
S. da Baixada, 1, 5, 10 a. ,¦ . 7605000
C. do Tliesouro. 10  768S000
Ditas idem, 100 a.  769S000
Ditas idem, r, 18, 29 a. , , , 7703000
Münicipaes do £ 20. nort.. 8 a. .ii2$ooo
Prefeitura dc Bcüo líorizaníi

13SÍ00O
305$00O

I95$ooo

190SOOO
JOOjüOO

igS$ooo

8o$ooo
jojooo

roofooo
iq8$ooo
i6o$ooo
iqsSooo

195Í000
I00$000
IS8J00I1
i9o$ooo
l84$uoo
lgr$ooo
10.|$OCO
I92$500
i8o£ooo
181S000
170(000

3.1$000
i88$ooo
i8o$coo

1 io$ooo
igjSooo
192S000
130Ç000

RENDAS PUBLICAS
.AjjFANDEGA DO RIO Dli JAMIÍIHO

Arrecadada hontem :
Km ouro. ...... f io7is6i$oj8
Km papel. . , t . , .- , I5íi497*a97

Total. . , v'¦ 1 r .-
Kcnda de r a 26
Km egual periodo de 1915

a6.|:o58Í3<5
5.517:9118480
4.iS.IMa5$o.)9

.150 
}•',. dc Minas Geraes. dc 1:000$.

,í 
Companhias:

Terras c Colonização, 100 a, .
Rêdc Sul-Mineira, 50 a. . . .
Ditas idem, 50 
Du:ú3 do Santos, nom., g a. >

OFFEUTUS

Differença a maior om igjd i.,io*4:586$44t

EKClvDKDORIA DR MINAS
Arrecadação do dia 26. . . Io:s64$2Í3
Dc 1 a 26 458i296$;j3
Km egual período do anno
passado 435H53$8.l*—Houve a seguinte modificação da pauta

da semana dc a" do corrente a 1 de se-
tembro próximo:

KÍIok.1
Manteiga. , t -t t , t . . ¦ , 3%20O
Toucinho. .  iíioo"

Geraeg de : :iou$.
ÜEmp. de 1903. . .
Pito de 1909. , .
Dito de 1915- . •
Dito de 1912. . .
Dito i\c tgti. . .
Judiciarias
li do Rio U°l"l
K do Rio, dc £00$,
nom

798S000
895S000
77o?ooo
770?ooo
78d$ooo
7(Í4$000

7S$ooo

I.|0$000

rCs$ooo

7 i.i 00
,15 $5 00
,l6$noo

.}6o$ooo

7955000
8go$ooo
-Coíooo
?6S$Ooo

758Í000
75oS'ioii

77$ouo

.(íoSooo

MAMPESTO DE IMPORTAÇÃO
Tela E. lf. Central do Brasil (S. Diogo)*

Carga recebida: 22 latas de manteiga, a
Damasio & Ci is caixas, a K. M. Welg»;
8 latas, a Pinto Lopes; 20, a r,oitcria Bolj
io a Pereira Almeida; 30, a J. Alve» RU
beiro ;n, a Pinto Lopes; 8. a Andrade
Monteiro; 16. a Tbomaz Pereira; 10, a
João da Cunha; 16. a Pinlo Lopes; io, s
Guimarães Irmío; io, a Ferraz Irniãoj aa,
a Alves Irmão; 3 caixas, a Pereira Almei-
da: .13. a Caldas Uastos; 23 latas a TJ*!-
xeira llorijcs; 15. a Lobato 1'ilhosvio RU
xas. á Leiteria Modolo; 4 jacas dír queijos»
a M. Roclia; 6, a C. Ribeiro; 3, a Culina»
rães Irmão; 8, ao mesmo; a, a M. Rocha»
ii, a Guimarães Irmão; 3. a J. R. Persl.
ra; 49 caixas, a Lobato Filhos; 10 iavii. a
loão da Cunha; 4. ao mesmo; 17, ao mes.
1110; 6, a Pinto Lopes; 4. a Caspar Rihelrol

a Única e OPO
Verdadeira cara da | | &al

Sem opprnçüo

on
quebradnra

K4j]TJ*-,/ir*. ¦Jí

»^JV*;i*W

Consulta
9 ás

duri

dns ís

O domingo
ate meio

dia.

sc c-ins.-i de ver e
revista-fantasia —" 

ilo Kdcn

O nosso publico não
applaudir a aoparatosa
,V.i pei: do sol. oue a conipanlua
Tliealro, dc Lisboa, nõz em scena com mui-
to ctsio e propriedade.

N.-is-scss.k-s de hoje. oiicr a da tarde, quer
r.s* duas da noite, lisura ainda no cariar,
a soberba peca. ^

Cinemas

RECLAMOS
Theatros

A empresa Walter Mocclit dará hoje, no
Municiiial. cm moiiinv, mais uma represen.
taç;'m das dansas clássicas executadas pela
celebre Isadora Diui.in. 0"e se tem >;sio
applaudir, em tem eatvr'»**ul«is •!'• fina
artt* por um publico diMitu-'-' - tlexanre

S.ir.i icptlid,. ., bellr. BWiiulimi Ch.il^n.
<\\v mim successo iu. rm • »"" -1" »•
tr<. *
"•;•; .:* '^u%:,^:'T;.y-^
í/í ...'. ..iiir.i.i.. fultij. ar tina*. ..1itl--*rta

lü.r.i.. T-.nrlie -• Cr- " ^¦'¦'-
ti. - •

'¦ .,. ,!-,ciiii> it:rf> inicio pela «eciiçao,
p,.- .. ír.-.iiir orcheslta .ias iJoi-eseas. do
tn*e* íi'í.:tque O^anudoa

O Ly.iic vae heje, cananiente, apanhai
«uia inia tiiwieatt. • julxar pelo grinde

O Odcon continua hoje n exliilur
füirs que tanto successo ali tem feito : --\
verdade nim" 011 "A hypocnsia', admirável
liababu psychologico, extraído do ceieDre
romanco dc Luiz Weber: "Iropuj servias
cm S.Vonica e bombardeios na unha «=
frente"; "Pouca sorte...", interessante ço.
niedia Interpretada ?ch querida artista Mu-
sidora.

*
Nn Pathé s?rá exhibido um empolgante

drama d« amor da vida moderna — A
dunis dr Si.lomí", ou "A ftihn dc Herc-dla-
dt*i* riiai-^íoia composição da Pathé _ rre-
res. e:r c:--"**- luxuosos actos. Nesse violen»
to füm r, f-.iTinía bailarina rjssa Napier-
ífowçka rep*'*•"¦¦"".'. o .'*3pel d« Viobnta,
dfmfúndo 1 *íT*tii*í:AS") liailado em torno da

ih**ça de Síitj Uí«.i H^,->ti-;r. Completam
,t*ofrríinii:i»i *C boqiu nervoR/i" comedia

í-< í*iip:-2:ivcí Camií-i 4'. Ri-w», 5 os ulü*
•j- nitt-eros d"> *•"•"' '¦'' c "Pathô Jour-
*.' .*i>:n as not;ci:.s rmiadiass d<: maior

O pr-;3Tar*-,ma que hnj» apresenta o Con*
fortavc; .ii!-':n dn Avenida é constituído
pelo e *.t"tr.. i •: drama — "iLanç.idi Ü3
feras", rfç arrebatadora acçvio e que lem
como protagí-niltu a applaudida ACtrU Ma*
rr Fuller, • .-. aprectido artista Joseph

PAtontcs do Bruxellas e Arcentinu. Medalha de ouro,
Paris

Quem compra nm CINTO que nio seja feito
10b medidn, confonue a grosiura da HERMIA. na

miioria das reies expõe-se ao estrangulamento^ do
inteitino e corre o perijo da morte entre liornveis

No jrande «itabelecimento do Professor LAZZ.V
RINI todos os apparelhos ião fabricados sob me-
dida. conto ime o caso c a enfermidade, nio tendo
nenhuma mola de (erro, i5o leres e invisíveis, piran-
lindo uma contenção suave e perfeita, lambem das .

H«rm.« os mais volumosas; podendo o doente trabalhar, lazer exercícios de gy-
¦Mística ou equitação, ficando completa mente curado, sem operação alguma. A,

peisois que «offrem da Hérnia escrevam hoje mesmo ao Prof. Lazzanrj, afim de
'b%«k™T»™,?»-S3taÍ«. 

io CINTO do Professor UZUXm fiaud com-

pletamente curado de uma Hemia E.çro tal, que «offna lia longos annos. A tes-
tando essa cura, tambem renovo a mulh a eratidao — Manoel Oarcia do Amaral.
Contra-mestrc da Fabrica de Tecidos "Corcovado .

Tenho o prazer de communicar-llie qu e deron de applicar durante a mezes o
hu Apparelho, a minha tpiebradura red uziu-se, curando-ie completamente. Meas
¦ nceros agradecimentos — C. Catt.-u-.eo. nu Lavradio So.

Paxns pnra curnr cm pouco tc mpo Obesidade, Rins moTois. \ cn-

tre eaido. Debilidade nervosa e li heumatismos, próprias para se-

nhora o Cavalheiros.

RIO DE JANEIRO - LARGO DE S. FRANCISCO N. 4*2
J roí?

"HABEAS-CORPUS" NEGADO

A amnistia não o alcançou
José Ottoni Ribeiro, preso ultima-

mente como autor da morte do dr. José
Maria d'All)uquerque, oceorrida em Per-
nanibuco, quando governador do Kstado
o dr. Barbosa Lima, pediu ao Supremo
Tribunal uma ordem de habeas-corpus.

Allegou que o crime que lhe inipu-
tam é meramente politico, levado a cf-
feito por oceasião das eleições c como
autor dcllc, já amnistiado por lei do
Congresso.

O caso foi hontem conhecido do mais
alto tribunal brasileiro relatado pulo
ministro Pedro Lessa que, proferindo
o seu voto, mostrou aos seus collegas
que o decreto de amnistia exceptuáva
j'ustanicnte os crimes dc natureza com-
muni commcttidos com caracter de van-
dalismo. Por essa razão foi a ordem
denegada unanimemente.

.. ¦ i-*f*a *HP ¦» tam

Quem quizer ler sempre as ultimas
novidades é sú na casa Braz Lauria.
iigente geral da ATLANTIDA.

;8, RUA GONÇALVES DIAS. ?S
Entre Ouvidor e Rosário

M *) tm » ¦»'

FOLHETIM DO "OORKEIO DA MANHA" 77

Massa Qe Tomate- ^-""JSf^
dc Conserva* Alimcnticias

Manufactora

NA ALFÂNDEGA DE SANTOS

Na capital paulista
o

JARDIM ZOOLÓGICO

üm "match" do "footbaU"

Os freqüentadores do Jardim Zoolo-
gico, (.oujo numero laugmenia sempre,
depois da chegada dos extraordinários
chimpanztós " Lulu' 2° e Lúcia", terão
Siojo oceasião de apreciar a tarde,
no campo do Jardim, um sensacional
"match" de footbnll, entre os clubs
Villa Isabel a Cattete F. C.

Este " match " vae attrair írrande nu-
mero de adiantes do betlo sport,
porque nininie-u poleri prever o resul-
t.i.lo da peleja: se bem q::e o Villa
Ií.ibel pareça mais forte ha mtiita_ gen-
te que conta ermo ccrla a victoria do
Cattete, cjio "team" realmente está
muito mclhoradoi

O ensti das ost.iinpillias lalsas

Santos, 26 — (A. A.) — A' requi-
sição da Justiça Federal, foi preso o
sr. Oséas de Almeida, fiel do thesou-
reiro da Alfândega, aceusado de ter
vendido cst^mpilhas falsas, no "gui-
chet" daquella repartição. Hoje, o sr.
Oséas de Almeida sesruirá para a ca-
pitai do Estado, acompanhado de agen-
tes de policia.
-¦¦ ¦¦!¦¦»» igBl •>#¦ — ¦'¦ ¦

NO CÃES DO PORTO

A venda de lotes de terrenos

EDIFÍCIO DOS CORREIOS
ESTA' DANDO O PREGO

S. Paulo, 26 — (A. A.) — Desde
algum tempo, foi notado que o edifi-
cio etn que funecionam os Correios,
está abalado, ameçando derruir. \ eri-
¦ficando o administrador que o peso dos
arehivos c de outros serviços é já ex-
cessivo para o predio.o qual não offe-
rece condições de segurança, pediu ao

prefeito a nomcvição de peritos para
examinar o edificio, apresentando cs-
tes o seu laudo que confirma os peri-
gos, considerando q-ue o próprio pu-
blico corre o risco de ficar soterrado.
Deante disso, o administrador dos Cor-
reios providenciou para a mudança im-
mediata daquella repartição para o novo

predio da rua de S. Bento, onde anti-
gamente se achava estabelecido num

predio antigo, o Cinema Radium, sendo
comWnado o arrendamento do referi-
do predio pelo aluguel mensal de réis
15 :oooSooo.

O edifício actual do Correio custa

t»t

INa procuradoria do Thesouro Nacio
nal íoi hontem lavrada e assignada ;
escriptura de venda dos lotes de torre.
tios ns. noa e 103. situados no báes do .
Porto, adquiridos em taliía p-iblica it:soo$ooo, desde que o seu proprieta-

pdo sr. Antônio Dias Cairia, pela rio sr. conde de Prates o -<"-—•-

truantia de 129:482$ooa. I a-tigmenfando-o de um andar.
rtformou

tos attractivos I Aos domingos quando fazia bom tempo; Marceilina leva-t,
va-os para perlo do canal, vigiando-os para que não caliisscm... Mas issej
era só nos domingos I

A tentação era muito forte, e Gerardo não lhe resistiu.
Vem, disse elle a Modesta, vem, não nos demoraremos muito...

A pequena deixou-se conduzir, e lá foram ambos, de vagaiinho, porque <j
coração de Gerardo palpita com força. Sabia que fazia uma maldade, quo
desobedecia ;i sua mãe e não estava socegado.

.Seguiram pelo atalho que conduzia ao cana!.
Dentro em pouco chegaram á margem ilo canal.
Contemplavam extasiados os -botes, abrindo muito os olhos e sempre d(j

çiãos dadas.
Dois vultos approximaram-se delles, parando a curta distancia,
Eram Beaufort e Valognes.

São os filhos de unia empregada 110 meu escriptorio, disse elle.
>E beijou Gerardo, emquanto Modesta olhava para Beaufort, com ceitj

insistência.
¦E como Beaufort, distraindo, parecia não a ver, approximou^se delle e Ic/i

vando as mãosinhas á bocea rosada enviou-lhe beijos.
'Então, Pedro, enternecido, agarrou-a nos braços, beijou-a, pól-a no chá<5

soltando profundo suspiro.
'Depois 03 dois homens afastaram-se.
•Ainda não tinham dado vinte passos, quando um grito angustioso oj

deteve.
Voltaram-se.
Caminhando sem olhar para o chão, as creanças tinham perdido o e.iui*

librio, e, escorregando pelo talude acabavam de desappare;er na agua que S*j
fichou engulindo as suas presas.

Ah ! pobres creanças I Pobres creanças ! exclama Beaufort.
Os 'dois hoi»;ns correram aterrados e depois olharam um para c ou(ro\

* -• Sabe iTadar? perguntou Pedro.
• — ScL E o .senhor ?

Fe" mente. 'Não lia um minuto a perder...
Tiraram os chapéos c os casacos, que poderiam embaraçar-lhes os ir.ovi<

mentos atiraram-se juntos á agua mergulhando no ponto em que as creanças

tinham desapparccido.
Os marinheiros, que de longe viram o que se passava, trouxeram bote")

e apreslavam-se para soecorrer os valentes salvadores, se estes tivessem ne-

ccssidade de soccorro. Todos procuravam distinguir o que se passava no;

fundo d'aquella agua turva._ Nada porém, sc via !_
Aquelle canal sinistro iria guardar as suas victimas?
Em dado momento a agua agiíou-se perto da praia, apparecendo depoij

tm braço, e em seguida uma cabeça 'de homem que respirava com forç"a,
tEra Valognes.
Alguns segundos depois elle depositou no talude o pequenito Gerardd,,
Volta-se em seguida, procurando Beaufort.
Novo movimento se 'fez na agua, mesmo lo meio do canal... e PedfS

tppareceu. nadando.
Tambem fora 'feliz.

Trazia Modesta nos braços ! Acabava de salvar sua filha 1'!
As creanças não davam signaes de vida. O mesmo pensamento acudí^ í

¦mbos. Tcr-se-iam arriscado inutilmente? As creanças estavam piorlâtl
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' 
I, - li. _. Alves; 7. a Joio d? C*"1'»***
3. a Caspar Ribeiro; 6. a Daraasio «.'-•i
¦ a Medeiros. Rocha; í. a M.V., Al»-s;
i de carne, a Guia Ferreira At_-.tl.i4, ao'mesmo; 6. . Coelho Duarte; i. a ..P"»"
Kibeiro; r. a J. M. Pereira; ia Soares
Bastos; 4, a J. P~. ordem; _ a P. R. or-
dem; 8. a Eduardo _riió; 8. a Corrêa Ri-
fcoiro; 4. a C. Vasques: 7. a Martins Sa-
raiva; 13. o l.isi. & O.- 3, a Luiz Do-
tml_„ucs; «. a J. R.. Pereira; .1 cesto, a
Eduardo Grijó; 4 jacas de toucinho, a H.
Rocha; 6, a Martins Saraiva; 0. a ordem,
a, a Soares Bastos; 10 ai- P. ordem;
a8 a P. Ri ordem; 8. a R. P* e(Cem\ .,
_ 

'Corrêa Ribeiro; 2, a C. Vasquss; 18. a
iPrlsta _ C; 1. a Luiz DomtuRucs; a. a
Joio da Cunha; 3, a Amandio.Pinto;tio
jatas c 2 caixas -dc batina, n ai. 1. uu;-
tma_.es; a jaeás, a R. P .ordem; 4Ç c-u.
atas. a Carlos I* ra»o; 70. o C. o™*-"1.,^,***:
«tá» de lombo, a J. ordem; 2 de orçllitu. a
J. ordem; 2 de chi.pcs. a I. ordem, 2
cestos de meudos. a S. ordem: 1 jaca. a
•T. Pinto Riboiro; 25 saccos de batatas, a
Sapucaia Braga; 26. a M guel Ângelo i
^qt-rtola do sebo. o Siqueira; . dita, a
Coelho Duarte; 1 dita, no mesmo,, tt Oi*-- quarto as de vitilin- »

S-lün Toa. Assai;
dil

6
lo;

Ias, a V. Senra: _..._...-_ _¦- •¦_ _.
IA. R. Oliveira; 1 iacá dc tripas, - Ulu
veira Irmão; 1 vagão dc oca. a C. >nenez,
1 «ngradado de manteiga, a Casemiro l in-
to; 1 lata dc manteiga, a J. A. Wraul.cch,
3 ditas, a Fritz; 2 caixas de manteiga, a
.A. S. C.t 1 caixa de manteiga, a -.. 1 Ç*
ireira; 1 encapado do manteiga, a .Mil"-
mbo Pinto: 2 latas de manteiga, a iicr-
inardino Daniel; 17 ditas, o Lcngriilier; 3*.
ditas,- u 'A. Amarante; a ditas, a 1*.,S
ditas, a Adolpho Schmi.lt; 1 dita, ai.
Machado; 3 ditas, a «?'«i'-T£,
ide ntanteiga. a Fi Moreira; 4 latas de man
.leiga, a 1- Barbosa; 31 duas, a ordem;
•j cnirradado dc manteiga, a Itolme; 1 iara
de manteiga, ã ordem; 1 dita, a Arthur,
u caixas dc manteiga, a Niendenberg, 4
iacás de queijos, o A. Irmão;. 3 duos, a
C. Vasques; 8 ditos, a A. Irmão; 7 ditos,
a T. A. Ribeiro; 5 ditos, a lorrcs Rego;

ditos, a 1'. Moreira; 2 ditos, a A. lin-
ditos, a Ribeiro; 2 ditos, a J. bl-

mtõcs; 3 ditos, a 'A. Costa;. 18 duos. a
•M. Rocha; 2 ditos, a C. Ribeiro; 10 di-
tos, a Teixeira Carlos; 14 duos, a A.
ílrmão; 6 ditos a Souza: 6 duos, a ai.
«Roclia; 2 ditos, a M. Rocha; 1 duo. a
C, Gomes; 3 ditos, a Damazio; 4 ditos,
ti C. Vasques; 4 ditos, a João da tunlia;
112 dilos. _ .Martins Saraiva: 4 .«mo-., a
.Álvaro Barroso; 2 ditos, a Teixeira Lar-
los; 5 ditos, a J. M. Andrade; 4, ditos,

Gaspar Ribeiro; 4 ditos, a A. ordem; 9
ditos, .1 D. ordem; .1 ditos, a C. Vasques;
4 ditos, a M. Rocha; 2 j.icis de carne, a
liduardo Griió; 2 iacá; dc toucinho, a P.
Pinto; 6 ditos, a Pereira de Carvalho; o
«litos. á ordem; z ditos, n A. Oliveira;

caixa dc requeijão, a A. Carvalho; 2
ditas, a Cruz Irmão; 1 dita. a J. 1-crmti.
<lcs; 1 cesto de lingüiças, a B. AlUuquer-

1 cesto de linguitis, a A. B.i-i-a \-- K.í
Pela Maritima — Carga recebida: 86 sac-

cos de feijão, a Teixeira liorges; su ditos,
a Macedo Junior; 13 ditos, ci Hcrm Stolt-i
J07 ditos, a Eduardo Grijó; 85 ditos a
Carraoatoso Costa; 12 ditos, a 'Miguel An-
Kclo; 5- ditos, ao mesmo; 23 duos, a La-
semirti Pinto; 2 ditos, ao mesmo: .. duos,
no mesmo; 22 ditos, ao mesmo; 36 ditos,
1.9 mesmo; 2.1 ditos, a Barbosa «Albuqucr*
qut; 26 dito:!, a Joijpulm A. Ribeiro*. 24
ditos n Guimarães Irmão; 25 duos, a Per-
«az Irmão; 25 dilos, a Joaquim A. KUici*
to: 21 ditos, a Lino; 50 ditos, a Diurna-
trães Irmão; 24 ditos, a Orncstaim; sp-d.
tos, a Anselmo Simões; 4 ditos, a Julio;
.00 dilos, a Fogaça Rolim; 32 dilos, a J.

ul. ordem; -12 ditos, a Amandio 1'nltJ; 12
ditos, a Ferraz Irmão; 331 ditos, n /«lha
liamos; 30 ditos, a _. Moreira; 50 saccos
dc arroz, a M. Gonçalves; 34 ditos, «a Ra*
•malho Torres; so ditos, a P. Urvalho
Silva; 30 ditos, a L. Silva Azevedo; 50
.lit..=, a Ferraz Irmão; 5.! ditos, a 1!. Al-
buquerque; 100 ditos, a A. Zart.ni; iot,
ditos, ao mesmo; 50 saccos dc milho a
John Moore: 100 ditos, ti Icixcira Uo.

10 saccos de arroz. ir-- ,
22 ditos, a Ferraz Irmão; so ditos, » or-
dem; 18 ditos, a Teixeira Borges; 5? ditos,
a Villela; 148 ditos, a Q. Moreira; 10
.-accos de farinha, a Lino; 21 ditos, a iro*
copio Oliveira; 30 ditos, a. Brandão Alves;
50 ditos, a John M-ore: 38 ditos,-a Sahrn
Assaf; 167 ditos, i ordem; 25 ditos, a
Cunha Pinto; so ditos, ao mesmo; .400 sac-
cos de assucar, a Meirclles /lamun; 4°<*
ditos, ao mesmo: 250 ditos, ao mesmo; 333
ditos, a Carlos Taveira; 200 ditos, à ordem;
450 ditos, á ordem; 500 ditos, a ordem;
21 ditos, diversos a Carlos Taveira; 40
fardos dc carne, a Avellar; 10 ditos, a Be*
nevides Irmão; 4 iacjs de carne a -Souza
'Mattos; 3 jacas de toucinho, a 'Avellar; 5
ditos, a Ferraz Irmão; _ fardos de toucinho,
a Teixeira Borges; 1 caixa de alhos, a
Casa Fracalauza; 1 caixa de batatas, a
Silva Boa vista; 6 amarrados dc esteiras, a
Macedo Ribeiro; 20 pacotes de fumo, a
Azevedo Silva; 23 ditos, a Siqueira; 5 amar-
rados de couros, a C. Pinto; 10 toneis de
álcool, á ordem; 36 ditos, a Ferreira Bra-
ga; 12 «pipas de aguardente, a Giucnard;
10 ditas, a J. Alves Vieira; 40 ditas, a
Carlos T-avcira.

Pela Cantareira — Carga recebida: 325
saccos de assucar, á ordem; aso ditos, a
ordem 200 ditos, a Meirclles, Zamith; 200
ditos, ao mesmo; 333 dita., á ordem; 450
ditos, a F. II. Walter; 250 ditos, a ordein;
1.000 ditos, á ordem..

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADO-

Santos, "Minas Geraes"..
Inglaterra c eses.. Orissa" . , . .
Portos do sul, "Mayrink".
Inglaterra o eses., "Urina*. . . • .
Nova York e eses., "Byron
Buenos Aires, "Aracaty' _..__-•
Xova Vork o c.cs., "S. T-anlo . . . .
Uio da Praia. "Frisia".
Bordéos e ases., "I.i«cr"
Portos do norte, "Canivary'
Portos do norte, "Olinda". • • • •• «

Setembro:
Callau e eses., "Orita". . . . . « >
Inglaterra c eses., "Amazon ......
Porlos do norte. "Brasil"
Rio da Prata, "P. di Udlne . . . • .
Rio da Prata, "Demorara", .,..-.
Rio da Prata, "Scquana"
Portos do norte, "Acre" -

VAPORES A SAIR
Liverpool c eses., "Sócrates". . . .
Calláo e eees., "Orissa"
Santos, "Taqtiary"
Portos do sul, "Itapnhy
Porlos do sul, "Assu"'. ......
Macau c eses., "Pirangy . . í .
Liverpool e eses., "HaUieui . . .
Caravcllas c eses.. "Pliiladclpliia". .
Laguna e eses., "Anna"
Rio da Prata, "Urina' . . . . . .
Nova Vork o eses.. "Minas Geraes'.
Rio da Prata, "Byron"
Portos do norte, "Balda"
Montevidéo, "Goyaz"
llajaliy e eses., "Itaituba". . . •
Rio da Prata, _,igcr'.._ . .. . . v
Amsterdam c eses., "Frisia . . • •
Nova Vork c eses.. "Tercncc . . .
Rticnos Aires c 1 lavre. "Corcovado .
Recife c eses.. "A. Jaecguay , . .
Port" sdo sul, "Itaniba .....
S. Fldclls e eses., "Carangola . . .

ÍSctem.._o: , . ¦
Moiitevidco c esc., "Sino . . . 1
Inglaterra e eses., "Orita . . . .
Paranaguá e eses., "Murtinho . .
Rio da Prata. "Ibiauaba"
Rosário, "Mantiqueira

INSTITUTO NAOIONAIj 0H
MUSICA

A propósito Oa distribuição ae
prêmios

O ministro do Interior declarou ao
türector do Instituto' Nacional de Mu-
sica que aos alumnos daquelle estabe.
lecimento que rnefreceram os prêmios
estabelecidos no respectivo rcgulameu-
to devera ser reconhecidos os seus di-
ritos, aguardando a opportunidade .para
que se torne effectiva a concessão.

AVISO.
CORREIO— Es*a repartlçSo expedirá m»

Ias pelos seguinteai paquetes:

Itapuhv, .para Santos, Paraná, S. Pran-
cisco e llio Grande do Sul. recebendo im-
pressos até ás 8 lioras da mauhS, cartas
para o interior até ás 8 t|2, idem com
porte duplo até ás 9.

O.íjío. para Santos. 'M-antev.déo e ta-
cifico, recebendo impressos ate às a hora.
da tarde, cartas para o interior até aa
2 11_. idem com porte duplo e cartas para
o exterior até ás 3, e objectos para re. |
gistrar até á 1 da tarde.

Sócrates, para tas Palmas e Liverpool. i
recebendo impressos até áa 8 horas, da ma* I

nhã e cartas para o exterior ate as 9. j
Amanliã: ......

Itancma. para Rio Grande do Sul. rece.
bendo impressos até as 8 lioras da manha, ;
cartas para o interior ate as 8 t|2. idem
com porte duplo até ás 9 e objectos para
-registrar até as 6 da tarde de lioje.

Anna, pnra Santos, Paraná,. S. FrancH-
eo Itajahy, Florianópolis o Laguna, rece.
bendo impressos até ás 5 horas da manha,
caítas -para o interior nté ís 5.1I2, itlem
com porte duplo até ás 6, e objectos para
registrar até ás 6 da tarde dc hoje.

üg ___m
. nos

preços de todos os artigos
no

j 1: Mü

LOTERIAS
Capital Fortorní

Hesumo dos prêmios do plino
n.309 realisadn era 26 agosto do 19.0.

PHEMIOS DE 50:0005 A 200S010

em liqi-i-laçâai f õ^Çgjjjjl^

Avenida Bio Branco 98-100

Estado de S. Paulo
Resumo da loteria de S. Paulo roa

lizada om 23 ile agosto de 1916.
PRÊMIOS DE 4.O0US000 A 500..000
1..3Í7

>«cs; ii2 ditos, a Pinto topes; so ditos, a
IA, J,cn.os-, 50 ditos, a Cruz Lemos; _
ditos, a S. Lavrador; ioo saccos de anten-
rloim. a Manoel J. Gonçalves; 50 ditos, u
.Soar.-s Cunha; so dilos, a Vieira da Silva;
so ditos, ti Asccnção Santos; taa saccos de
tnillio a l.ino; -• saccos de tuba, a A. Ko-
«Iriitues; i «litos, a J. ... Soares; .5." iar-
<los dc xnrnue, a II. Kaiilltulic; cr. ditos, a
.eixt-ir a liorges; 70 ditos, a .11.. Amu*

<lticrt|tie; 1 iacá de carne, ti peixeira <-.-ir-
.-..«.s; r«> fardos de nlgod.io, a l«. 1. Stampa-
iria*, -«o ditos, a I.. G. Souza Pinto; 7.1
ditos, ,1 F. T. Staniparln; do caixas, de
üicores. á Companhia Antarctica; 200 caixas
«tle águas n li. 'A. Caxambu'; IS caixas
.lc bchidas a Gonçalves Zenha; 150 atas
ilo massa, a Fonseca; 7 volumes dc biscou-
tos, a 11. Marti; 5 saccos de iralvillio, a X.
ordem; 1 Is de vinho, a Álvaro llrasil; 5
saccos de'farinha, a C. Silva; .0 saccos
de polvillio, a V. Monteiro; 2o3 saccos
.1,. sementes.'a Eng. llouold; 48V ditos,-no
(Ministério da Agricultura; 1, ao-M. Ingle-i;
4 pipas .!«• aguardente, a Thomaz; M. .Ho-
cha; 12 saccos de nolvillio, a P. Monteiro;
12 tiuartolas de sebo, a Marques Silva; .1,
n O. Figueiredo; 1 caixa dc chapeon. a
llrandão Alves; 1 dc mel, a U. Fernandes;

encapado dc pelles. a J. Oliveira Pinta;
4 de turno, a 11. Guimarães; 1 fardos, a

f P. Ferreira Leite; (io voligr.es. 11 uor-",-„ 
Irmãos; 6 engradadoa, a Carvalhal; .1

encapados, a It. Albuquerque; s fardos, a
Oliv-irn Pimenta; . a I). Rodrigues.

Alfredo Maia: 1 cngrada.lo de manteiga,
n I. Dalc; 6 latas, a L. Carioca; c.I.aças
.ie nttrij.is. a Couto & C.: 1. a It. \\a__t;
•¦, a Damasio St C; 1 aos mesmos: 22, a
loão da Cunha; «t. a Gasiiar Ribeiro; Q. a
'ícixeira Carlos; 1. no mesmo; 4. a ... Mo-
veira; 2. ao nicsmo; 1, a J. M. Uibc.ro; 1,
a A. Vasicro; 1. a V.inlircclt; 2. a Çonst.
Gomes; =, a T. Ribeiro; 1, a A. Irmão; .,
II S. I.. Ribeiro; 1 a A. Irmiií; .1. a
Alves Irmão; . a S. Mraiz; 3, a-It. Un-
to; (i a S. Lima Ribeiro; 2. a Pinto Lo,-
pes; 1. a Vraul.cck; 1 de carne a Pereira
Almeida; fi caixas th* rcaucijao, a M. K0-
cha; 1 acás do diversos a L. l-ernandcs,
10 laias dc manteiga. .1 C. Duarte; o Ja-
.ás dc titicüns. a S. Mariz; is saccos dc
milho, a Casemiro Pinto.

K. Ferro Thcrczopohs: ia latas dc batatas,
a Carrapatoso Costa: fi íl ordem: ic. a l or.
rêa Ribeiro; 10 saccos de farinha, n .M.„n-
.t-.ho Pinto: 8 á ordem; 20 a M. SI. vai-
__• , -i rt.rcira dc Carvalho; 10. _a Mari-
nho 

'Pinto; 
., n Lebráu _ C: 7. a Teixeira

Borges; 0, a Marinho Pinto; is. a leixeira
' 

G. F. Leonoldina. Catga

Pequenas noticias torenses
O juiz da 3* vara criminal inipro-

minciou hontem, por falta de prova-?,
Francisco Antônio da Motta, accttsado
do crime de defloramento,

— O dr, Cesario Alvim Filho con-
tlcmnoit a dois annos dc prisão José
Mendes ou José Gonçalves, que no
tli.-i in tle maio ultimo, 110 botequim da
rua Archias Cordeiro,, niísrcdili Adol-
pho Antônio do Nascimento. .

 O juiz da 4° vara criminal con-
demnou a um anno e nove mezes de
prisão José Ramos Avellar, preso no
dia 21 de março ultimo na rua D. Anna
11. ia, utilizando-se do uma gazúa.

56082
36342
15214
46IR..
31048
DílãO
3412

17325
46091
32313
47406
12712
47516
54594
27355
11645
23025
535-73
102-U
!_:_....:

10359...

10346..
31232..
80.8..

21799..
¦'.'.'288..

50:00ns000
6:0008000
r>-.ooosi'0o
StOOOSOOO í.7._
2:0003000 16..71...
lsOOOSOOO 17079 ..
l:0'.n$000 I75f,2...
liOonjnoo 17SS2...
i:onosooo 21302...
1:000S.'0 22196...
1:0» $000 30907...

500SOOO 33289...
IJOiSJUOO 51189...
50-ST00
5008i'00 «n,.
DOnsOOl }Ã|4jg
50ngQiO i,o..
5008 00 Juái
!;oo,.ooo
Ü0OÍ00O
500SOOO

_0:OOOSOUO
5:»ll0!0.'0
2:0ii0í"00
1: ooosf.no
1:0008000
1:0003(100

50050 '0
50. H.00)
500,. 00
5005000
.;«10S'l03
50US000
5005000
SOOSiOO
500:000
£3005000

OAECA GBRAIi BAS _>___IMA8
Fiaidada em :8Bi

A mais antiga Sociedade Brasileira de

somiros sobre a viaa
AVENH-A RIO BRANCO, 87

Sinistros pago, Rs. 4«ooo:ooo$oQo
fàgamento de Rs. ,S :0.°°SooS. 

d
Na qualidade d-\.Pr0Caradr°,r,im„_ct

_uta Magdalena Marques Guimarães.
vüva e beneficiaria 4,-^SWgf^
lices ns. 0407I8, instituídas pelo seu

fedo mt-rido,' dr..João Guimarães 1

S_uza recebi da Caixa Geral das bar

minas! STr intermédio de «£&?%
da Bahia a quantia de d« contos d",

réis pela liquidação das referidas apo-
licos nelo que dou plena e geral qui-

laçai á melma sociedade Caixa Geral

^SSK-de julho de 1»i6.-(Assig.)
Plinio Moscoso. ...» «f„_,

Como testemunhas: (ass.g.) A. Mon-
neric Füs. — Demetrio Ignacio Pires
tio Araujo. _____

Recebi, na qualidade de procurador
da ex.ua. sra. d. Maria Ubald'"an 

^'S
Fortes,"viuva c ínventariante do_,*-sP°
lio de seu marido sr. Joaquim Fortes
e tulora nata de seus filhos menores,
de accôrdo com o alvará expedido pelo
exmo. sr. dr. juiz de direito da vara
de orphãos da comarca desta capital,
da Caixa Geral das Famílias, por in-

termedio de sua Agencia nesta capital,
a quantia de Rs. io:ooo$ooo (dez con-
tos de réis), valor do seguro dc vida
instituído por seu fallecido marido
nessa Sociedade pela apólice n. 6.096.
Pelo presente dou plena e geral quita-
^ão â referida sociedade e nesta data
entrego a respectiva apólice -para ser
caucellada. , •

Bahia, 22 de julho de 1916. — (as-
sign.) £f.»efí<. dc Sá Bittencourt Ca-
mara. . ,, __",

Como testemunhas: (assign.) Manoel
Barroso de Mello. — (assign.) João
Maria de Araujo Figueiredo.

Na qualidade de curador da. inter-
dieta d. Otilia Motta, dc accôrdo com
o alvará expedido pelo exmo. sr. dr,
Lcovigildo Gonçalves do Carvalho, juiz
da vara de orphãos da comarca desta
capital recebi da Caixa Geral das Fa-
milias por intermédio de sua Agencia
da Bahia a quantia de cinco contos de
réis (Rs. 5*ooo$ooo), valor da apólice
n. 6.07.1, instituída pelo fallecido sr.

Joaquim Fortes, a favor de sua irmã
-¦ Otilia Motta. Pelo presente dou

QUINTA BEGUO M-UTAI.

OITAVO MUNICÍPIO — LAGOA

De convocação para o alistamento
militar

Exercito

Irmandade do Santíssimo Sa-
cramento da Candelária

ASYLO GONÇALVES I)E ARAUJO
A Administração do Asylo Gon-

çalves do Arãnjo, dosta Irmanda-
de, fnrá realizar no referido esta-
beleelmcnto, » praça do Marechal u v.w,„i  ......
Deodoro da Fonseca n. 228, do- piena quitação á referida sociedade

_ __ _ :_ _._ *_. __ . i _ _ T__„._i:__ anl. __-_ri.._i

tiíÜÀDftS

!^r__1_>T_IB-T_-»TI________i ¦¦¦ -i-xzmmrArt&wí

560 _
363_
15213

56081
36341
15311

560Ò1
36301
15301

APPROXIMAÇOES
r,60**3
36343
15215

DEZENAS
56000
26350
15230

CENTENAS
56100
3li400
__00....

15341
19341

.31231

AÇPROXIMAÇvES
o 15343  800S00O
e 19347 31.03000
o 31233 SOOSOOOi

DEZENAS I
a 15350 100ÍO0O
a 19350 00S000
a 31210.. 403'JOO

CENTENAS
15301 a 15500 20S000
19301 a 19100 2ÜÍO00
31201 a 31300  12S000

I Todos r s números terminados em
603000 47 tem 8S0U0.
.0.000 Todos os nnmoros terminados o'n".05000 7 tôm 4S excoptuando-se os termina-

dos em 47.
O fiscal do governo — Dr. Joaquim

20S000 j.uda silva Pinto.
15S0"0 Os concessionários, J. Azevedo 4 C.
10SOOO \ autoridade policial—Dr. Manool

300. 00
200S'«00
1005000

mitigo, 27 do corrente, a festa do
grando benvfeitor, instituidor des-
sn cnsa de caridade.

A' missa solennc, qnc terft Ini-
cio ús 11 M horas, com sermão
110 Evangelho pelo illnstrado ora-
dor sacro Iteviii0. Conego Kicnr-
diiio Séve, digno vigário da fro-

gtiezia de S. Francisco Xavier, se-
giúr-se -àV' no salão nobre do
Asylo,* ús 14 horas, a sessão
magna o concerto.

A solennidade st*«i honrada eom
a presença do altas autoridades do

paiz.
Bòga-so a apresentação do con-

vite á entrada do salão nobre do
Asylo. .

Secretaria, 33 do agosto de
1016. — O secretario dos Asylos,
JULIO -5EI.TO OIIIIO.

Caixa Geral das Familias, entregando
a apólice n. 6.074 Paia cnaicellameiito.

Bahia, 22 de julho dc 1916. — (as-
sign.) 'Dr. Carlos l.opcs. ..

Como testemunhas: (assisn.) [jau-
dencio Garcia Rosa Filho. — (assign.)
Fábio Dcmocrito de Azevedo.

«LA

ALFÂNDEGA

Todos os numero, terminados em Tamtindarô 1'chôa
82 tem lOSOiO

Todos os números terminados cm
2 tôm 5SO0O exceptuantto-se os ter-
minados em 82.

O fiscal do governo, Manoel Cesme
Pinto .

O (!irector-assi.*ente, dr, ,_«foiii't>
Ohntho das Saitds Pire*, viec-presi*
sidente. .

O flirevto.-presulcntí, Alberto Saro*va at
.*"(íii*_f-i. .

O escrivão, Firmino da Canliiariá.

X_Ol__3___=tI___
DO "

ESTADO 051 ílil DO SOL

recebida:

Foram deferidos os requerimentos
de Medeiros & Bittencourt, Mime & C.
c Corrêa Kibeiro & C, pedindo resti-
tttigão dos direitos que pagaram a
maior nas importâncias, respectivamcn-
te, de 384$2ifi, ,|o?tS- e io$ono.'_ 

Foi tambem deferido um requeri-
mento dc Mac C. Millcr, pedindo le-
vantamenio tio deposito, na importan-
cia dc 20.000, feito para garantia de
direitos.  _

Guarda-GWil

Loteria do Estado i& Bahia
Uesumo dns prêmios da 14* ex-

tracçào do plano n. 13, om i_na-
licio* do Instituto Geographioo -V
Histórico da llnhia e outras^institui.
rões, de beneCicencia o instrucçio1*!
realizada em 26 do agosto rio 1916 sob 1H619
a presidência d.j dr. Edgard Doria,. 1779
üscal do governo; -JY.07.

128* extrncçüo de 1916 [_ _i. _.
PRÊMIOS DE ljiüOOS A 200S000

10187  15:000.000
wie 2:0Q0S000
24525 l:OU0SO:i0
iisr.r, so «nuo
56347 BOOfTOO
3910 200SOHO
..•1<1. 3005(10.):
55763 20t S000-J
7310. 200S00OS

Auctorlsaila por eontracto do
6 do setembro tio 1H12

Extracçfto du 25 de agosto 1916
PHEMIOS DE 40:000$ A 5003000

17123  40:0OOS00O
3502 3:000._.(I!IO
7493..
1375..
3388..
6501..
7703..
«51..

ioo saccos dt- miUit-, a Ribeiro X. T.cssa. j,t.1() iniJ?ector (oi elogiado o guarda tle
fin a Vidra Monteiro; to. a Oopllio uuartç; , ctassc „ ,„,._ Armando Soares, pela
^3' ti BriMicl-o Alves; 70. a A. Sclinmlt; ^n.L,a.r„, e com|í!elo desinteresse cotn que
1 .' a Siqueira V.ica* 100. a IVre.ra ter. j contrib«iti. nn dia 22 do corrente, cerca
tiaiulcs; "too. a Se,res Lavrador-, rs, •>¦> das , horas da tarde, -pnra que o sr. Nor

Co, a A. I"ollery 5 C; 32 aos
Avellar _jncsino.

mesmos;
C*. 70.
lho: 18.
duo; i",
Zamith;
M-_tfiro: 22,

o, nos meemos: . .
a Evaristo Costa; 20. a A. Carva-

¦, Casemiro Mrosina; 1 . ao. mrs-' 
a Avcllar _ C: 23. a MeircHcs

.*o. a Casemiro Pinto; ífc. a V.o.r.i
X;i7;ir Irm.o; -•"• ?_ ii.s

tos Mortíns; 8. a Prv Voule
Ribeiro; 20, a C. Moreira: .
:'i ordem; ro, _ ordem; ir. _
•t o-dein: =8, á or-ltru; 60. a ordem,: S de
feijão, a Casnar Ktliclro; in .1 1.. Sanson;
vo.ii F-.-Tnlomrl: ---. a Me. Kiulav. 10. .1
Teiteira llore.*=: 2. ao mesmo; 6. a I-UIina

__tn'l_r ia. a Brandão Alves; 1 «o mesmo;
,3 a Cüwnirr. Virun! "• a °- Moreira:
¦23. a Coelho Duarte; tf«. ao mesmo; s

T. A.
:\ ordem; 20,

á ordem

1__
C.uun:ir:'c. Ir pi. .:¦

berto l«it'lo ll.V.i-lia/.ii-. que sc adiava no
l!.-i.:e.i ültraintitíiio, em Companhia tle sua
.milia, adiasse o dinheiro que ali iic-ilc
ra, contorme commuuicou o mesmo se-
nhor a esta Inspectoria.. ....

_ Tor portaria do nunistro oa justiça,
foram conecditlos no d_9 dc licença, eom,
-|_i dos vencimentos, para
saude. ao guarda de 2»
Roscmhcrg Abreu

1.1710 ....
15339
15865
17233
17859
18430.'.. .

:O00SOOO
1:00.13000
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3216 .161 26253 31520
6.i 165 70170

I .1F.MIOS HE -1.000
4215 S0*?_ 24551 40S83

50557 55010 66912 74QS2
APPROXIMAÇOES

e
n

100:000

44816

44S33
76723

PP.EMIOS DE 100:000
1374 2S30 3929 4653'"
6368 76ÜÍ 9063 1131-

13418 131.13 13ÕÜ3 13649
15664 15762 16577 17067
Ealtam 1730 promios

6343
11319
'4315
18431

de 25S0.0
.[uo constam da" lista geral.
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ÍSSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO CO_-M__CIO DO BIO

»f! JANEIRO
AOS GUlYRDA-blVROS E CONTABI.

LISTAS
A .\ssoaiacao das 'Empregados no

Commercio, correspondendo ás solicita-
çoos de diversos associados, convida os
guarda-livros e contaliilistas, dos esta.
he-leuiiiienl-os commerciacs ou indns-
tri;tes, desta capital, para uma reunião
que se realizará no dia -S do corr.ntie,
cm sua sede, ás 20 e i|- lioras.

iffossa reunião serãa iniciados os
trabalhos preparatórios para a funda-
t;ão do "Instituto Brasileiro de Conta.
bJlidade", 9alti9fazendc.se unia antiga
aspiração da classe.

Uio de Janeiro. 22 de agosto de
,0,6 _ Pedro Xavier de Almeida, i°
secretario.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO OOM-MBRCIO DO RIO

DK JANEIRO
SIM, SENHORES 1

Alguns consocios se nos tèm dirigido
perguntando se a escola de tiro que
projeclamos terá caracter official e se,
por conseguinte, garantirá os nossos
consocios contra as surpresas desagra-
daveis do sorteio. De certo que sim I

A nossa escola de tiro será acompa-
nliada da instrucção militar que um of-
ficial do exercito brasileiro, de nomea-
ção do exi_. sr. ministro da Guerra,
nos dará em logar e hora combinados
de accôrdo com as cxii-cncias da pro-

| fissão coiiiinei-ci.il.
Terão, todos os que se quizerem isen-

tar do sorteio, de submetter-sc ao rc-
gulamcnlo e ás prescripções que o in

IRMANDADE DE NOSSA SENHO-
RA DA SAUDE

Procissão de Nossa Senhora da Saude
De ordem do caríssimo irmão 1 rove-

dor convido os nossos irmãos c irtuas
a comparecerem nesta egreja no domin-
go 27 do corrente, ás 4 il2 ll0r**? í!1
tarde, para acompanharem a procissão
da nossa cxcelsa padroeira, a qual saíra
ás 5 horas da tarde, percorrendo o se-
guinte itinerário: Ruas Conselheiro Za-
cliarias, Saude, Livramento, Gamboa,
Harmonia, Saude, Conselheiro Zaclia-
rias, e egreja; á entrada da procissão
será cantada ladainha e continuará no
coreto das 4 ás 10 da noite á musica _e
leilão de prendas. Convidamos os fieis
devotos para assistir ás nossas festas e
os senhores moradores das ruas onde
passa a procissão para ornamentarem.
as fachadas das suas casas para maior 

jbrilhantismo.
Consistorio, 26 de Agosto dc 1916'

— José Serpa Monteiro Junior, Secre-
tario Geral interino. (8208 R)

CAIXA FUNERÁRIA DOS EM-
PREGADOS DA ESTAÇÃO

DE S. DIOGO
' De ordem do Sr. Presidente convido
03 Srs. Associados a comparecerem a
Assemb.-a Geral Ordinária, a realizar-
sc, domingo, 3 de setembro do corrente
anno, ás 11 horas, para a leitura do re-
latorio e a eleição da Directoria.

Eslação de São Diogo, cm 27 de
Agosto de iqi6 — Djalma José de Lara,
i\ Secretario. (8288 J)

G major cffcctivo do
Ltiiz Furtado, presidente da Junta de
Alistamento Militar .

Faz saber aos que o presente editai
lerem ou delle tenham conhecimento
que nesta data, foram installados os
trabalhos desta junta e, portanto,
convida a. todos os jovens de 20 an-
nos completos no anno de 1915 e do-
miciliados neste município a virem
se inscrever até o dia 15 de setem-
bro do corrente anno e, bem assim,
todos aquellcs que tendo 21 annos nu
mais ainda não estão insemptos nos
registros militares, como determina
o regulamento para a execução da
lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem: csclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus di-
rcitos, afim -tle que a junta possa bem
orientada ficar da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de Revisão, que tem
de apurar este alistamento; e, para
que os interessados possam ter_ pleno
conhecimento dos limites da circttm-
scripção a que se refere o presente
edital, seguc-se o seguinte :

Limites —_ Avenida da Ligação
(exclusive) partindo da avenida Bei-
ra Mar. praia de Bot-fogo (inclusi-
ve), rua Marquez de Abrantes (cx-
clusive), da Piedade (inclusive), D.
Anna (inclusive) e Farani (inclusi-
ve), até ao encontro da rua Gttana-
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 da rua do General
Polydoro; deste ponto cm linha recta
ao alto do morro da Saude; dahi se-
guindo a linlia divisória das águas
que, passando pdlo alto do morro
dos Cabritos vae ter á nonta do Pi-
res; dahi por uma linha recta que
atravessa a lagoa Rodrigo de Freitas
c termina na entrada do canal da
boca da -barra (lado da lagoa) ; se-
guindo por esto canal ao Oceano
Atlântico e contornando a praia
deste e da 'balhia Guanabara até o
principio da avenida Ligação, ponto
final.

'Confina este districto -com o 7* e
ci" districtos, com o Oceano Atlântico
e bahia Guanabara.

A junta funecionará cm todos os
dias uteis das 11 ás rs horas no pre-
dio n. 20 da rua Voluntários da Pa-
tria, sede da Agencia da Prefeitura
da Lagoa.

•E, para corfhccimento de todos,

manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente, e que será aí fixado
junto ao edificio em que funçciona
esta junta e publicado 110 Diário Oj.
ficial.

Gapital Federal, 27 de julho dc
1916 — Carlos Ballilsler,. secreta-
rio. — Major Luta Furtado, presi-
dente.

INTBNDENCIA DA GÜERR.
COSTURAS

Distribuição de peças de fardamcit
to a manufacturar lás costureiras ma-
triculadas sob ns. 951 a 1.150, nos
dias 28 e 30, até áa T4 horas.

(Proviiie-se ás sras. costureiras que
só serão attendidos os números an-
nunciados, assim como o não con:-
parecimento implica na perda da dis*
tribiiição a que têm direito.

I. G., 27 de agosto de 1916. — Ca
pitão Èpaminoiulas Cunha.

MINISTÉRIO DA GUERRA
_a (RiEOTÃO «M-b-iAiR — 7" 'Mü-

NICIPIO - 8o DISTRICTO
(Gloria)

Edital de convocação para o alisla-
mento militar

O coronel Alfredo F. de 'Sampaio
Ribeiro, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar,

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci
mento que, nesta data, foram instai*
lados os trabalhos desta Junta, c,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos 110 anno dc
1915 c domiciliados neste municipio
a virem se insecever até o dia i.| tle
setembro do corrente anno e, bem
assim, todos aquellcs que, tendo -_*i
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos dios registros militares, com..
determina o regulamento para a exc-
cução da lei do alistamento milhar.

Convoca lambem todos os «interes-
sados a apresentarem csclarecimen*
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade t
dar a"s informações precisas a escla
recer o juizo da Junta de Revisa..
qtíe tem de apurar este alistamento,

iA Junta .funecionará cm todos os
dias das lll lioras da manhã ás 16
da tarde.

IE para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital- por
mim 'feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio «m que funçciona
esta junta, „ rua das Laranjeiras
n. 557, c publicado no Diário Offi-
ciai desta capital, Jornal do Com-
mercio, Pais, Correio da Manhã c
Imparcial. — Capitão João Pereira
Martins Ribeiro, secretario-.

Capital Federal. 15 de julho de
içjg. _ iCoronel Alfredv F. de Sanr
paio Ribeiro, presidente.

AVISOS MARÍTIMOS

va m$$m
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DINHEIRO NOVO

Oito caixas contendo notas
O ministro «Ia Fazenda autorizou o

inspector da Alfândega desta capital a
mandar depositar na guarda-mona, li-
vier, de direitos, oito caixas contendo
notas do Thesouro,

ÍOISB e UUS8 75S000
• _< 1*717, d SÜ717 505000
.!_!_. e -lü-ii '.-S0OO:

DEZENAS
10100 105000'.
r;<.7*.0 1030001
Ü.33. lOSOOt)

CENTENAS :
10.00 ílíOOO'
59SOO 3-000
2.1600 "-.00

Todos os números terminudos om
S7 têm 2$000,

Todos osnumoros terminados om
7 tom lSOfiO. , „

Os viu meros premiados pelos
llnnes do

110lçl'•','.1711

10101
B9701

! 21501

PU8ÜGAÇGES A PE0I00
UErjjB MATTOS

MANICURE
Especialidades cm p-.-.-paros

unhas.
Sete dí Setembro n. 58 (

VSSOCIAOÃO GlíRtVL DE AUXI-
LIOS MÚTUOS DA ESTRADA

]>_. FERRO CENTRAL DO
BRASIL

Assemblea geral extraordinária
(:_ convocação)

De ordem do Sr. presidente desta
Associação e dc accôrdo com a resolu-
ção da Asscmbléa geral ordinária de 23
do julho ultimo, convidam-se os Srs.
associados quites a se reunirem em as-
sembléa geral extraordinária, no dia 27
do corrente, ás 11 lioras da manhã, na
sede social, para se resolver sobre ai-
terações a fazer no Regulamento da
Carteira de Domicilio.

De accôrdo com o paragrapho 2° do
art. ç>.( dos Estatutos, esta asscmbléa
sc constituirá, com qualquer numera dc
sócios qnc se acharem reunidos na £ala
das sei.sõos ás 11 l|- lioras.

Secretaria, 21 de Agosto de iot(i —
Alberto Máximo de Almeida, i° secre-
tario. (8214 R)

BEN.:. LO.T.:. OAP.:. - HENRIQUE
VALLADARES

Terça-feira 29. eleições para cargos
vagos.' 1't-ço comparecimento de todos
Urnus:. quadr:. O Seer:. Souza

(8105 J)

LINHA DO NORTE
O paquete

para

anda ri
«Q-^<9 # W*

EXTRÓU xa oasa e nao quer
MAIS SAIU , .

A policia está com escrúpulos .para | sem perturbações,
resolver um caso. Trata-sc du seguint-ei
Agostinho Cosia, apanhando aa clmvt-s
da casa 11. 15 da ruu General Canabar.

rimoiro premio nüo tom' 10, metteu-sc dentro dc.ia e fel-a habi-

sirtietor militar determinar. De certo
que teremos de submetter-nos á disci-
plina militar cmquanto sob a sua ;lu-e-
cção estivermos nos vários exercieios,
iti-is isso nada custará a nós outros, ha-
bituados á disciplina da vida commcr-
ciai.

Demais, taes exigências sertio apenas
um " sport", mas um " sport" elevado
nos seus intuitos e nobre nos seus
fins.

De momento, esse "sport" nos exi-
mira da caserna, habilitando, além dis-
so, os cidadãos brasileiros do commcr-
cio a poderem cumprir o seu dever, sa
nos livros do Destino estiver escripto
que isso se tornará uni dia necessário
para a defesa da Pátria.

Emquanto esse dia não chegar (c
Deus permitta que nunca cli.guc), de-
seja a Associação dos Empregados no
Commercio do Kio tle Janeiro, que to- PROVIDENCIAS A TOMAR
dos os seus consocios possam'-*^*n^ | a Inspeciona ile Esgotos da Ca-
¦tu,ic..!S de empregados 

"no 
Minmercio | I>ital Federal previno aos morado-

onde se presta tambem bons serviços á res desta cidado que, de conror-
N.tçüo. midado rom os contratos da Com-

A Escola de Tiro que a Associação j pnnhin City Iniproveinents, o com

BAHIA
Sairá quarta-feira, 30 do corren-

tc, ás ia horas, para Victoria, ila-
hia, Maceió, Recife, Cabedello Na-
tal, Ceará, Maranhão, Pará, Santa-
rem, Óbidos, Itacoatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

THE RIO DE JANEIRO CITY
ÜVIPROVEMENTS G> LIM

Esgotos do Districto Federal

direito a lerminn ,ü.u simples.
Os conceslonarios .1. Pedreira 4 C

78 O REALEJO Dl' .1AN-.IOT — JUI-ES >'ARt

«leu. Ccrardo abriu os olhos

Acompanlicime, Sr.
felizmente tal uão st.ecedctt. ceraruo aunu o,  - Modesta lambei

alguns iiKvimentos. . . \:.,i„„,,„._ Vou leval-os para casa da mae, disse Valognes
«caufort. üu« homicl catastroplie sc não estivéssemos aqui!

Mas Lieaufort mencou a cabeça.
— Vá sósinlio, respondeu. . ,. , ,„,...,.
" «•» tem direito a rei,,.. -, **>%^£fâ^ S^

itr.iulia conseten-o ([uc a (pie sente a

mentia o quo aquellas palavras

porque
ir licença, vou á sua casa mudar

Fiz o meu dever, c . quanto me
nhora não me darão maior satisfação
cia [íor haver feito o qne devia.

!' com nm sorriso melancólico que

não tenho saude robusta e, por i.so, se me uc
dc roupa.

Ccrtaiir..cnte, .Sr. Beaufort, considere a
nos, se .1^0 posso'obrigal-o a vir commis. nada impede que eu

come a Marcellina Lançou.
Beaufort .estremeceu.

Como se chama essa ..nhora.'— 
Marcellina Langon.
«Conhece-a lia muito tempo.

asar com cila.
alguns momentos como que revivei

. as suas recordações dolorosas, so

tação collectiva. Começou assim a sua
bella vida. O proprietário do predio,
coronel José Pires Cordovil, quando sou-
be do acontecido, era tarde. Já o Cosia
licia não adiou geito de ngir e o caso
Deu então queixa á policia local. A po-
licia não achou geito dc agrir e o caso
fui assim levado .para o judiciário.

(Transcripto d'/I Ar.iíi*, de 24 do cor-
rentel. "6Bo J

OS rcgulnincntos em visor, nin*

FOBMICIDA MERINO
O unico exterminador das formigas.

Merino _ Maury, rua Ouvidor 163.
•«1 ts_ --Sr» -4__^i-0-íã»«-»

minha casa como
ifjn ímnetíe

ua. Ao nic-
liga o seu

— Ila alguns annos, atno-a c vou
Heatifort «baixou a cabeça c durai

to.in sua
lio

vida passatla, invocando toda
dc )'

Que peiisainent «¦- i.i. '¦'«ter ouvido aquelle nome dc Marcellina
murmurou elle. distou louco.

afastou-se a toda

i nre _a cm direcção da officina, emquanto Lm/. Valognes, com os nots pc

auenos ao collo, corria para a reaidenca das creanças. ,.
Ontle estava Marti na Qnc era feito d ella? _
Tit ia içado por momentos desmaiada. 1'cKanentc. nenhum c npr^ .lc

«,1.i_ ™ d scet. aí ceadas c por i.so ninguém reparou d*J J U« que

O bom acolhimento c grande fama
que tem a legitima "Eniitlsão de
Scott" deve-se á esmerada preparação
dos ;--U5 bellos componentes, c magni-
ficos resultados obtidos. "Attesto que
tenho empregado etn minha clinica, de
23 annos, a "Emulsão tle Seott ,
obtendo resultados satisfactorios em
varias manifestações dc fraqueza orga-
nica, mormente nas creanças. u referi-
do é verdade.

Da. _ -,*.i_. nc Campos
Aracaju. Sergipe. "

esta. tratando de fundar apressadamen- ,,,.„,„„„,„„., , ,.. .,„.,,
te, isentara do serviço militar obriga- 6 referida Compa-torio aquclles que a freqüentem e a ü\'[m< sl>lv° _•_. __''._:" _...„„."„_
seu regiilametuo sc sujeitem.

E' para obter isso que cila vae ser
installada dc accôrdo com a lei mi-
litar.

E a As.-ociação sente-se feliz por pres-
lar mais
ctos qr.e.
uniformisados e equipados. — marcha-
rão garbosamente pelas ruas da cidade;
será o Batalhão dos Empregados 110
Comnicrcio que passa.

Kio, 27 de Agosto <U- ioiG. — Pedro
Xavier de Almeida, 1° secretario.

MIS C.1S
Sairá 110 dia 29 do corrente, ás

14 horas, para New Vork, escalan-
do na Bahia, Recife, Pará e San
Juan.

LINHA DO SUL
O paquete

SÍRIO
Sairá sexta-feira, 1° de setem-

bro, para Santos, Paranaguá, São
Francisco, Itajahy, Florianópolis,
Rio Grande c Montevidéo.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

ALItilIRAüTE
JÀCEEUÀY

Sairá quinta-feira, 31 do cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo Eno,

Victoria, Caravcllas, P. Areia,
Ilhéos, 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 de ingresso, na Sc-
cção do trafego.

li» 
"

RODA DA FORTUNA
DERAM HONTEM

-_r__t*<_--*__íi-*u4*^BSs--'

CURA hy-

prin (
com (
febre
lestia-

KA PICAI. DE
DKOCEIE

pccialista Dr. Leonidio Ribeiro,
scu processo sem dòr, nem
isento dc reproducção da mo-

Cons.: rua da Constituição 13
ás 2(Pharmacia Mello), do meio-dia

horas da tarde. Tel. 22S6, Villa.
,—,t»,>f_.iiaw_. r*— "~"

A Cl" KA UA LEI'UA
Para informações dirijam-se ao phar-

maceuti-co Manoel Eernandcs Lima. rc-
si.lente cm S. João Nepomuceno, E. tle
Minas — Brasil. Aipresenta prova scicn-
tifica da virtude curativa dc seu __»--
nicida. Extermina por completo
cilo *ic Hansen

nhia, poder» construir quaesquer
obras do esgotos, mesmo as addi-
cionnos ou (í.vtraordiiiarin.s solirens
cnnnllzncuos respectivas e alterar
ou reconstruir as iá existentes, sob

este serviço aos seus conso- i pena de multa c demolição imme-
dentro em pouco tempo,^— l_j„fai n cxponsns do infrartor, das 

obras clandestinas, niniorin.nte as
que afioetaiciu ti Iiyüiciie da habi-
tação.

Por meio do petições, conve-
íiicnl. monto solladas, os proprie-
tnrlos que desejarem quaesquer
serviços dessa i>nt.nre_n deverão
dlrigir-so á sede da Inspectoria,
á rv.n I>. Manoel 11. IO, 011 110 es-
criptorio da Companhia á rua do
Santa [_i7.ii. 11. 89, e cnsas de
mitehinns á Praia da Snttdnde, (*m
Botafogo; rua Mello o Souza 57,
om S. Christovão; rua Amoroso
Lima n. 2.'!, Oldndo Nova; rua da
Alegria 11. U, C .i.jú; o (.criptorio,
á rua Jos6 Bonifácio n. 12S, cm
Todos os Santos, n rua Barcellos,
esquina da rua Marinho, em Co-
pncahnna.

Quando o pedido for feito para
0.1 prédios novos 011 reconstru-
cção de niititros, os interessados

Antigo ....
Modorno,..
Rto
Salteado.,..
i* ptemio
3-
*•
5, »

032
412
132

Touro
Burro
Camollt»
Carneiro

. 342

. 2l.
. 948
. 18S

Ap

ba-

fornecer explicações sobre o seu estado.
ter verificado que o palco estava i!._..o,

«Com effeito, os dois liomcr. J»

ubto ou
ouvir perguntas nem que

Quando voltou a st, depois de
atravessou-o.

Óta d'alÍ tetn,?ÀÍ^Ó'caSSho-_a^ ?
i.ic vnln*. por Saint-Dcnis c augm-entou

-dc hora.
(luando entrou

«em Ccrardo, ncn. Moúcsia Tendo __. .

Por,aCt^ntr™aac &to& ^ « ^quenos lhe tivessem

(desobedccklo. . , ,.,-,,-r -e vendo á di .anciã, perto do

^Ttó t^^^ln^& S í cabcis _*

estavam longe,
fre. deu um agriutc!
t0mmllÍ!r_S°em caí'Marcellina ««« muito

assim o caminlio

admirada por não ver,

nrn iDITnrQ
UL_LftI.fiI.HlL_

JACARÉPAGUÁ'
Xos dias S c to de ..lembro reali-

j-m-se as grandes festas cm homet-.a.
gem a Nossa Senhora da Penha. 848a

inclina-

?r essa a vossa vontafie! Ou então ne-
«ar.;.:.  _ , ,
i»am para as águas profundas. _

— Crande 'Deus nao poderia
^"E 

« iSoSiSlade <ic caminhar, _e dar um passo, caiu de joettH».

CONGRESSO BEJ.BPTCENTB
CAMPOS SALLES

RUA LUIZ DE CAMO-S, 16
De ordem do sr. presidente, peço o

comparecimento dos srs. sócios quites
;i assemblea geral ordinária que se rea-
P.orá terça-feira, 20 'do correnie. as 7
•toras da noite, nesta «.cretnra. para o

de posse da nova administração eacto
para a entrega de diplomas -hon .riticos
ao; sócios agraciados na assemblea an-
terior. ,

Rio, 26 de agosto de 1016. — Joa
quim'Imíc Pereira, secretario,

„SSOCTAOÃO DOS EMPREGADOS
SO COMMERCIO DO MO

DE JANEIRO
Reclamações dos srs. associados

Em sessão realizada cm -m dn cor-
rente, resolveu o conselho administra-
tivo fazer um novo appello aos srs.
associados, para que auxiliem a admi-
nistração, indicando qualquer irrcgttla-
ridade .ue se lhes depare nos diversos
serviços; immediatamente, mandou a
directoria affixar em varias secções o
seguinte boletim: "Aviso aos srs, as-
streiados — A directoria roga aos srs
sócios a bondade de apresentarem
quaesquer «reclamações _ que julguem
justas, sejam sobre serviços que a As-
sociação presta aos associados, sejam
de (ni.-ilqt-.er outra natureza.

Só coi-hecendo dos senões porventu-
ra existentes nos diversos serviços, po-
dera a d rectorin providenciar, como
deve. para mellioral-os; e só tendo co-
nhecimento das reclamações poderá,
ella providenciar para attendel-as. _

No saetiilo e na Secretaria íxistem
cniv.ts para receber reclamações."

-Rio de Janeiro. 27 de agosto de
1016. — Pedro Xavier de Almeida, 1"
secretario.

_SSOCI.\C_0 PROTECTORlâ DOS
EMPREGADOS XO COM-

MERCIO
31 — RUA CARIOCA - 31

Tenho a satisfação de commun-car
aos srs. associado; que se aclia recon-
struido e arrendado o predio da Asso.
ciação. á ladeira João Homem :_
passando açora a ser preoecupação da
actual administração, com a nova
forma dos estatutos, que se acha q
concluída, distribuir maiores beneficies
aos srs. Associados, além dos serviços
médicos, ph'armaceuticps, dentários e
judiciaes. entre os nra es sobresáe a ex-
clusão definitiva da jóia, que fica sus-
pensa como estava.

I.Vlém disso, de accôrdo com a reso-
lução da asscmbléa geral, ficam «relc-
vados do pagamento das mensalidades
atrazadas, sem prejuízo dos direitos
adquiridos, os a. sociados cm taes con-
diçê-s que pagarem o presente anno.

Rio de Janeiro, 26 de agosto dc
r9i6 — O 1" secretario. /. C. Oliveira.
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O LOPES 6 quem
díi a for-

tuna
mais rápida nns loterias e offere-
co maiores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151; Qui-
tinida 79, esquina da Ouvidor;
1° de Março 53, largo do Estaçio

deverão documentar as suas pe-1 do Sú 89, General Câmara 3G3,
tições com duas cópias da planta! canto da rua do Núncio; rua do
o da elevação do prodio, indienn-1 Ouvidor 3 SI
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iQailBiDilBiiBIlEãlBipilBB it. 1

,3 ÉÍITAES '
. I

do o local paru os dispositivos I bro 50, S
sanitários, • approvadas pela Pre-1
feitura do Districto Federal e pre-
clsaniento ..r.lliciiticadtis pela au-
toridade municipal competente o
com a certidão de numeração on
o ultimo recibo do imposto pre-
dial.

Sobro desarranjos o obstrucções
deverá tambem o publico dirigir-
se á mesma Inspectoria, nos dias
uteis, das 11 ãs 4 horas da t.urtle.

rua
Paulo

15 do Novom-

Resultado dc hontem:

Antigo. ,
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

fi-nllo
Crr.horro
Burro
C.imello

MONTEPIO 0_RA_ T)_ ECO-
NO.M1A DOS SERVIDORES

T)0 ESTADO
IDe ordem do sr. presidente e por

deliberação da mesa plena, fica con-
vocada uma assemblé*a extraordina-
ria para o dia 31 do corrente, ás_ 4
lioras da tart!,c, afim de tratar^ de in-
teresses relativos á Caixa dc Kmpres-
tinios. — O secretario.

Variantes
44-10-67-56

Rio, 26-8 - 916 M 8_6;
Pi^ __-:__"¦__* __^^

roTj

Americana
843

Rio-20-8-1910 J 83 iS

8. U. Federal
948

Amanliã ás 6 horas
Kio- 26-8-916

I. AMI

084
Amanlii íis G lioras

Bio 26-8—916.

B 8393

U 839f

Caridade
970

M K\'A

019
Rio—20—8—916 M 8-119

Propaganda
726

Rio -26-8-910. M 8117

Fluminense
8048

M 8301

Mas La-
banca c. C.
suo os quft

II. 6 tôm pago
mais prêmios e que mais vanta-
gens offereccm a seus freguc-
zes Largo de S. Francisco do
Paula, 30. A casa mais antiga
neste, ecnero. M 8450

SIM'
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Casa Matriz-Prudential Buiíflings, DEWSBURY.-Inglaterra.
SSSíte cm iN.w York - Levvis & Uill - Í0lt7 Maiden Lano.

Armazém - EKiá da Alfândega 110 - Rio de Janeiro
Deposito -- llua da. Alfândega 108 - Rio de .lanctro

Teleplione 2189 Norle — Caixa Postal 011 .

REPRESENTANTES

Si__p©8*ftação

I TODO 0 BRASIL
- Exportaçãç
Consignaçdes

Fábrica de Es.op_ «MEÍlÍl_i*LES», - Bahgú - E. PC. B.
Faljrica Naoionnl de Estopíi - Rua Induslnal 97 —Teleplione «20

Villa.
Fubriba «i.XGI.líSIOR»-Sabaoe Sabonetes.
IN. Qüili-bél & C.) - Rua Kualyilcs da Cunha 95 —bão Clin.lo-

vão — T.l.plioti. 855 Villa,

Secção si® seccas e B-.ol§_ados
Secção fi.e drogas cor-iiíie^sSaes
Secção de s*n,fi*3-ari*«ho e bijoasSerias

REPRESENTANTES de íiV.rniis
Fazendas, Liulio-, Ferragr
Bebidas, Fumo. c Cereaes.

110 RUA DA ALFAÍMDEGA 110
HIO E>i0 JAIN1-1KO

PROFtSSOBA
; 1M.AL1IHY v

A mão,.imagem da alma
C1IJIf 6MAN CIA, CAUXOM ASCIA,
MAGNETISMO 13 TELBPATHIA

Se os ollios suo o espelho «1» alma, 
'

ii mão o reflexo da nossa personalidade.
Jà a 'l.scriji-lura piizcra «a lioca de .Io»
estas palavras : "Inscreveu iDéüs SlyííAES
na mão 'tios homens, afim ile nwc tonos -
com ANTECIPAÇÃO pudessem conhecer i
os seus destinos". As linlias das mãos são j
como uni alpliabeto «ine permitte. ler nn I
nosso próprio coração e no coração «os
cairos. São signaes montes c simules pliy-
álcosj o retrato traçado pe!««s fios nervo-
sas e cxtrasen&ivcii do cérebro. *4>c P ee-
ribro c o coração pensam, i a mao que
executa E actua.

A pr.ií.s-iira M. Mi 'Altiny, -cçcntciucn-
l: «licitada a esl«i capital. í _ unica scic-l-
li-ta dn America dii.loniiidii na leitura pe-
Ins linlias das mios — assumpto cm «pie
6." «l«.-dK-..ii durante o tiiinof. _ 1-. : tampem
CARTOMASTI-: OtíCUUSTA 1>CH*.M\-
liA pela Uel.ica, depois de haver percor-
tido o Km-pto «. as índias. 15 fundado"*
dn ""Ct-nlro Sciencias Oceultas desta ca- i
pitai «¦ do de Uiicnos Aires. 'Jii;«i i.u-1-h.-i-
malefício. Resolve ntr.iíos de vi.Ia, rea.iza :
casamento, c cura .pelos fluidos ccailtos — ,
o magnetismo inclusive — c não como ge- ]
ralmênle se faz. Nüo áccdta pagamentos ,
f-não depois «lc obliiln o nue se «~I_"S*1** |
Attcrid- a cliniiiados', das io ís'A- >-\ -\ u,> I
MATTOSO N. co. CM S3-r)

1 WiíS^íW»
tHnuALnnUUni.d i Mme R;beil.0 ^articnlannente tinge

Acccitam-se _o, -o e mais. carvoeiros « cabellos com uni preparado vegetal in-
lenhadores: intó-iaa-sc n_ rua Flaxl: j offen.ivo, 

'de sua ptoiirieiladc, á rua
1 154. e.<ta«-_o do Riaclmelo. J 691* I Rudrigò Silva, antiíia dos Ourives 10,

i i" aniiai. entre as ruas S. jose e As-
sembléa. S 4-l8

CAPILINA
OURA

- CONSTIPAÇOES
1NFLUENZA, TOSSES, ETC.

ESCRIPTORIO
Alilgà-sê um úc.~n escriplorio. na ru»

Si Juaé lis. Pliannacia Brito. (J 7894)

Officina de Plisses jPlisses:
em

systemas
Fazemos

modernos
todos os

##'%

Avonid*.
Gome.'jfl Freire

127
sobrado

lm

EU CURO A HÉRNIA
EscMrvam peilintlo 11 Aniostrn f!f«

tulta do meu Tiutnmcnto, um
exemplar do meu Ilyrtí o mnl"* ile-

tiilliiv-. solire n niiiilia

Garantia

500,000 Réis.
Ysio li-0 é mna affirnmgâo insens-t» d.

I uni individuo irresponsável, lí' um Cacto
absolutamente verdadeiro, o uual «wtà. apoia-
do com gosio por inilliprcs de indivíduos
curado.; não sò em Inglaterra como lain
bem em ludo o iniiiido. Qulimlu duo curar
não nutro simplesmente sii.viiii.-ar «ine for
neco unia funda, alúiofada ou «iiialquer ou-
tro appãrelliò que 03 pacientes terão «le
usar cnntiiiiKidaincnte e íumeiite com
fim de conservar a hérnia 110 seu loc.ur.
lCu quero explicar rjuê o níeu systema per-
niiué a hérnia aiiaiuldiar tio inconiiuiidoj
- irrilamcs apparcilios e i-oiivcrtc a l«r.e

; héfiilada lão boa e tão forte como aine<
.1 hetàiu.

Mudança e grande transfornraerto
DA

WÉÈÊÈ

Esirangeira.- e Nacionaòs-, pára
ns, Óleos nacionae:', Conservas,

Operaria I BANCO LOTERICO
8V

BOLSA LOTERICA |
Qui-Risis 'niAV.vu i.j.i;aç;õí-S i

COM A l'Oi;TU-\A ?
Coniiinio billi(>teH 1111 150LS.Y 1«0-1

TtílllOA. Avi-iiiilii Ki" liriiiic»,
l-i_, esquina du rua 1I1» Assembléii

Líí ciicóntriircls a renli.iK.ri. Uo I
vosso ideal.

ít. itòsh-lõ 1*, o 11. Ouvlàci- 7G
__]_H_I "OfONTO"

iíiO — 1!. OUVIDOll — i:io
São titl casas une oíüocecem as

miiioi-cs vitiitiiíiens ü •lai-iin-
Uns no iiiililiro.

Mmm--mm1BBmmm-mOmm

GISELIA!»

, GONORRHÉAS
] Flores brancas (leucorrhéa)

!Cui'áni-'sc 

rallicalinentc em uou-
coí dias com o XAROPE E AS
PlLÜtAS DE MATICO FER-
KUGINGSÒj

Vende-se unicamente na pliar- r.
i macia BRAGANTINA, rua da 81
3 Úrugiiaj-anh 11. 103.
m à--immmimmm-mmpwmit--t^^ —apa»

I'
Nova tintura, que esli piodu-m-

do real suecesso. Unica que da
cor preta natural e lustrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seus

, saes. Vendem-Se «"¦ iodas as per-
í fuiuarias. Depo.-iío geral I Bruizi
S fi C, rua «*o Hospicio 133, Kio dc
Janeiro. (K. *S3)

MODISTA

|M_BW_BggEatMB-BWSB-M_B^

iVSASÜINÂRlâ
s.iiliiHs c molcatlns ii.

sciiluirns

Dil. CAI-TANO .OVIX10
Ifontiado nela Pnciildiidè «le

i Medicina dn Naiioles c luibili-
$ tado por titulo, da do liiu do

I jnni'ii'0.
Cura csiiecial c rápida dc cs-

ticit.imcntoj tneiliiae.' (sem opera-
ç_o), ironorrlicas clivonicas, cysu-
les .hydroceles .tumores, iiripqteri:
cia. Cniisnltas das q íis n c das .

J ás 5. l,amo dn Carioca IO, siil).
^^-jiiTOramwiiiMafW^íí!^

m sio:

DA FELS010A0E
llll.lllOTES UE I.OXEK1A

HeiiieUein-so bilhetes pari. o
interior mediante o porte do
Correio. — •«-IIANCISCO. íi Ç.

llua Siícliét 11. 14
mm-tmWmmem*

BOM NEGOCIO fe
3'ití'ri unVa pequena fabrica ile sabo-

ncics o arligos dc perfumaria .amaine
acreditudos, t- com nirtcliinisiuos ino-
dernos, livre c desenibaraçiída, acceiui
sc um sócio com 5 ou 10 contos, con-
1'ornic sc combinar: negocio -.rio e lia-
niiiiido. Caixa Postal

Trabalhos executados com pei-fri(;ao;
faz vestidos, blusas bordadas, roupas

I áe creanças e reformas, assim como
peiguoirs e nialiii-es. por preços iiüdi-¦ lJClgUUll 3 i_ iii.iiuii.i-, j*"*- i»»i»- -". -. 1

•cos; lambem acceita costuras de lojas;;
rua General 'Pedra 5 (J Al.)

Manoel Gonçalves Caleiro

Propiietano^lf' Corrator
Compra e vende predios - ierrcMps, en-

carrease dc ' construcções e reconstru-
ccões? toma prediçs por contracto de w-
icndamcito ou cartas de fiança, para
bons aluguéis e dá os .melhores gajWjia!
possíveis,' adeanta dinheiro para .P"»»'";
os de imposto predial, mediante prévio

contracto, para =er pagO] por foima de

omorfis-s-o «los alugueis dos. mesmos; oc

celta procurações para administração e 11-
onidacão de espólios, empresta dinheiro so-

Sr.' Sothecas de bens iinmoycis no dis-

tricto í--J«»l"ESCRIpTORIo

RUA CLAPP N.
1'RtNl-ll'O ÀNDAB

EM FRENTE A' PRAÇA 15
NOVEMBRO

Teleplione n. 5554 Central

IUO DB JANlílUO
J S.50

j t«sii-$^_iteW_< LT»
1 En Curo , JuL Ji

í Hérnia. -í^^^l^S

105, Ayenida Rio Branco, 105
Rio cie Janeiro

Resultado do sorteio dos clubs desta
Galeria de accordo com a extracção da
Loteria Federal em 26 do corrente

Numero premiado Sã^PA^ktmr. epWTl-lm-p*

Rio de Janeiro, 26 de Agosto fie 1916
0 jQsoal ,'ilo.- Governo 0 proiiiitiíario

H.AHLI m. a, t mm

i

DE

! Grande'saldo"DISCOS E
GRAM0PHONES

."iaiira Riaonlia Ourives
S 1964

. * ggg^»ggg___^gg*_ggggg*Iiiili
/.j-riO-iü-20-bí

RIÓ-26-8-91')

10G, RUA DO OUVIDOR, 106
Filial á praça n dc Junbu n. 51 —

dc Jancito
COMMISSÕES 1! DESCONTOS
Billietes de Loterias

, Os prêmios sã" pa.c:
da cxtr.icc

FERNANDES
Telephon*s ~-.o

R!<

meu
rei

,0 qual envia-
Kíi.io. exi>Üca

onMisáçõis ilielis;

I AvtSO:
: Íllü.;i10 (1:

Norl
c

Escripturação GRÃfíOE HOTEL
(j professor Mario

„c Apciíeiç-oaiiiciUi':
particular, «'1 rua

_ LARGO TJA LATA -
Casa para familias e cavalheiros

Iralariicnto, Optimos
Pires, da Escola

... . abriu • 11111 cutso
rua lliiião de Ubá, 1.?-. o ..,.......-¦¦.-.. -. ¦•-, •

.1-.'¦-Tfa-rri.ntu._cao Mcicanlil pelo me> mente mobilados de 11010

thodo11 <lo 
"eu"Mestre sr. TaiWs dà-l lenliladbres c cozinha de

Cosia. ,,._.!W_ lind Tclcur.

de
aposentos rica-

Accesscucs,
ordem.

Gratulhotel"

ao scu interesso, oude nüo soja sacrificado o seu pro-
voito ao proveito do vendedor, onde, ac.ma de tudo
paire a preòcciipação das suas conveniências;
cujo lema seja, como o nosso, não considerar sa-
li.faetoria para o vendedor nenhuma, venda, pe*
quena ou grando, que não preencha .plenamente os
desejos do comprador ;
onde o rreiruiv, não lenha que escolher, entre Ires ou
quatro artigos, o que mais «aproximadamente» osa-1- ..__¦¦-"

-¦¦-¦ —=--;  tjsfaz, mas sim, entre centenas de arti,os, o unico ^ *

que compl-taincnle lhe agradar;

fi 1» 1? rM\Í2 I. I <_ i. A V F i fü liue offereçam ao capital do vendedor uma bouinca:
P li J_ U U & hABÜAl J_ 1 P 'ao 

áecòprúnle dns vantagens com que o artigo foi
==  comprado, o não fruclo do sacrifício imposto a bolsa

do comprador ;
escravo das conveniências do publico para quem
esta casa se creou, e que foi quem a fez viver e
prosperar;

BSTABEUBCIBESTDS
OõiJIM

0 A S Á S" B Ê M. ¦ S: 0 R TIDAS

ivro, uma copia
 à,, com o mftior

claramente como v, s. pôde curai-.se a ei
próprio ->or este systcníaj sem dor alguma
nem íncoit-tnodOi «t-Cit mesmo descobri esle
systema depois «le ter soffrido bastantes
annos de uma hérnia (iiií>.3. a qual. diiiám
os médicos, era incurável. Cureí-me e jui*
guei-rne no dever de dar ão inundo inteiro
•í beneficio da mínlia descoberta, resultan*
do que ha muitos annos fine estou curando
hérnias em todas as partes do mundo,

V. s, i/iteressar-se-â, provavelmente, em
recebendo com o livro cratuito e amostra
de meu Tratamento, diíferctites attestados
assinados por uns penicos dos muitos pa-
cientes curados, Não nerca tempo nem di-
nheiro cm procurar obter em outra pniie
o que o meu tratamento offerece, pois só
sofírerá contrateinpos c dccepçíc».'fome uma penna e encha o coupon que
esti ao fundo deste annuncto, queira eu-
viar-m'o pelo correio, c o meu livro» a
có|>i» da ininlia Garaiuia. amostra de meu
tratamento e outros .lelallics nue v. a. ne-
ceisiti serão emimlns immediatamente;,

Oiieiiain i':i/.cr o favor de náo enviar
.i:níic:rn. V. s. poderi escrever-me cm qual-
ijiicr lingua, como portiiRucz, Iiesnannol,
fratiocz, allemão ou iiiülez. o aue ser. P*r-
fcltamente comprelieiidldo,

OÒUÍON l'.\ll.\ AMOSTllA
tíHATUITA

Dr. wui. s. nioi<; rs asa.),
S & í>. Stohociittcr Stfõot, Lon-
dres. I". C, Inelnüerrii.

Aiiiiiio c sr.i — Queira enviar-me ««¦
tiiitamente o Informaçilo e amostra «ra-
titita para eu .lodcr curar a niinlia ner-
nin.
iXonie

Direcção • •'

A G. A. l3.rliigiio_,t cómmüntoà tíog .«leioa «lu seus clubs quevae mudar brovomonto a sun sóilii p-ir;i a rua Sole ile Sototnlufi
n. 176, em edifício próprio nos .'ui.ios ft que so ileilicn e ucs quitesiiiidiciotiíii'. muitos oittroâ ariigús ile imprescindível noaesi-itíade e
om que lhos olíerecm-a grandes o roaos vauiauoiis. J WG1*

S*S_-_-_-_!_-_!_-___-_____________-__________!^?__ m^mmmpvmm--pmmmmm_immimmm

ACTOS
João Luiz da Costa

Antunes
i» «.-VN-lXiI\nií'F_SAiUIo

IMaria C da Costa Antunes,
(ilha. c irmã, 'Ignacio «Paula Atu
tunes e senhora, d. Enrico ,facy
Monteiro o senhora, dr. Emílio
Jnlloo illensi, -«enhora c Hios,

coronel João IF. Costa .errcii-a c Ci-
lhas, convidam as pessoas <lc sua ami-
zade «liara assistir á missa [iur alma dc
seu saudoso filho, irmão, sobrinho,
cunhado, lio c inimo lOAü LUIZ DA
COSTA ANTUNES, amanha, ¦segunda
feira, 2_ do corrente, ás «i i|- horas,
na egreja de São .'raiicisco do Paula.

M. .V3.

FÚNEBRES
Franciíico Baptista da

Silveira
Amélia da Silveira, Cre.cciició,

José da Silveira e familia, Isal-¦lino da Silveira e familia, Caro-
lina «Ia Silveira Caldas e filha e
Gcraldina da Silveira, esposa, ir-

mãos. sobrinha e cunhada; dc FRAN-
CISCO BAPTISTA DA SILVEIRA.
.larticipani aos pSlrentea ç amigos o scu
fallccinicuto, e (juc a scu Éiitcrrauienlò
terá logur, hoje, domingo, 27 do car*
renie, ás A horas «ia tarde, saindo o
feretro da rua Bittencourt da Silva, 18.
(Sampaio), para o cemitério dc São
João Baptista. 1^4481

"*esKB_____5s*

Alexandre Tavares !-C- J- dos Santos Coim»
Pinto Porto fc™

(S j88)

FI

" "" 
casãlmportãdõra üe jóias, rei.nios e metaes finos

8-10 TRAVESSA BZ S. FRAHQISCO, S~SO
A 

Joallioi-la muis íiniuiliir iio lir.tsU

Tfiri scraiiro variudi-íiiinu sorttmônto üo finas jóias, Relógios,
Pralaiuas, clc, a preços de verdadeiro reclame

" 
AVISO iPÜRIiíE

p. lc V. S. ler este aviso «-.ollocaii-
do-o na ilistáucia dc M oollcgailas. Se
não pódc 6 iporque seus olhos cs.tao ra-"os 

c preeisa.il de lemes. Queira ,lm-
«ir*sc 11 rua da Assçmblía 11. 56. CA.!w\
ROCHA, «mc examina a visla «aua t
vendo óculos barato:. O o-l**.1-

TODAS ESTAS JUSTAS EXIGÊNCIAS DO PUBLICO

SE ACHAM ATTEND1DAS PELO

OeloEHÇAÍ GASTRO-HíTESTINAEl'
niarrlio. »ordo floi rocom-n.iolilo-,
Dntoilto luuoomomhrnnosa, tulioroulooo|
rriVRo do ventre, Acoldontoo «ppendl-
ouoreo, -o-r- typl.oUl-, Dounçai da

pello, Á.w). Eoxoma, Furunculo», 4I0.

OURA B-Q.RA «»audo

Sciilior.i c irmãos «.' mais pa-
rèiitea convidam seus amigos
pura acompanhar os restos mor-
laes no ceinitério (lc São (Fran-
cisco Xavier, ás 5 horas da tar-

M. S.1.14

Dr. Luiz P. do Amaral
Gurgel

tA 

Directoria c n Conselho Pis-
cal da Companhia de S-gtiró.
Algos Fluminense, iprofiindaincii-
te sentidos com o súbito falleci-
meiilo do dedicado çóllegã dire-.

cior e leal ainiso sr. C. J. DOS SAN-
TOS COIMBRA'; convidam os seifs anil-
gus, os parentes c nintsos do finado,
liara assistir á missa dc selinjo dia «pie,

1 por sua alma, fazem celebrar 110 aliar-
mór da egreja da Candelária, amanhã,
segunda-feita, .8 do corrente, ás «j ho-

I ras. (J S056)

t* 

A viuva, filhos c mais parentes
mandam celebrar um missa por
sua alma, na egreja de S. l<ran- gBaH_nB-B_I!-HSa£S-___i£fl--£SS&
cisco de Paula, amanhã, segun-1
da-feira. 28 do. coircnlc, «lia de |

seu aiinivcrsaiio natalicio. () S.l=3
Emilia Tavares

0 ANTISEPTir.O MAIS PODEROSO]
eom Morcnrlo nem Oi-bro l

IlenliM Hrai-itidillí a ouli«pJl(i inteituisll
na doso do 60 a 100 gottas diarins do I

Ar..©o©s» íntebnoj"«ii'uma laça do íloi'o.1 do larangelra. «j™»
>«ri.,U-, R.deiHatliud"»-"'1''1'*"¦-"'<

iSESB

ÂTTENCAO

«ESEfflSBÉSKSSEWfflSSSSaSSSSS^'* ¦'
r

Senado
ir Uniu

negocio.
: ludo é
10 abaixo

w li
cura infallivel em 3 dias. cem
ardor, «sando "Gonorrhol . tja-
rante-se a cmn completa coni
um só fiasco. Vidro, 3$°oo, l^'ü
Correio síf.ori. Deposito gcr-l:
Pharmacia Tavares, praça . Iwa-
dentes, 62 — lim de Janeiro.

Í_:}_3_¥'J&W.iMM:'))^9.Sã^í'S^SS^: í

VKLUO V
Mão ha velho, pois lodo

ío fica preto com
prcla, que se vende
11. 45-

abello bran
uso da brllhaiitina,
ú rua dos Andradas

(M S46S)

Í"UM RADICAt
Da GO-«'01UlU_iA CHKOXICA 011

_llOOENTl«l, em poucos dias, por pro-
cessos mod.-iuns, sem dór, garante-se o
tratamento, Tratamento da syphilis.
Ap:i. rjofi e 9i'l. Vaccinas ds Wright.
As- iii!ii«;a. 54, das 8 ás ue u a. 18.
BEimCO NO0TU11NO, 8 us 10—
— Dr. Pedro Magalhães. 1< *>SA9

! A CASA TtlUNA.i- .1 rua
_u/.elitQ 11. :-'7, lirccis.n Jiqlilu
cam urgência'; para tcrnima"ao üo
Nesta eí.=a encontra-ise de linlu,
vendido sem - reserva «dc preco, coi
noderão verificar:

Morins dcsle ,ií-'o" a peça, Presidente a
f.$ a pei,-a, Algodão desde i$-oo a peça,
lMlrnilov (lí li) «1 45900, Cobjrtorcs desde
iSion, para casal sordo 5j.-'»,'. de I.a triin-
c.-.iKh a 5$joo c úSsoo, Colunas para cas.il

•-i-tlcsde -$500 c artiRii fino com i8o|=40 a
_.í$: Crctonncs desdo i?5'«n. loallias para

lí I nica, grandes, a -?-oo, atoalliado branco
11 e <lf cores a 1*1700, Toalhas fel|nidas. ar-
H tino fino. desde Sjoo, I.cvantincs, Ivc-
iS lonnes; lecido «Ie cor com cordão., de cores
„l firmes, a ítioij. eram dc $8110HUntas,cre-
11 tonues a $.150 e Sjoo. Riscados Ç460 e
¦ I $í6o e /e|>liir. artigo de i$npo «|«.r ?S8o
Ke'outros de ís8o e Syuo, Uulas para col-
lelia $600, Tecido com seda i$--oo c 1S500,
'ã Ide fantasia $6So, iÇpoo, I.ciwos, Çaoo1 e
M Çloo, lrini.peiisi-iri.is 'Gou, $711.. c 1J200.
S iiiÍikis para senhora, creança e lioiiipin S300,
f8j-.p,.i c $500, Oravatas $~oo, $!oo, S600,

" misas pára senhora,-' liomeni e rjtpaz tS??»,
ioo, «:$5«.o, Cermilas i?ooo c i?3oo, La-;

« c l'a!etnt :$ooo, :$8ou e Jfooo —. I o
d* arroz c:«.ix!i -irauile de 1$ por S.p.oj 1 cn-
tes para senhora ?-'"<> a. ?sbo, 1 emos para
creança todas as edades e diversos mode-
los com r-ola e sem sola. desde sSf.00,
*$'S-o c .$500. Illusas dc 5$«mo por a$soo
c .1S-00.' Ycstidiulms para creança 15000 a
nióoo, Pijames nt litro fino lí$opo a 8Í000,"in.iella 

hrnnca c de cor $400, $4S0 e S5«o,
de pura l.ã por ií*oo, custou -Scooll!
•l"".ltro lã enfestado n Ç.joo c i$aoo — Ren-
dis Valencianiis desde $500 a peça. I-oui-
zlii," $i)on c i?«>oo. Pongíc í,-;00 V!"7
Voilc Religioso Süoo, Flanella "tampada
de i$5«io pnr ifnoo. (M 84UJ

VÊR PARA CRER ?
Ouercis comer bem c gozar saude?

Só'" no Cnfé c Restaurant Rio Branco,
rua Marechal Floriano «. * 95. aberto
dia e noilv.

Mme. ÕSvmpia
CraioiiiatCc bra-íleiva,

suas propliccias sobre
101.1 c 1.115. COll.-lliKIS
escripto. Ku.-i da Carioca

celebre jiclas
os annos de
verbaes e por

, 13. (!J 7S00)

Pomada anti herpeticaj
FORJiyiiA DE L. li. DE BRITO ;

dpptovtidi] e premiada com medalha >
de ouro !

Infallivel nas empigens, 'üãrthros,
sarnas, lepra, coniichões, ulceras, eeze-
mas. paur.os, feridas, frieiras e iodas as J
moléstias da pelle Pote i,_oo. Depo-1
sito: Drogaria Pacheco, rua rio! An-
dradas u. 45 o Sete dc Setembro. Si.

(R 51) !

GAÈO GRANDE
Vcnde-so na primeira secção dos bon-

des electrico _'-que brevemente serão:
inaugura_os,'ii|vt.ia casa «le telha, com
tlu.vs salas, dois quartos, cozinha, com:
00 metros de terreno dc frenie por 2311
íuetros de fundos, coni uma pequena
chácara, algmiB arvoredos fiutifc.ros,
un.lo pasto para animaes, boa água.;
preço fi :5"0?;" informações com Mano
Mendes, 

"listrada 
da Pedra n. fir. Una-

raliba. ([< 8ot>5'

C.EEgS^a^^ESâSffiSSSEBESESS' I

Quereis uma casa ?
pelo Tcuçnlc llourSoi
1. 40.

plantZulmira

Mandae
tXCCUt.it'

á rua D.
iSiyii S) S
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li 11 PHI? J
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ESGRIPTOniO
Aluga-se um, próprio pata

nu rua «Sete dc Sel-iuliro

GASGAS OE ür
*id vogado i

d., 8á«J..
n.

\cceiia-se éiioòmmenda e ciitroga-se
já 1150 kilos. Cai-las á L. V, Rosa. Cai-
xa Postal .|6o\ . (J 7843)

Vende-sc unia bem sorlida: infoma-
.•õe.Pá rua Machado Coelho n. 138.

(R 3o»9)

___\^^^_s_$tm^^àm9^mVS--i
INSTITUTO POLYGLOTiGO

Kft.o funccioiianda os seguiutesj
cursos deste instituto:
CURSO NORMAL
CURSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAL
CURSO DE TACHYGRAPIUA
CURSO DK LÍNGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO ,
CinSO DE DACTYLOGRAPHIA
CURSO .DE PRENDAS FI'MINI-1

NAS

O cor.po docente é escolhido, a ca
priclio e merece absoluta confianç»

A" disciplina do estabelecimento egj
irreprchensvel. .

No gênero é o unico estabeleci-
mento da capital.

Ct&ESSDlJClZC-TrCT3CTSí3*'

ÜA
A sua cura ladica! pelo HANSEOL

Peçam prospectos e inlormaçõc,
nos depositários: — No Rio, J. M,
r.iclicco, rim dos Andradas, 47
Era S. Paulo, Harucl .- C", rua
liiiciu i«. 1.
Cada vidro é stlfficicnte para traia-
mento durante 33 dias e custa ape-

aas, soSuoi*1

VLMtftD
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MOVEIS E m ARTI6QS

Veurnsthonla. dôros d«< cnboça, hysteria, iusommn, fraqueza
do forras, por excesso do trabalho 011 ile pi.l.cr, prooccnnuçõM (lo
nei-ocio nu desgostos, são curadas com grando exito coni os I5A-
.MIOS ile l.lcctficiünilo eslntlcu e os btuilios Hydro.Eleçtrlcos,
nulo DK. M3VRS l»A KOOHA.

Estas anpllcacões, inteiramente Inoffensivas, produzem.sobre
o systema nervoso mini acção efficaz o (liii-;-.iloiii'ii. rcstitulnao
no doente n «"iiliiin. o somno o o bem-estar. nnnwA

Gabineto do eloctrlcidado íuedicil do M. MiiVES 1>A KUUita
— 90. Avenida Kio Branco — Rio ile Jiiiiclro. /,-Po.

| Preços módicos. Uns O horas «da ntiinlia as .4 dn tarde. (A, •*!¦»«
*i'»n«i»_i*ilfl-*-™""11-'l"l'-1!^,i«*M'^''w,*-^'w"ll'l',g^ ','""''''~^'í^*:r!^';:?a2Ii~:;i'E_!'

Av. Rio Bróneo 100 e 108.

iBibllotheGã de Obras Celebre.
Vende-se i.m.i collecção de livro.,

coniplsfa inteiramente nova e dç autu-
dade superior, por aooSooo. E r.iie»-
dernada em Roxbiirgh. Custou .43o"íooo.
Propostas por carta ¦ Antônio, pesu
restante do Correio na Manha.

áJ»gSK«B& :«.t:

fe
(om íórma tle piluias)

O mais poderoso especifico para a cura
as doctiçus resultantes • da

wmm, 1
si -*>*âj;«-'i'-t'í\ p-5''

1 \-<\.%: 1
ecems$&mr. %,

ES-,

Veiiileiu-se com
mento: Oatniis do
roba. jiara ensiil 1
11 35$, HOS. 38S 1

grande jibatl-
canella 011 pe-

pnnt solteiro,
45$; ililas de

8:00

da Syphilis
impureza doo de toíks

sangue.
O DEPUEATOr.

|*'scus efleilos a Iodas as
Garanle-so u cura.
Tubo com 3.' pílulas,•lOi) réis; ü tub. .,

«DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
G-2. Pracu Tiradentes, 63 -Rio de Janeiro

iicnlemcnle superior nos ^o nnmi
injecções,

8 a pi «lias ds tratamento, 5<S001, pala"SODO, óolo Correia mais ISOdO,

HS-5.íL:"_*!ü ^^^^^^Ê^^mMMLi^

arame, a 8S o 18Sí tollettes. a
45$ e GOS; ditos superiores, a
90$, 100$ e ISOSi Kunrdn ves-
tidos de 40$ a (ÍOSi; mesns de ca- ,.,.,
becelra a. 20$, -õip e SO!"; com-1 i5
modas, n -i«ü «' C,it$: cuarda-nra-|
ins, n 30$, 353 o 50$, eiidoirasj
nr.ra saiu de .iantav, n 3S500,
.ÇS500 o 5$; mesns para quarto o
cozinha, a 6$, S$ nté ".OS:, ditas
elásticas, dc 50.SOOO a (SOlSO;;»;
sriinrdns-coniidas, n 25$000. M<>-
blílns iinvn snlns (le visitas, tlipeti «
para quartos c salas, malas Dlira I
roupas, ilitus pnra eolleiiio o ou-
Iros árticos. Temos completo sor-
ti mento (lo coluhnes pura casal o
Dura solteiro, n 3$, 4$, 5S ate
13$; almofailns, macias, n H-.
18500 o 38000. I'"ii7.e:ii-se o re*
«•¦li-ni-iiii-se colchões de crlim com
nerfei.no. na officina o deposito
"TBBROK HOS IlARATlíIUOS . a
rnn Prei Caneca 309, próximo ii
rua do Catumby. ("d 8-131)

ií*'-?2\ã.ffft~-«"^-A .S*Sil ¦-_ -.Ia W m U K W113L si ¦¦¦*iS
> .ms coir.pücaçde!. Cura radical poi

• .-«sos íctruroí e tapídos. 'Jt. J0AtJ
«IRKUI Das S ds ii e dis 13 M "

¦ r.i3l C. rui dí S. ]';dru. ít

Vende-se Um pequeno e novo predio
entre Santa Tliercza e Gloria, na rua
de Santa Christina n. o*. v~r uo mes-
mo c tratar na rua dos Invalido.? n. 6o
com o sr. Lopes até ao meio-dia, P»

HriESTMOS
H
ç**--«^3srj< m-mmimiA

i
lümprcstiinos sobre liypothecas, pro-

missorias, a-.-isos ou contas do governo,
alugueis d- prédios, penhor mercantil,
heranças c'todos os negócios comnier-
ciaes e de advocacia. Rua da Alfande.

4 il-

PARA VIDRAÇAS'
JfLmAllAHB
Ourives, IM

—IH^IO -
-07 S

Stella Ldte Netto dos
Reys

ÍiRaul 

Nello dos Reys, filha, »o-
_ro., irinãus, cunhados «• sobri-
nhos. muilo gratos a todos que
se dignaram acompanhar ate a
ultima morada os restos mortaes

de sua esposa, mae, nora, irmã. cunha-
da e tia, STELLA LELTE NETTO
DOS REYS, convidam as pessoas de
suas rela(.ücs para assistir i missa de
7" dia que, pelo descanso de sua alma,
mandam rezar amanhã, segunda-feira.
-•8 do corrente, na calhcdial dc Nl-
cihei-oy. (J S300
ta»aMig^as__BB»_i_s*^

Álvaro Goínçalves de
Figueiredo

João Gonçalves de Figueiredo,
sua mulher, filhas e genros c ^
demais parcnles convidam as I
pessoas dc sua amizade para as- j
sistir á missa dr 30° dia do pas- j

samenlo de seu filho, irmão e ,1":»",1,1;1,.?' I
ÁLVARO GONÇALVES DE l'K.U'.!-|
UEDO, que mandam celebrar terça-fei-
ra, =9 do corrente, ás 9 horas, na ma-
triz da Piedade, r<-do '!llc SB V* V'eternamente gratos. ÇE 'Sjt"J
(gaffl5mgE^a5gKS3BEa_-i-S-B--3M
Helena da Siiva Santos

Armando Gonçalves dos .autos
e iamilia agradecem a iodas as
pessoas <iuc acompanharam os
restos inorlacs de ?ua_ esposa,
HELENA DA SILVA SAN IOS,
novo as convidam pura assistir

á missa de 7" dia, que fazem cc obrar
terça-feira, -0 do corrente, us o horas,
na matriz, de Nossa Senhora da Luz,
pelo que desde já ficam sumniamente
agradecidos.  L_i__
___fflEI_____SS5^SS!Ii5SSI5E3ffi:'SSSJ
Custodio José dos San-j

íos Coimbra
Frederico Pinto Costa c sua

familia. em homenagem a ínemo-
;. ria do scu particular amigo

A CUSTODIO JOSE' DOS SAN-
TOS COIMBRA, mandam ceie-

brar amanhã, segunda-feira, 28 do cor-
rente, ás 9 horas, uma missa na egre-
ia dá Candelária, para a qual pedem a
assistência dos seus amigos. Rio,,27
de agosto dc 1916. __ Sj0-*

Hilda Braga
Luiza Braga, filhos, genros, no

tAdelmar 

Tavares agradece, .1»
lodo coração, á_ pessoas amigas

que lhe lêem trazido conforto no
terrível transe por que vem pas-
sando, com a morta de sua idola.

u-ad.i esposa BMILXA, em ltecire, dcs,do
o dia -i do corrciiit-, e em Seu nome,
e de Fn-anciaca 'Moreira Lima, Joaquim
Moreira «Ia Silva, filhos, genros c ne-
tos, H?r_ilcisco Tavares da S»lva Cavai-
cami c familia, são convidadas todns as
pessoas de suas relações dc auuzaida
para as missas de seíinm dia que se roa-
lizarão na egreja <!<¦ São SFranoisco de
Paula, nesta capital, ás n horas, amanha,
scnuida-feira, _S do-corrente. 499»

BSESSMS»
Silvestre Dias Teixeira

PORTO -- PORTUGAL
Etelvina Vieira, Alberto Uia»

Teixeira, 1'élõriiênã Teixeira o
dr. J, J. Vieira Pilho, convidam
ás pessoas dc suas relações para
assistir á mis-a de sétimo «lia qus

mandam rezar pnr alma dc SIL\'LS I RE
DIAS TEIXEIRA, seu saudoso !>ae o
sogro, na egreja de S. l'i_ii-isco d«
Paula, terça-feira, _g do eorienlc, íu

ila horas. -1 s.!6'
I ^2SO!SIS2SSSaiffi£^S233?aSíS»

iodos os bondes de Santa Tliercza j g.i, 4-", sala 0. De 1 ás 2 c: 4
passam 11a esquina da rua. 1.75.14) ¦ Iioras, (entrada pelo elevador)

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico

P Energil clepurativo agradável
^ Rei dos laxativos
_m Grande remédio da mulher
ds- Integra a força do homem

Licor o mais saboroso

ES.

FEBRES INTERMITTENTES ?
Se.iícs, maleitas, palustrcs, cur» ri-

dical em 3 dias pelo "Antisezonico

Jesus''. Rua Marech-1 Floriano 173,
esquina de Tobias Barreto, A. Gesteira
Pimcntel.

(.«ÇM ra C HCtOS, Cütivklain lOUOS OS pa etm3_si_t_mmzact_6?iaaKrrr^w^=rj^r!^t-'^ytiaaa>--fa
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P

miOGARiA B riiAiniACíA .io.íffiOPATA oCBEL^e
Giiimle I.cmiO 11:1 Exposição --" i-1' nal (le ICOO.

BARBOSA èk C_

venda -ias riroggarías J. l\
GraBíado & C. e Âi*auio ?-scèIís3
Sk •seses,

e
todas ss fooas pharmacias.

U 8218
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I
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rentes c pessoas de sua amizade
para- assi.tir á missa de trKes.-
1110 dia que, por alma de IUUU1.,

mandam rezar amanhã, segutida-Ieira,
,S do corrente, na egreja do Carmo, as
o horas pelo que desde ja ocnhoradoi
agradecem. <u íi___7"

IdaSa Fontoura So-

Cuidado com os intrujões
Os proiirlotaclos iln Cnan
dns Piizemlns Protag', ten-
«lo sablilo mio contiiinn a
OMilonicão (Io credito do
nome de seu ostabeloci-
mento por pnrte (lo inill-
vldno- suspeitou, iivisiim
uo publico «Io «1110 n Cnsn
«los Piizondiis Pretas nãi\
tom asente. do Mitos e não
niiinilii sena omproendos n
domicilio — som rocebot

pedido uni"» tiil fim.
Moras explorndoras o limi*
_>oin ausiieitiis são nflii^ln»
cine so aprosentat*) como
antisns cotiti'iwncsti'£i8 da
Ouso dns Fnzomlns Pretas.

PEDB'0 s. oui-inoz
.- IRMÃO

Toi. C. 191.

bral Pinto
*

_MV_5
«.) l'IT\Ni>.V 100 OURIVES

RRW
CUKASTHMA -

Gronchites »sm
a eítlima vor< maiá nn-
sntiga que seja.

J/LOURE.tNA -- JReme-
dio heróico pii«« flores
brancas, cura certa e
rsdieal.

VARIOLINO — 1'resirva.
tivo contra as bexigas.

HOMOKOBROMIUM
(Tônico- reconstitainte

homoeoipitha) par-i «lebi-'.idade, las-.io, falta de
creacimeutOi clc.

CHENOPOD 1 U M AN-
TltKLMINTJCUM —

Tar,"* CKpctiif c? vrinies
dns crcanyas. sem causar
Irritação ntteatina.

CURA 1-EBRE -- SuMU-
tue o suiphato de «.uni,.
•no em qualquer febre.

fARTURINA - ¦ Medica.
men to ile-stir;a*Io a acce-
ler.ir. =eui Inconvenienle
«. portanto t,;m pe % .
"DEPOSITÁRIOS KM

IsKCO
(Oleo dc ficado de ha calliáo

Cara .-,» PESAI-VOS
lírica-* e

il | A
l ^'" } ^

mífcisrt TZmi'\:-M

cm homtxopathia), Sem -.osio,

ANTES E 32 DIAS DEPOIS

XJ13^»_a_
se m cheiro c

V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?

GRANDE ARMAZÉM

-.•£. REGI STR^

íè* 84>
CURA

Ii.üueii.as, constipa{3cs
t inicc.gca grlppa«

«111 1 a 3 dias.

&*"immm* \v
. Úíús.-_<h_*<.I •

ÇfpccUico contri
TODOS OS ESTAMOS

,»íl>*-

__k i

éffl
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COQUELUCHE

EM S, VAV

SCO dieta
o trabalho do parti.

LIGA OSSO — Poderoso
remédio «ine liga. innne-
diatamei-te ot córte-- e j'
eitauca as liemoiii«-- «
Rias. i

PALUSTRiii-A — Contra
impaludismo, pri.ío do 1
ventre, moléstias do fi-1
t,Mdo e iiiflomnia,

VENUSSIMiUM - He-
roico medicamento de?-
tin.ido a curar, m raútii-
festações syphilíticas

ESSÊNCIA ODONTAL-
GICA — Remédio ins-
Untaneo cüctia s. dor de
rieiste**.
Posmie ente nntijo est»-

belscimento o sortimento
completo em todos o» me.
dicameniOD honictopathicos,
mesmo os modernamente
emprcEadoSj e que lhe são
íornecidos por casas, a*
mais imporiniiies «ia Europa
1 da America d.« None.

UO: — BARLEI« tf C.

¦JU.U ••""lll j_
E' o que pódc conseguir facilmente,

per aluguel mensal c módico, todos ,3
moveis; rua do Riadiuelo a. 7,
Progresso.

Advogado commercial
Fallencias, concordatas, acções, co-1

brancas «Io notas promissórias c conta. I
commerciaes, penhores, despejos, minu*«
uís de contratos <¦ distractos, divorcio |
ile portüguezcs, podendo casar noviimen-j
te. etc. Com o advogado A. Leal, rua
da Quitanda, 50, sobrado. 7«j5S Ji

AUi.irn-Ã.-. ;i rua^da Alfândega n.
.-So _m_l'o salão, -com tres ponas es-
treitas e uma de troa metros de largo;
para vir, das 10 boras da manliã ás

r ~:«*i da tarde; t'fata-_e na __orc:aria da^aial egreja, ao lado. R. 7874.

© -a a
/__¦(.*•¦< ri «5*3- <_5 f

Cura infallivel e absolutamente 5
certa dos ORGAOS GENITAES, I
«liialguer que seja a causa do eníra- :'
quecimento ou edade, com o susjien- I
sorio Electrloo-Magnelico do Doutor ;'
Wilson. Depositários— Merino & |Comp., rua do Ouvidor, 163, Rio. r
]\em='.lcm-se catálogos desie annare- i
lho. Rcprcsfiilanícs em S. Paulo:!
Januário Loureiro, rua 13 de So- |vembro n. 7. \

I <^^_Z^:':^iSV^^ii^zSr'^_^c^:í .•.íÃ?í-ií?:'

Superior predio m Botafogo

Ulceras, chagas, eezemas, _.rieiraí,
e:c.. "Unguento Santo Bra.iiicnse".
Kua Marechal Floriauq 173. A. Gesleira
Pimcntel. (S 7044)

:; graudes quartos com jnnollns,
3 saias, biinholro com numi qnea-
te o fria, snz, electrlciiliule, fogiio
a £117., 

'ariiini, quintal. Voiulc-sc 11
rua Assis Rueno 50. (il SOIM.)

CÍ_liTDS__S.LOSS'
DP.. A. DANTAS D12 QUEIROZ
Modernos mcthodos de tratamento

medico c cirúrgico, conforme a melhor
I iidícAçio. Consultas, das 8 as 11 da
« «uanhã. Rua Uruguayana n. 43.

' Priita, briihan.es, cautelas do Monte
de Soccorro, compraut-sc; na pra-. Ti-

CASA FUNDADA EM W^ I radentes 64, Casa Garcia.
TJniooB aeposltax*los «Io cimento iii*;!-... •'*,>"!-IIrl'E

e BROXH"-líS",linta b>-gieni<-i« OLSINA,
SARKOIj tí-IIM-Ií: para maiar o cai-rapato

TBLBPHOSB 271 - Rua^do Bo£5aiio 55. 58 l^^^^t^)
PENSÃO PROGRESSO

Priamo Cavalcanti Sobral ,Jin-
to e seus filhos. Xatalina, Rubenu

-; e Heraclito, Virgínia Fosshelicr
3 e filhos, Joseiphina de Andrade t

fillia, Erne8tina Fontoura, uaro-
neza de Itamarandyba, lldefonso Myns-
sen, e seus irmãos, convidam as p.ssoas
amigas e parentes para assistir a m'"«a
de sétimo Jia, «pie mandam reza.- 4»
t) ija horas, amanha, segitnda-feira,_ ca
do corrente, ira egreja de S. Francisco
de Paula, por alma dc sua, extremosa
esposa, mãe, irmã, lia e sobrinlia, 1ÜA-
LINA FONTOURA SOBRAL PINTO,
Outrosim, agradecem, mui de coração,
a todos aquelles que lhe acompanharam
os restos mortaes até á ultima morada,
,¦ a cercaram de seus carinhos durante
a via longa moléstia. (•'' "37-1
«^^Es^wir^i^íEi^í^sss^^Jssai

Julia Zanái'(:' 
ANNIVERSARIO)

Maria Strocchí c íilhos coito*
dam ás pessoas dc sua amizade
para assistir á missa por alma de
sua idolatrada filha e irmã, SiN-
LIA, (ine a morte roubou em

plena flor 'ij mocidade, que mandam cc-
lebrar a .anliã, 28 do corrente, ás 9 'M2
•noras, «a egreja dc S. Francisco dí
Paulrg An'gcipam desde ji os agra-
decimêntos.' _!££_• •
.-íjÇlSiB^saHKSSBBESaSSSaESSSSSS
Augusto £myg'dio Ce-

lestino
Castorina da Rocha Celestino

.- filhos. Ballm» Peixoto, dr. Si-
.'mio Peixoto e família, João
Bainisia Peixoto e senhora e
demais parentes, Conego Vene-

rindo da Graça, partici parn aos seus
parentes e antigos que a missa He
triltcsimo dia dc seu idolatrado es-
poso pac. filho, irmão, tio, ciiiil,ad.'
e Vicipúlo ÁUfiUS.TO ÜMYGOIO
CF.LKSi i NO, -era «cena.. . nn
terça-feira ..1 d', cjriçn". ns É. '.-' I'"'
ras, na egreja'de ito. Amou:_•''••"
Pobres. (Si Si

SS

flllltli
EaTl-Uil/IDAlM"

NEUnASTHÈNTA,
SSUKUMATOllIlilíiA

g Cnrn certa. raiVcnl o rnpllln.
Í Clinica eliictro-iJiòilica especial

D«. OAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e. Rio de Janeiro. j

Das o ás 11 e das _ ás ... j
I.nr.o dn Carioca, 10, sob. |

¦W IU'' "' llll,T 1^mm-S-ZiTm^^.r-J--Bmmr^'_mtV^

Lavagem cfiímlca de roupa
Pessoa conhcccdora dos mais modei.

nn5 processos de ünturaria, torna ao
novo nor preços os mais razoáveis, ves-
lidos finos dc senhoras e de creança-,
.-, ma Senador Corrêa, 33, Cattete.

7_oi J_ 
ALUGA-SE

Uma boa casa para renda com ot\
se.m contrato, cnm irrandes accommo-
dações, installações clectricas c saiuta-
rias, pintada c forrada dc novo; para
v.-r c ti-a-ar ua rua Barão dc Sao Fc-
;. ,0 -1 S090lix n. 10. __.._"IfflffliiÕDÕS 

PlÜSES
Ouc.-i rai)i'la cnm n

p-_I_0n_.il IH-! MAllIAHOg
líun Scti' il. Setembro lob

ABMAGÕES

vv
¦ 

:i

Vendem-se novas c velhas, d-.- per»
ba, nor preços nunca vistos, copas,
balcões, mesas dc hotcmiim, etc. Rua
Frei Caneca n. 5'j. (M St.lQl

.Cofres e Registradoras
I dc cem mil réis (100^000) para cimfc
| prnnsan, machiniis dc cálculos, de cs-
' cri.ver, vcndcm-se, compram-s«; e t'o-

cnni-Si", Rua Frei Caneca, ns. 7 a U,
lTilculioii* enoa. (M ílífi).'
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PEQUENOS ANNUNCIOS
mu EN

J. LAGES
18CR.PTORIO E ARMAZEM, RUA

DO HOSPÍCIO N. 85
Telephone n. 1901, Norte

Leilões a effectttar-se na semana
ile -8 a 2 de setembro dc 1916:

AMANHA, SEGUNDA-FEIRA, 28,
I 1 hora: .

Leillo de terreno a rua Francisco
Muratori, junto ao predio 54.

AMANHA. SEGUNDA-FEIRA, 28,
ib 4 -oras: ;

Leilão de tres -vedios a rua Carolina
¦9. 6, 8 10 (estação do Rocha).

TERÇA-FEIRA, 29, is 12 horas:
Leilão de terreno no Cáes do Porto.
TERÇA-FEIRA, 29, á 1 i|_ liora:
Leilão dc .predio á rua Cliichorro, 19,

Catumby.
TERÇA-FEIRA, 29, ás 4 horas:
Leilão dc tres predios á rua Porto

Alqgre ns. 98, 102, 106, estação do Ro-
cha.

QUARTA-FEIRA, 30, ás 4 horas:
Leilão do predio á rua Cotia n. 18,

estação -do Kocha.
QUARTA-FEIRA, 30, ás 4 -1-3 horas:
Leilão do oredio e terreno á rua Ma.

triz e Barros 156.
QUINTA-FEIRA, 31, ás 12 horas:
Leilão de predio á rua de S. Christo-

vão n. 312, e um terreno á rua Barce!-
Ios, S. Christovão.

QUINTA-FEIRA, 31:
Leilão de moveis à rua llenjamin Con-

slant 59-
SABBADO, 2, á 1 hora:
Leilão d. moveis á rua Buenos Aires

11. 85, armazem.

Tenhores
Leilão de penhores

KM 5 DK SETEMBRO DE 1915

GUIMARÃES & SANSEVGRINO
TRAVESSA DO THEATRO N. 5 E

LUIZ DE CAMÕES N. 1 A'as cautelas vencida-, podendo ser relorniii.
dai ou resgatadas ate á hora do lclão.

Leilão de penhores
Em 6 de Setembro de 1916

R, CERQUEIRA
54, Rua Luiz de Camões, 54

lloga-30 aos srs. mutuários refor-
marotri suas cautelas vencidas at-j á
vespora do leilüo. S 8842

Por intermédio desta redacção, 
'itppe.lán.

para a caridade publica, tis íieg.iintcs se-
nhoras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
alem disso doente e «em ninguém para sua
companhia, recolhida a tim quarlo {

VIUVA ANGELA PECOKARO, . com
85 annos dc edade completamente cega c
paralytica;

VIUVA AMANCIA, com 68 «uno; dc
edade, quasi cena;

ANNA EMILIA ROSA, pobre vellii-
nha, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
e sem amparo de família;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-'
ROS, cega de ..inlios os ollios c aleijada!

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos mc-
nor.es;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre Te-
lha sem o menor recurso para a sua iub*
aictencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nlior de Mattosinlios, 34, doente, impossi.
«bllítada de traballiar, tendo dtuas (ilhas
iéndo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trabalhar; •

VIUVA SANTOS, com «8 anno? dc¦edade, pnvemente doente de moléstia in-
curavel;

. THEREZA, pobre eesuinfia sem atixi-
Jio de ningueb;

VIUVA BERNARDINA, com ;8 nn-
nos.

2'i''«8«llBlii!l_P!Miil»llll!«_B
I PARA O P.STOMACO P. '.' |
1 mSTINQS E' UM líP.Ml-.Dl' 1
S SEM EGUAL 1

Guaranesia
¦:::«¦-IC .fiinilílllMSEIIilíBiliniüHffiíHlli;

AMAS SECCAS E DE LEITE
PHECIS'A-SK 

de uma ama secca e ami-
madeira; paga-se bem; á rua da L117.

n. 9»- (8-t-ii A) S

PRECIiSA-SE 
tlc uma ama sccca quedê noas referencias; na nia tia Ca-

polia n. 43 — Estação Ja Piedade.
(7785 A) D

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
>RKCrSA-S'E de boas costureiras, «a

avenida Gomes Ercirc n. 91, sobrado.
(8200 D) J

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira dc for-.

t «tio e fogão, para casa de peqUena fa-
tnilia; i rua das Laranjeiras 11. 559.

(8127 íll S

PADOS E GREADAS
.<.

PUECISA-SE 
de uma creada para todo

serviço dc um cas?.!;, a -uri Gustavo
Sampaio n. 304, Leme. (S004 C) R

PUECISA-SE, 
roí. um casal ile traia-

mento, de uma creada branca, limpa
« muito esperta, pira, ajudar na cozinha
«• tratar do roupa. Ordenado 6o$ooo, rua
Condi de Bomfim 1270. (7343 C) j

PRECISA-SE 
<tc uma creadinlin para«erviços leves; paga-se bem; á ma

«ra Passagem n. 254  Botafogo.
_• (8082 C) J

PRECIS.A-SE 
dc uma creada paia todo

o serviço, em casa dc pequena familia:
ma rua Costa Lobo n. 79. (8302 C) J

EMPREGOS DIVERSO?
OrFF.RBCE.SE 

uma senhora de trata-
mento c boas informações, para cn-

fermeira de qualquer doente ou paraliti-00; quem quizer dirija-se a rua Ur. An-
m Nery 11. 596, estação do Riauliuclo.

_ (-1999 S) J

OFFRECE-SE 
uni apaz para escriptorio,

com pratica de to«lo serviço; quemnecessitar, cartas A rua Sagração n. 41,Icarahy; apresentam-se boas referencias.
(8.M.! ?.) n

PRECISA-SE , dc bons cortadores dc
banca c officiaes de ponto esteira ca-

valiier, na Fabrica de Calçado IV.Kr: ri
ma de S. Christovão n. ;c-*. (* ¦* t^mj

PRKCTSA-SE 
dc um administrador pa-'»o Club Sportivo de Equitaçâo. Fa-•pa-se 50$ e cara para familia, Exígem-sc

noas referencias. Avenida Bartbolomcit dc
Gusmão, S. Cliristovão. (S013 D) R

PRECISA-SE 
de uma empregada bran-

ca, para lavar e serviços leves da
casn de um casal, Exigem-se boa? refe-
rencias; rua das Laranjeiras n. 68, sn-
trado. (8009 C) R

PRECISA-SE, 
para casai dc tratamen-

to, dc, uma _ copeira c amimadetm,
com bastante pratica do serviço*, que «ja
seria c bem desembaraçada, dando itrtor-
moções referentes á condueta c serviço;
na rua Val.ad.ixes n. 27, bondes de Ipa-
nema. (8131 C) S

)RECTSA-SE de um ent-vlli-idnr-, na rua
do Lavradio 11. 105. (7907 D) S

PRECISA-SE 
dc uma menina ou moça

educada c de bom comportamento,
para serviços leves de um casal sem fi-
lhos; rna do Riachuelo 289. (8068 D) J

PRECISA-SE 
dc uma perfeita cozinhei-

m do trivial, que lave e passe alçii-
ma roupa, para casa de um casal; \ts-
colide dc Goravell-üS 1. (8.1.17 B> S

PRECISA-SE 
de c.-wouqueiro cm-iinli-i-

dores c um ferreiro praticu em pc-
ürelro; trata-íe na pedreiro da rua Vera
Crur, em Nictheroy, é para o interior.

_-,.,,—-.*—1

PRECTSA-SE 
dc um homem que saiba

tírar leite e tratar dc vaccas; e quê
fcç-i outros serviços; na rua SmtWnna
B. 15'4'i c.TSa 15. (830SDI J

JRECISA SE de uma boa ariumadeiia:
á n» S. CiirislovSo 47«- («299 D) J

Estamos em época de economias...
00 meio mais pratico de fazel-as
4 aproveitar

OS PREÇOS REDUZIDOS, COM VANTAJOSOS DESCONTOS que se obtêm

- A BRAZILEIRA
durante a reconstrucção dos seus novos armazéns.

SÀIÀS dc cores modernas, em tecido superior, do Talor de 10$ e
17$, por 110500

SAIAS dc boa casimira, elegantes modelos, em cores eazul marinho, de
26| por  I9$000

SAIAS brancas finíssimas, artigo novo o chie, de 35$. 40Í e 50$ por100, 22§ v.-, r- ¦¦:..._: 35Í0O0
G.-.MISAS dc dia, em baptiste superior, com rendas finas, do valor de

80000 por  60300
CAMISAS de dia, de bom morim, com bordados, artigo de grande du-

ração, a 2$300 '. ; .. 10500
CAMISAS de .dia do percal fluo, guarnecidas com bordados suissos, do

valor dc 5$ por  30100
CORPINHOS chies e de boa qualidade, guarnecidos com rendas finas,

de 5$ por . . . .  30500
MEIAS para senhora, ai tigo durável, de 30 por. .  21300
TOALHAS felpudas para banho, grandes e dc boa qualidade, do valor

de <í$50O por  , 30600
COSTUMES de brim resistente pura meninos de 2 a 11 annos—para

reclame—de 30500  5$500
BORDADOS suissos, novos e enorme sortimento dc bonitos desenhos a*ÍOO, 400, ôOO, OOO reis, etc,

miEllllt, MUIUEIIAS, HIBPâ ti CAMA E K MESA,
ROUPA BRANCA PARA HOMENS E MEIIM E URIS ARTIGOS, %0^

cujos pregos reduzidos todas as pessoas
econômicas lucrarão em conhecer.

LARGO DE S. FRANCISCO N, 42
-____BS____3g_3--3-. _a__a-_g____M

PRICCISA-SE 
ile uma «-T._il.-i -iar.1 todo

o serviço de um casal com dois fi-
lliinlios, dormindo no alu-juel c dando re-
íc-encias de eua condueta. Tralar á nia
Haddock tolo n. 50. casa 8. (7qoC OJ

IjHíi-ClSA-SE 
de uma lavadeira cngoni-

mmlclra; ria rua Conde de llomíim
n. 835 — Muda da Tijuca. (8423 C) 11

PUÍ.CISA-SE 
em casa de um casal «sem

fillios, de uma menina para stxvlçoa
leves; ordenado para principiar 10$; ruu
Nery Pinheiro 11. lo-i—ICstacio. (8433 C).\[

.ASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGA-SK 

o 3o andar do predio n. 7*
da rua de S. José, tendo duas sala»,¦c sete quartos espaçosos, claro.-; e bem

ventilados c as dependências precisas. A3
chaves estio na lojti e trata-se na avenida
Rio Branco n. 103, i° andar, das 2 ás
4 horas, com Jacobina. 177*" K) R

ALUGA-SR 
o i° andar do predio da rua

do lavradio n. 18.1; za chaves ao lado,
no i8«, bai.os. (7935 K) M

AI.UGA-SU 
uma porta com fundos, por

100$; na ru ados Arcos n. 64.
i637<j E) S

AIjUGÁ-SrC unia boa sala de frente, bem
--.uioliilaüa, á avenida Mem de Sá 11. *o.

(6843 10 S

AIiUGAM?SE. 
para escriptorios, boas sa-

Ias, com saeadas para o jardim da praça
15 dc Novembro; rua Clapo 1. (366 È) S

i .aUGAM-SR nuarlos, com ou sem mobi.
-£"3-jIia, liar arapaxes solteiras e casaes,
sendo a 35$ os desmobilados t a 50$ o_
mobilados, na hotel Progresso, á ma Acre
n. 84. (7005 E) J

ALUGA-SE por 50$, um bom commodo,
com todo necessário para um casal sem

creanças ou moços do commercio í na rua
Co-*ta Bastos n. io, próximo á do Ria-
chuelo. (7685 E) M

A 
«LUGA-SE um auarto d« frente para a
rua. a moços solteiros, com «pertsãoj mt.

avenida Passos n. 118.. (78-3 E) R

ALUGA-SE 
por 1*0$ oi" andar do «pre.

dio sito á rua da Prainha n. 14.
(;«74 E) y

ALUGA-SE 
em casa de familia, bom

commodo de frente, j com servidão na
casinha e mais dependências, no i° an:
dar da rua Acre n. 122, em frente á rua
Uruguayana. ' *! (7S34 E) R

ALUGA-SE for 140$ a casa da rua No-
va de S. Leopoldo '«. "89; trata-se na

rua da Alfândega n. 1*, Peixoto Si C.
(770t K) J

ALUGA-SE 
por 100$ mensaes, uma ma-

Riiifioa sala para escriptorio ou officina,
110 i° andar do predio novo do largo de
S. Francisco de Paula ri. 44. («1843 E) J

ALUGA-SE 
uma esplendida casa, na ave.

nida Gomes Freire" nr .40-A; chave*
ao lado e trata-sc n.i mesma rua n. .7.

(7936 E) S

A 
LUGA-SIC o excellente predio com po-
rão habitavel da rua do Rezende 971

chaves e informações no n. go (mesma
rua). (7945 E) B

ALUGAM-SE, 
a cavalheiros do commer-

cio* bons commodos, de 40$ a 7.5$. com
sacadas parado iardím da praça Quinze dc
Novembro; têm luz clcctrica e creado para
fazer limpeza; na rua Clapo n. i. (79i6E)J

r

Taffetas Chang-eant, <s
Taftetas de côr lisa,

Crepe de
chine,

Faille, Voile,
|

Nas
cores
todas

modernas

Em
gêneros
ultima

novidade
<-__-___£. jflll__M
Vk^C_BCú_Lj3 ___tM5BH _^_>

Poug^é,
Foulard,
Lavavel,

Messaliue, Charineuse,
etc.

Casa Leitão, Lano ie süi Sita

ALUGAM-SE por 150$ a loja e sobm.
do da rua de Saiu'Anna n. .16; tra-

ta-se na ma da Alfândega n. 12, Peixoto
& C. (7704 E) J

ALUGAM-SE 
duas salas de frente, uma

por 6>;$ e outra por 55$; casa de fami-
lia; rua Riachuelo io. (78*0 E) J

AI-UGA-SK 
o 3fl andar do predio novo*os. da rua Th. Ottoni; a cliavc no 1"andar; truta-se na mesma rua n. 143.

(7939 E) S

AI-UCA-SE 
Rrande armazem, para qual-

quer industria ou deposito; trata-se narua do Ouvidor io. sr. Jlatlieus, (7915EU

\ I/UGA-SE uni quarto limpo e arejado,-íxcom ou sem mobília, a senhor decente,
e:n Cila a dc familia > de tratamento, onde
não ha outros inquilinos; na rua General
('ninara n. 17*, sob. (6746 E) S

A LUGAM-SK tres bons aposentos, sendo
-Ç_Lum de frente, juntos ou separados; não
tem moveis nem pensão; ureíerc-sc pessoastio conunercio; é casa dc pequena faniilia;
Assembléa .1, 2". (7966 J) J

A IjUGA-SE o ai-nmznin da rua do
i^Iiavradio 11. 165, próprio pnra
negocio c i'csidcni:ia. Kstá aberto.
Trata-sc na Companhia Fornece-
dora do Matoiiaes, rua Frei Canc-
ca n.s **5 a 30. (S 67-41) 13

«««ItlBI^IBII^aillllBHnrvaiin!!!»!!».!»!!!-!!:»
§ OS QUE SOPPREM DO ESTO- 1
I MAGO DEVEM USAR |

1 Guaranesia 1
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ALUGA-SE 
o sobrado da rua Larga n.

41, com dependências confortáveis; alu-
gucl módico. (702, E) J

ALUGA-SK 
a casal sem filhos ou peque,na officina, metade do hom a" «nda.

da run Gonçalves Dias n. 3S, com exeel-
lente sala de frente, bom quarto e direito
i cozinha c demais commodidades; trata-scna mesmo, 1.S191 K)

AtiUGA-SE 
uma Krande sala. no í" an-

dar da rua Theopliilo Ottoni n. 85,
com divisões próprias para escriptorios.
Trata-se no armazém. . (4993 E) J

AI,U(,A-SE 
unl sobrado, na rua da

Prainha 11. 44, com tres quartos, duas
salas, banheiro, despensa a bom terraço.

A LUGA-SE no centro da cidade, á rua
l_..General Gomes Carneiro 11. 123, antiga
d-.i Costa, com grande terreno, cora bar-
ração, próprio para qualquer industria, de-
posito. garage, coeheira ou officina, faz-se
contrato; a chave'está no, sobrado próximoe trata-se na rua dos Ourives n. 54.

(Soío E) R
A T.LG.VM-S-E as casas da rua Joaquim--.Silva ns. 02 e 94. Lapa. complctaiiicu-

t2 reformadas c modernamente .preparadas,
contendo cinco mapiificos quartos:, luz ele-
ctrica c gaz, para luz e cozinha; trata-se
na mesma rua, canto do becco do Império,
vcnJa, com o sr, Valentim. (G75SI") S

A LUGA-SE um escriptorio. muito claro,
-CXproprio pnra medico; rua Sete de Se-tembro 177. sobrado. (711 E) S

"SUL AMERICA"
SECÇÃO DE PROPRIEDADES

tina do Ouvidor 80
ALUGAM-SE

Os seguintes predios:
(As chaves nos mesmos oa conforme in-

dicacão dos respectivos cartazes).
S. CHKISTOVAO—Rua de S lanuanon.

8*. com 4 quartos, 2 salas, quintal, etc, luz
electrica. Aluguel i*o$ooo.

NICTHEROY — Rua Visconde de Mo.
raes 4*, com quatro quartos. * salas, copa,
despensa. etc, Rrande auintal e luz elccin-
ca. Aluguel '*o?ooo. (tambem sc venift
este predio). _ ..'

B0TA1-0G0 — Rua Conde de Iraja t7S.
com 3 quarlos. salas, etc, tem lui electrica.
Aluguel.i35$ooo.

S. CHRISTOVÃO — Uba Coneral José
Christino 44, com 5 quartos. 3 salas. <*•'*•>
luz, electrica, porão habitavel e grande cha-
cara. Aluguel J70J000. ._

S. CHRISTOVÃO — Rua Coata Gáí-
marães 2*. casa 3. com a quartos, a salasi
etc. Aluguel àiJooo.ALTO DA BOA VISTA — Travessa da
Boa Vista n. ao, com 4 ouartos, 2 salas, luz
clcctrica, eic. Aluguel zíoSooo.

LARANJEIRAS — Rua das Laranjeiras
n. 453. com magníficas accommodações para,
família de tratamento, quintal, etc,;, as cha-
ves na mesma rua n. 410. Aluguel 300J000.

• GLORIA — Rua Suiador Cândido Men-
dei 18, casa 4. com 2 nuartos, 2 salas, luz
clcctrica, etc. Aluguel i*o$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alogre J3?.
com magníficas accommodações nara familia
do tratamento, porão habitavel. luz electrica,
grande quintal, etc. Aluguel íoo$ooo.

VILLA ISABEL — Rua D. Maria Ro-
mana n. 17, casa Q. com 2 quartos, » salas»
luz electrica. ele. Aluguel 80Í000.

BOTAFOGO — Travessa llononca n,
casa 5. com 2 quartos, * salas, luz electrica,
etc, Aluguel ioo$ooo.

A 
LUGAM-SE salas de frente, próprias
para afinador; rua Uruguayana n. 216.

1" andar. (84*8 E)M

ALUGA-SE 
um superior sobrado, com 3

quartos. 2 salas, cozinha, banheiro c um
magnífico terraço; preço x8o$; i rua Se-'
nador Euzebio n. 127. (8414 E).1f

ALUGA-SE 
uma hoa sala de frente, a

moços solteiros, á travessa das Bellas.
Artes 11. 5. (8413 E) M

A'LUGAM-SE commodos baratos: avenida
Passos 37, casa dc banhos. (8123 E)S

fleStliraeE
Tira í os cabellos supérfluos do rasto,

collo e braços. Bncontrt-ae nas ama: Ba-
iin, Hermanny e Cirio.

\ IjUGA-SEC bom e novo sobrado
-ttajda rua do Lavradio 118, com
duas salas, quatro quartos ,quar-
to para creada c 111 _Ks dependeu-
cias; preço 220*1000, com bom
fiador. (M 8381) E

ALUGA-lf-SE 
dois bons qua'rt03 com ja-nellas, bem arejados, para casal sem fi-

lhos, ou homens sós, dando boas referon-
cias. Aluguel, um de 30$ c outro do 40$;no sobrado da rua General Pedra 42.1,antiga rua do S. .Diogo. (8379 E) IM

ALUGA-SE 
uma boa snla de frente, a

um casal, ou rapazes do commercio; aChácara da Floresta n. 1 loja. perto do
theatro Pheirix (avenida Rio Branco).

(8387E) M

AILUGAM-SE 
esplendida sala e quarlode írente, em casa de familia de tra-

tamento; na rua Primeiro dc Março n. 20,
2" andar. (8_86E)B

ALUGA-SE 
grande armazém, com gran-dc terreno, na rua Camerino n. 134.

Aberto das 8 i|«a ás 9. Trata-se na rua¦Snclmt 11. 3, 2» andar. (8009 E) }

ALUGA-SE 
uma sah. para escriptorio,

no 2» andar da rua Sacliet n. 3, ondesc trata. (8011 E) J

AI*U'GA-S13 
cm conla, bom armazém,

com moradia; na rua General Caldwe*.n. 227; trata-se na rua Sachct n. 3, 2»
andar. (8012 É) J

ALUGAM-SE 
duas optimas salas, para cs-

criptorios; Rosário 170. (8018 È) J

A«LUG«A-SE 
a dois moços decentes, um

bello quarto com excellente pcníão, etn
casa de familia respeitável; na rua General
Câmara 118. (8331 E) J

A LUGAM-SE cm casa de familia, duas-t*.salas de 'frente, mobiladas ou não, com
pensão; na rua Silva .Manoel n. 52.

(833(1 E) S
A LUGA-SK um armazém para pequeno«••fXnegocio, á rua Menezes Vieira (antigaInválidos) n. 12; trata-se na rua *V ns. to

a 16. Mercado Municipal. (8024E) J
A LUGAM-SIC commodos de frente e bem

-ÍA.próximo da Avenida; rua da Assem-hlea 11. 63, 20 andar, Só a senhores ilo
tratamento. (8339 E) J

1 ILUGA-SE uma boa sala de frente; na«-avenida Gomes Preire ti. 91, sobrado.
(8201 E) J

ALUGA-SE 
uma boa uorta, na rua Ma-

rcchal Floriano; Irala-se na rua Paula'Mattos n. 186. (8242 E) R
A LUGA-SE nm armnzcm pintado de no.¦Xiavo para mta.qiicr nepocio limpo; na ruada 'Allandcga n. 2S4. (Sjí.i E) K

ALUGA-SE 
um «rnnde armnzcm, tia rua

Senador Pompeu n. 229; as chaves»estão 110 n. 2.11 e Para tratar na avenidaKio Mranco hí. 93 e 07. (8272 E) R

Á LIJG;A-SE pnr 00S o sobràdlnho da rua--.«los Arcos n. 49. A cliavc c.-tá ua loja.
(8287 E) J

A JjÜG.V-S13 na rua ilo S. Bento
r^-m. 30, 11" .-inilnr, esquina ti»
Aveniiln «Rio Branco, grande quar-
fo, mobilado, boa jieiisãb, 2 pes-sons, 200$; iimii, l.lOíü; casa ile
familia. (,1 8311) Ií

A I.0GA-S1Í mn quartinho r-or ,"o$, sem-f-vluz, i 11:11 Et-nlior de edade. 11110 traba-lhe fora; na rua da Relação n. 55, casa V.
(7969 E) R

A IíIjCiAM-SK quartos espaçosos, a 30$,¦CXe unia grande sala de frente, com clc-ctricidade; rua.da Quitanda 196. (844,E)M

LUPA E SANTA' THEREZA
A LUGAM-SE 2 casas, á- rua Petropolis-*An_. 36 e 38, com 2 __j;ir., :. quartos,

quintal, bom terreno o mais conimodidndcs;
trala-se a rua do Cattete 233, botequim, comAlmeida. (8.162 F) B

A LUGa'\M-SK um espaçoso porão habita-•íAvcl c um auarto mobilado, a senhor óu
Casal dc tratamento, cm casa de familia, na
rua Silva Manoel 11. 108, (8446 F) M

AI-UGA-SK 
uma cosa por _oo$, com

bons commodos para grande faniilia,
bondes á porta; na rua Imperial n. 234,
Mcycr; trata-se na padaria Flor da Glo*
ria o*,: no armazém Balkanico, ali pro-ximo.. (7814 F) J

ALUGA-Sli 
um andar lerreo com dois

quartos, duas salas, bom quintal, logar
saudável; ladeira de Santa Thercza no;
tr.-ita-se no mesmo, Í7957 10 3

ALUO.-VM-SE 
bon_ cômodos e uma hoa

sala de frente, com ou sem mobilia, amoços decentes ou casaes quo trabalhem
fora; ua rua 13. Luiza n, 31, Gloria.

(79SI F) J

ALUGA-SE. grande sala cora vista parao mar c jardim da Gloria, para pessoassolteiras, entrada independente; na ladeira
da Gloria 37. (.199-4 F) J

A LUGA.SE, para casal, na rua da Gloria-"An. S_•. uma esplendida e espaçosa sala dcfrente, dando vista para o mar c tendo Iodasas commodidades. (Sisi 1*') J
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SUNCHAS,
SARDAS,
ESPINHAS,
nUGOSIDADES,
CRAVOS,

YIíIDIELHlDüBS.
OOSriCHõES,
IRRITAÇÕES,
PRIETRAS.
FERIDAS.

CASPAS.
PERDA DO OABEI
DORES.
ECZEMAS,
DÁRTHROS,

GOLPES,
CONTUSÕES.
QUEIMADURAS,
ERVSIPELAS.
CvEDASISIAÇõES,

t
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Em todo o murido, os revenddores da "GOODTEAB"

tcem os mesmos intuitos. _'_
Baseiam-se elles em melhor lhe facilitar o negocio,

obtendo a sua amizade, prestando-lhe um serviço de valor.
Efles por si mesmos verificarão se a medida dos seus

pneumaticos em uso é justamente a devida, providenciando
sobre o seu enchimento, collocando*o de prevenção contra
certas facilidades de proceder com os mesmos, nos quaes
innocentemente decerto não deixará de cair.

Isto representa tempo e dinheiro ganhos, proporciando-
lhes cerca da kilometragem, ou mais ainda, da que sempre
•readem os penuematicos 

"GOODVEAB", facilitando com
a sua conservação que elles se prolonguem longamente,
«do que resultará afinal custar o pnéumatico 

"GOODYEAR"

miuito menos do que qualquer outro similar.
Os penumaticos 

"GOODYEAR", câmaras de ar e acces-
sorios são facilmente encontrados nas casas da venda dos
artigos da "GOODYEAR"

DISTRIBUIDORES

CASTRO D-AIiMEmA & O. — Avenida Rio Branco 56.
CARIiOS COaNTEVILLE & O.—«Rua da Alfândega 94-100.
A. VASCONCELLOS & O. — Avenida Rio Branco 163.
* * KNAUSS &C. — Rua S. Pedro 146. * *

i^AAKR0N.0HIO>

RUA S. DENTO 30 —Sc— RIO DB JANEIRO.

'LUGA-SE 
nm bom quarto para rapazes;

tna rua da Lapa n. 71. (8o4s E) R

ALUGMI-SE 
duas boas nortas, bastante

espaçosas que se .prestam para qualquerceuoclo; na rua da Lapa n. 71. (8046F) R

Saccaria e aniagem usada
Corapra-so qualquer quantidade

C. do Industrias-Tcxtls — Rua
Theopliilo Ottoni 36

Caixi. 1009 — Tel. Norte 4306

ALUGAM-SE 
bons commodos para rapa-

zes solteiros, no confortável predio da«avenida, liem de 'Sá n. 34, tendo todosos inquilinos direito ao terraço do mesmo.
(8*33 F) R

ALUGA-SE 
em cara de familia rodeada de

jardim, uma sala mobilada e um coin.medo «por -0$, telcplione, luz electrica; na
rua do Rezende n. 198, esquina Ri-aclmelo.

(8226 1-*) J

ALUGA-SE 
o -ratjrnifico predio da rua

Pctronolis n. 16, Santa Tliereza; as
«naves no n. 18 e trata-se na rua dc São
Fcdro n. 199, sobrado. (S326 F) J

ALUGAM-SE por 160$ os prédios novou
da rua Real Grandeza ns. 3*0 • 3*8,

I-ara família de tratamento, t.*ndo sete
quartos, duas salas, fogão a gaz, electri-
cidade, etc; as cliavcs por favor no 330
e trata-sc na rua -General Polydoro 27'*
com Campos Silva & C. (7843G) J

A LUGAM-SE sala e quarto de frente,
_1.com ou sem mobilia, em casa dc família:
na rua do Cattete 28. (?8«;8 G) J

ALUGAM-SE 
nragnificos commodos. «

cavalheiros -c a_ «moços do commercio,
na confortável avenida Commercio; na rua
Cbristovão Colombo n. 38, próximo ao lar-
go do Machado; trata-se com o encarregado,
a qualquer hora, (6844 G) J

A LUGARÍ-SE aposentos com pen-•**_So, confortáveis, desdo 4$
por dia c 100$ mensaes, luz clc-
ctrica, telephone o unia bella sala
do írente. Pensão Familiar. Pra-
ça José do Alencar 14 (Cattete) .

(S 6744) G

ALUGA-SE. 
por 300$, o sobrado da rua

Marquez do Abrantes 11, 20S; trata-sc
no n. 214 da mesma rua. (8429 G) M

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CmASmA JBmUJUmZIL
Rua 7 de Setembro _xr. 135

TlCLlíaE-TIONE 5438-Central

ALUGAaSE 
o predio da travessa Fran

cisco Muratori 61; as chaves estão uo
6.1, e trata-so á rua Evaristo dn Veiga 2.

(8424 E M
ALUGA-SE uma bonita sala do frente,x_.com tres saca/Jas; rua Ueiiiamin Con-

stant i-j2, Cloria. (7712 !•') J

ALUGA-SE, 
n pessoas sérias e dc trata-incuto, uni optimo auarto, no predio no-

vo. da rua D. Luiza 32-A; tel 2944 C.
(R060 F) J

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A i-UGA-Slí vmia casiníia, na nia BufírqüeíXân Macedo n. 2.... Cattele. (;.)ílo G) J

ALUGA.M.SE 
magníficas casas, na ave-nida Bella Vista, com accominodatõeativRienieas; na rua Euplirasia Corrêa 4»,pro-jinro tio largo do .Machado. Aluguel,1 IS»; trata-se com o encarreeado.
 (OS43 C) J

ALUGAM-SE 
tnaiinificais « «mplas casai,na avenida D. Luiza, com boas accom-moilaçõcs e installaçâo electrico-, r. líuphra-sra Corrêa 11. 41, próximo ao largo du Ma-,.',,..,. ,-,,.,.,. „.... . e^cjrrjgado, AIu.

(6846 G) J
chado; trata-se com
gucl 130$000

A LUGA-SE, por 1.10$. o bello predio da-.-.rna Ja Ai-Fii:np<,rio 44. com muitos com-
modos. (7qo2 G) S

ALUGA-SE 
o;i-.imo aposnto.com pensão.a casal 011 cavalheiro distineto; travessaMarquez Tarimá, 31, ou praia dc Botafogo.
(80S4 G) .1

¦:ilHI!Blil!«E!ll_Ji;;ii_li!I|l|liB!!!!!Bllil|l!IIHIB
g DOIS CÁLICES DESTE PODE- 1
| ROSO ANTI-ACIDO EVITAM g
1 AS MAIS GRAVES DOENÇAS I

| Guaranesia |
«it!Bi.!.!H;iaa:|li«;!Hi!í;!rai;^ãÍBí.,:fi,i!:l

ALUGA-SE por 2C0S o prídio 11. S3 darua liiiarquc de Macedo; trata-so narua 'Almirante Tamandaré n. 68. (8oioG)j

ALUGA-SE, .para neitocio, a cxrcllentecasa da rua de S. João Baptista n. 52.
 (831.1 C) J

Pofleroso ^A Ta ia
Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado,

§.°.Sot. ,saude e bem cstar' e vencer vossos inimigos, adquira umCASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas e ver-dadeiras são recebidas da índia, pelo prolessor Aristóteles Ita-
Í.m' 

!í*nVa 
lV*Hv (los.onÁlss09' 9,?' sobrado-Caixa Pos-tal 004, Rio. Envie $300 em sellos novos do Correio parareceber curiosas e interessantes informações detalhadas GRA-HS, em carta fechada. Envia-se para todos e para Ioda

•% i-U-JA-M. ;i c;i?a n. I. eu. uma oequena_~_-vil!:iv Villa Laurindo, situada á rua PI-nheiro Guimarães n. 31, Botafogo, com umasala., dois quartos, cozinlia e mais depen-dencias, luz cleclrica; aluguel, inclusive
taxa e luz, 85$; trala-se na mesma rua n. 27,

(7805 G) J
A LUGAM-SK casas hvirienicas, na rua D.XVCarlos 1 222; Cattete! aluguel 6i$ooo.

(S156 G) J
A LUGA-SE o sobrado da rua do CittetêX_.11. 43, com 2 salas, 3 quartos, despensa,banheiro quente e frio. cozinha com fogão a

gaz. W.-C. o uma arca nos fundos, com
caixa .1 aK-ia e tanque apropriado para lavar;trala-sc na rua Carioca n. 41, loja, onde
eslão as chaves. (8ioí G) S

4 LLGAM-StC bons quartos com ou semXxmobil.a, luz clcctrica, banhos quentes,
jardim, telcplione; rua 1'aysan'u 187.

(81.io G) S
A LUGA-SE o predio n. IX da rua Ge--r_.ner.il Polydoro ii. 55, Botafogo, tem
electricidade. (t,/,., G) lt
AILUGAM-SE boas casas com todo o-Ticonforto, para pequenas familias; narua D. Polyxoná n. 70, Botafogo.

(-960 G) R

.*.|LUG._M-Sll tisplentliUas casas;•"•im rua D. Marcinrii, 87, 230$,
o 93, ¦S80$000. (R 

6045) G
ALUCAM-SE uma casa assobradada, por-P-I64Ç, tem .- quartos. 3 salas, (rrandequintal, e um sobrado por 182$. com 3quartos,

te 210.
**-- «, '¦¦"' IU*'P> «UOIII ,}

salas u mais pertences: Catte-
(8427 G) M

A LUCA-SE uma casa, por 132$; 3 quar._-_os, 2 salas, grande ouintal; Catteto 214,e outra, na rua Bento Lisboa n. 80 por122S. 2 -iiiartos. 2 salas, grande ária. c ou.
-_J-Lf___L___-".rjniJe auintal. (843oG)M
ALUGA-SE cm cnsa de faniilia«"mm bom quarto pnra rapaz, com

pensão, por 120$, tel. C. 5101;rua AnOradc Pertenço 32, Cattete.
(J 8032) G

A LUGA-SE. por 130$, a cãsã da~rrâ"lj".^xi.arIota 72, com 3 quartos. 2 salai etc •
chaves no 76, c tralar. á rua Scto de Sc^tembro 100. *g«

Deve-se empregal-o sempre de accordo com as instrucções qnoacompanham rada vidro.

&M"W"M"yt"K<"K<<*>^

ALUGA-SE |.or 100$ boa casa nova, comdois quartos, duas sa'.is, cozinha, ba-11he.ro. illuminação electrica c bondes á
puria; na rua General Polydoro n. 300;tr.-.ta-Et- na rua Voluntários n. --48. lio.
___g°- (7825 G) R

A LUGA-SE por 120* a cisa nova da rua•í--de santo Amaro n. 6i-A, com doisquartos, duas salas, electricidade e quintal.Chaves .no 61 (7835 G) K

ALUGA-SE por 8ü$ a casa da rua Fei-.nandes Guimarães n. 91-III; trata-se narua da Alfandeira n. 12. Peixoto & C.
(-703 G) )

A I,UO.\-SIC salão dc frente, casa dc fa-
--".Vinilia, a quatro rapazes, com refeições,
por 7*,$ cada uni; na rua da Carioca 40,
2> andar. (Si;6 E) J

,4 LUGA-SE uma excellente sala para <S-
-A-criptorio ou consultório: a rua Sashet
11. 11, i°. (E)

A MJGA-SE um auarto mobilado, a moços
-Li.o.tciros ou casal gem filhos na rua da
Alfândega, prxoimo á avenida Passos; trata-
so á rua de S. Tedro 266. T3i62 E) J

ALUGA-SE 
o 2» andar do predio da rua

Candelária 90, com grande tetraço.
(;<K)1 E) S

A LUCAiM-iíIv aposentos maunificos, a
-ClLprcços módicos, para moços do commer-
cio; rua I-uiz Cama 4.*i- (8íj2 E) S

ALUGA-SK 
a casa, para pequena família,

sita á travessa do Torres 2,í; está for-
rada de novo;aas chaves no arn.ázént, e?i|ui-
na da rua Riachuelo. (8oo6 E) S

ALUGA-SE 
paríc dc uma sala de frente,

para colleteira, chapeleira ou dentista;
larRo do S. Francisco n. ij. 1" andar,

(806- 10 T

,* LUGA-SK uma optima sal.i dc fr.-nte,
aü^-propria para cscriplorio ou consultórios1
ru» do Hospício 174. 1° and ("067 E))

ALUGAM-SE 
Rrandes quartos, com duas

sacadas, a 50$ e 6oS. a casal ou moço-*
decentes, com uu sem oon.são; têm electri-
cidade, banheiro, etc; Sant'Anna .13,

(8373 E) J
A LUGA-SE a magnífica casa da rua do

_r_k_T\:.ichuelo .1S5; DÓde ser vista á qual-
quer lior.i e trata-se na rua da Quitanda¦ 57. 1" andar. (S.-6o Kl J

A LUGA-SE uma sala de frente, em cisa
_C_Ldc um civil sen filhos, a um senhor de
tratamento; rua do Senado 17-- \S411 E)M

A„F<ÍAtS? l1m-' h03 H'1-1 * nioços; na-t-.r-.ta Cas«iano n. 47 (Gloria). (-*3o4F)J

A JAG-^f-Sli Ms excellentcs quartõv-«-com todas as_ commodidades para soltei!roa ou pequena familia; na rua das Marre.
2! "* '5* (8.10.1 F) D

A LUGA-SE. para uni casal.
-fida rua Unigaayana iSí.

o 2n anu.ir
(8,-48 10 -

A LUGA-SE, por 1.10S. a casa da travessa
í^' "A''0* "'l"™ .?¦ Luiza na Gloria;Cita aberta, e tratar, sete de .Setembro 100

(3-6, -J j
AJMJCAM-SE unia sala ,- um quarto, com-a-coran uuicaeão, com . linda vista pari o"--(.. c«.m «ou _f.u iiicííiiifi; com'ou ?cm üens-j; na praia do Rnssell 192. (ii.uo Í)J

ALUGA-SE 
n casa a rua Delphim 104,casa II, tres quarlos, duas salas, nova,com todos os requisitos da livcicne- 130está aberta. f79,0 G) s

CURA radical da gonorrhéa rliro-nica ou recente, em ambos os sexos eetn poucos dias, por processos moder-nos,semdôr;«Hrantc-se o trntanicu-to, Impotência, cancro sypliilitlco,dárthros, eezemas, feridas,ulceras,
Appl. C06 e »14 — Vacc-na deVV right—estreitamento de urethra; appl.,do poderoso especifico contra moléstiasventre-», etc. P_Eamento após a curaConsultas diárias, 8 ás 12; 2 ás10 da nolto—Av. Mom de Sá 115
•AI* ? S" S" rua General PoWoraX_n. ao, avenida, uma casa; as chaves cs-tao no -n. 5 e para tratar na rua da Pas.*«"*"** "¦ ¦'8-  (8-s?8G) j

ALUGA-SE 
um., cnsa. com ,i quartos, asalas etc.; na Villa S. Clemente, arua do Si. Clemente 08; trata-sc no 04; alu.miei tios. fp ;¦,-, 1-1 1

. wm élÈmMiÈmWigm *ü ^hjr

A LUGA-SE um magnifico quarto mobila-
oAÍav.lhêlrr?30; ", mol;o ^ ií 1,

I u ,caví,'Aro <le tratamento; na rua 'An
F'--"'--"ce 

n. 18. (r68™ C) J
i A LUOAM-SI* commodos;fl.vagem n. 08 Botafoeo.

ALUGA-SE 
o predio da rua das Laranjeiras n. *.so, só para familia de trutamonto; as chaves no nnurízcm da esquim.

próximo, onde se traia. (jfl6i ti) )

ALUGAaSE 
a casa n. 88 da rua Del.

plum. liotnfogo. com tres quintos, dua»salas, banheiro e luz electrica; trata-se 11rua da Carioca n. 60, das 4 is 4 1' -¦-¦'•* (835, t) fthoras da tarde.

ALUGA-SE 
uma casa nova com doi*.

quartos, e duas salas, por 90$. proxiia v
i rua Voluntários da Pátria, retirada t,
metros; trata-sc na rua de S. João ll_p[i«-
ta n. 15. Botafogo. t3--jS G) j;

ALUGA-SE 
o «predio da rua Andrade

Pertence n. 4*, Cattete, para f.imili»
dc tratamento. Está aberto das 8 is 4 Iin-ras da tarde. Informações Th. Villa no-.

<a._i o u

ALUGAM-SE 
a 90$ duas casas, ná tra.

vessa Còmmendador Oliveira liolafosv.
ns. 14 e 16; trata-se ua Ttra da Passagem
n. 118. (8.-.|i G.) lt

ALUGA-SK 
uma casa nova, com cine-,

salas, installações electrica, dc luso, ío-
RÕo a gaz ou lenha. Javatorio3 por i.jnÇ;
na rua Dezenove de Fevereiro n. 56, Eo-
tafogo, (8013 G) .1

AMjGA-SÜ 
bom quarto mobila-lo voi.iou sem 'Pensão, a casal cem filhos. 31cavalheiro de tratamento, em easa de ie.milia estrangeira, casa cm centro de jar-dim. Laranjeiras 2;s. (8*oí G) >

ALUGA-SE 
bonito quarto mobilado, mui-

to arejado e com luz electrica, eiu cas.»
de família; na rua Dr. Corrêa Dutra j!.

(S307 G) J

ALUGA-SE 
uma boa casa com tres qi-.nr-tos, duas salas, cozinha, tanque, chuvt!-

ro e quintal; na travessa Barão dc Guará-
tiba n. 3-5. Cattete; trata-se ua mesma.

(8303 G) V

ALUGA-SE 
o predio da rua Alice .13(Laranjeiras), «om luz electrica. banhei-

ro, fogões a coke e a gaz, etc.; as chave»
no n. 36. (8397 ('.) T

A ILUGA-SE) excellente predio,•^coiistrucçSo niodernn, com to.
das as couunodidados para grandefamilia de tratamento; centro de
terreno, entrada para automóvel;
na rua Voluntários da Pátria 143.

(S 7450) O

A 
LUGAM-SE, na rua General Scveri.ino186, casa de familia, uma sala dc frente

com pensão e mobilia, por 110$; 3 quarto»de frente, idem, por 110S; outro. 100$;um outro, por ooi. idom; só a pessoa dis-,tincta; pagamento adcant.ido. (7400 O) 1

A LUGA-SB nm aposento rien»¦^¦.liiento mobilado com pensão 1»
cavalheiro ou casal sem fillios:
nu rua Benjamin Constant n. 90.
Gloria. (J 7879) Q

ALUGAM-SE excellentcs commodoi. a
casaes distinetos e a mocos do commer-cio, sem mobilia, cm casa de faniilia. pro-ximo aos banhos dc mar; informa-se ua

rua Dr, Corrêa Dutra 53. loia. (7q*oG) 3

ALUGAM-SE, 
a casal sem filhos 011 a

duas senhoras, sala e quarto de frente,
çom ponsãoj rua Ypiranua n. 37, Laran.
jeiras. (77I, Q .e

A-HjGAM-SE 
trea bons salões, cinientw

dos, com porta e janellas, preços iiiodi-,co;; tratar ua rua Bento Lisboa n. 03.
(W g) 

-B

ALUGA-SE a casa n. í da rua Beiiln
Lisboa n. 79: a- cliavc» no n. Si, temtres quartos, duas salas, cozinha e quintal..
(-05S f.).ij

LUGA-SE uma lioa casa com dois quantos, duas salas e mais ncconimodaçõcs,A--—..«_, uutta muno u 111,113 ««cMjnimouaçocsie luz c ectnca; na rua dc S. João BaptisU" °c '  "-* (499« G) .1n. 8í-Á. Preço, 90$.
' LUGAM-SE dois predios novos comaC_.licl.a vista para o mar, a rna TavarcHBastos ns. 9ú e 122. O primeiro de s-j.brado, com tres quartos, c duas salar, emcada .pavinicnto e o segundo com ,loia

quartos, duas salas e um Krande salão omais commodidades .liara familia. listãoabertos e tratam-se na sacristia da ecrejaide S. Pedro. (6945 G) H

ALUGA-SE 
unia boa sala dc frente, cãcasa do senhora allemã, a pessoa do com-,mercio ou casal sein fillios; rua G. Pyludi...ro 135, Botafogo. (8145 C) J

AlUGA-SK a casn moderna do
^¦rmi D. Marciana 123, com ox.
collentcs ncconi«moilações para fa.
milia de tratamento, com duna
salas, seis quartos, banheira <-ouj
aquecedor o mais comirioilidttdos,
jardim na frente, entrada ao lado,
etc; preço 2Í53."*; as cliavcs estãu
na rim Assis Bueno 52, Botafogo,

(J 6010) (3

AiJ.UGA-Sl* o predio .le sobrado da ruaXlPcdro Américo n. 1.17, com exccllcutucommodos ipara fnmiÜa, podendo fer vísíndo meio-dia até ás 4 Iioras todos 03 ilii.J
« trata-se no Cafó Papagaio, á rua Go..-
talvei Dias 44. (8041 G) II

A 
LUGAM-SE á rua 0. Maria Aincih,
boas casas por 80Í, com tres qu-.vt.i-.duas -salas, um armazém, too$, mornd-ai

para familia; irata-se no 11. 9, casa Vil.
Gloria. (8008 G) ft

ALUGAM-SE 
_ rua General Scveriaiirl

n. 100, boas casas, por 90$, com deiü
quartos, duas salas, Rrande quintal; infor-,
ma-se na mesma rua 11. 10,-i. Botafogo.

(8007 Gj I"

ALUGAM-SE 
barato, bons commodos n

casinhas; na run General Scveriatio, 7..Tratar com o cncarreEndo sr. líliycu.
(329 G) J

ALUGA-SE a boa casa da rua l.ulliioFernandes n. 60, llolaforjo, cnm ;cu
quartos, c mais commodidades. Alitjnict,.180J000. (6353 (\) y

,. LUGA-SE. próximo aos banhos de ,„."l-cm casa dc familia, tuna snla mobilada.À
com ou sem pensão; rua Silveira Mh .
tins 149. (8.147 G) T,

AIíUGA-SK; por - rúo$ mensaes, o lindo
pic.lio, próprio pau familia' de trais,mento, .1 rua Tedro Américo 11. 221, com2 salas, í quartos. 2 independentes, paracreados. e todas as exigências liygienieas(linda vista para o mar; informa-se na mc_i.._onde so trata. (8450 G) XI

ALUGA-SE, por 122S. n easa da rua Ri.beiro (juiinarãcs 11. 41. tendo duas sais*Ires quartos, cozinha, banheiro c bom quin.tal; as chaves, por favor, no 4«. e tral-i-i-nna rua da Alfândega 11. Bi, loja. com o tr,Martins. (841Í0 G) 11

ALUGAM-SE 
duas bellas salas; na niaHcnlo Lisboa n. 63.  (7970 G) R

ALUGA-SE 
um sobrado, a familia «de

tratamento, uma sala, «matro quartos,grande cozinha, bom banheiro, todos inde-
pendentes e com janellas, para aluguel; veee tratar na rua Pedro Américo n. ns,sobrado. Cattete. (7837 G) Ifi

EME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLOil

ALUGA-SE o p redio da p raça FerreiraVianua n. 76, Ipanema tem todo oconforto; trata-sc na pliaiimvia. (8227H) 1

ALUGA-SE 
a .pessoa do commercio, umbom quarto mobilado, próximo do bon«de e dos banhos de mar; na rua NossaSenhora dc Copacabana n. 45, IVcme.

(7841 H) ,r
¦!!!II!!!B!!l!B!!H!IBI!!Hl!!i;i!|l!lBI!nilli!!ia!:a
S SOPPREIS QO ESTÔMAGO, Ü
m DOS INTESTINOS R DO 1
| CORAÇÃOt USAE B

| Guaranesia, I

ALUGA-SE a boa o hygieiiiei»-^iíasa assobradada ila rim IV. K.do Copacabana 1039, para fami-lia de tratamento. Trata-se á rundo Ouvidor 102, com o sr: Duarte-Fclix. j,

AoLG.A-SE a casa 11. 1001 da rua N..¦L?-i<-., Copacabana; trata-se na rua JVia-mm Constant 11. 40. (7720 iV f
aluga-se a boa o h-^teücm«f*casa assobradada da rim x. ...do Copacabana 10S0, para funii-.lia do tratamento. Trafcu-so á rnaido Ouvidor 162, com o sr. Duarto
Feliv. ].(;

na rua da Pt

ALUGA-SE uma boa casa, á nia C.iinr.¦ti-raes Caipora 11. 148; ira-.a-sc na inef-
£na rua n. 1.0, Copacabana, (827311);,-.

ALUGAM-SR no T^ine, somente a fán -
lias escolhidas, as cxccllentes casas .:.-iveni.la Margarida, i ma Salvador Corri 1

•• **• (Sói lil r

a PresfaçOss
Rua Ouvidor

iEá! C8sobr.saln3

aluga-se a boa e íiVãioiiic»-1 Vcasa assobrúodn da rua Jf. S. __.
do Copacabana lOíií), para fami-
lia do tratamento, Trata-so na nm,
do Oavidor l*'-, eum o sr. Duartw
Felix. j_

i MUTILADO I
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INSTITUTO DE
PHYSIOTHERA

Estaboiecimento moderno o unlcrt no Brasil para* trata-

mento garantido «le quasi todas as n-,,11«'5,?1s,i!??,e
o agudas SEM MEDICAMENTOS 1NXEKNOS

Arthritismo c suas manifesta-
ções (rheumatismo, eezemas, scia-
lira, gotta, arèas do I'igado c
Rjns) Iiiflammação dos Rins (ne-
pbriies) Obesidade, Diabetes, Im-
paludisnío, Anemia, Lympliatismo,
Artcriosclerose, Gryr-pe, Conslipa-
ções, Moléstias do sysücma ncr-
voso (Nettrastcnia, esgotamento,
Ilysterismo, falta de memória,
indolência, etc). Perturbações da
menstruação^ Asthma e bronchi-
tes rebeldes, Enxaquecas, Dyspe--
psia, üores gástricas, Prisão de
ventre, Rheumatismo e todas
moléstias do Estômago, dos In-
teslinos, do Figado, do Sangue
e muitas outras são cIíicazniciHe
curadas pelos
Banhos do luz — Duchas

•__-£-*> ©llE-.

Massagens, ;$ a . . .
Banhos de Luz'. . .
Banhos de Vapor . .
Duchas, 2$ooo a . .
Banhos Sulfuroso» . ,
Banhos Carbogazozos
Banhos de Iodo . .
Banhos Helon , . .
Banhos de Oxygenio ,
Banhos Quenles . . ,
E outros de 2$0oo »

d© preços
6$ooo
6$500
4$ooo
3.000
35000
4$ooo
4.000
3$ooo
.$50»
i$5<-°
5$ooo

As assignaturas têm desconto de io,
au c 30 por cento.
— Banhos de Vanor—Massaiiens

Gymmisticns — Banhos medicinaes : Sulfurosos -—
Cnrlio-uzosos — (lo O.vyirunlò—do lodo—-do Amido, etc.

Procurae sempre evitar os remédios internos que quando mal re-
ceitados arruinam vosso organismo. Curac-vos pelos meios physicos que
em qualquer moléstia só produzem resultados benéficos. Os Banhos Me-
dicinaes podem ser tomados em casa. Vendem-se Banheiras e appare-
lhos para Banhos de Luz e de Vapor c enviam-se Banlios para o in-
lerior. Quilquer pes3oa pôde sc traiar no Instituto gastando apenas
$800 por dia.

Avenida Gomes Freire, 99
Telephone 1202-Central—KIO DE JANEIt-O

Enviam-se grátis um Livro com explicações, photographias, etc., man-
dando-nos aoo réis em sello.

Consultas diariamente das 9 ás 11 c das 4 ás fi lioras. Director me-
dico — DR. ANNIBAL VARGES.

____WrmB-_-m__m__B2EEmm*

ALUGAM-SE 
duas casinhas, com optimas

accommodações, luz electriça. quintal,
etc,, -por 100$; na rua Campos da Pai 138
e 1,10; trata-se no " Restaurante Paris",
Ürujruayana 41. (747- JY «

ALUGAM-SE 
boas casas, em Catumliy. »

preços commodos! trata-se á rua Maga-
lhães 22. (7204 3) J

ALUGA-SE 
o predio da rua S. Cláudio

2-, com bastantes commodidades. quin-
tal, logar alto e saudável, para familia de
tratamento; oreçn 152$; trata-se na rua
Maria José 45, Estacio, (S.155 J) 3

ALUGAIM-SE 
casinha) independentes, 

' a
casaes, quartos a moços do commercio.

a senhor só ou a senhora, logar muito bo*
nito e saudável. Bondes de cem réis; na
rua Dr. Aristides Lobo n. 115- (8214.T) R

ALUGA-SE 
uma crande sala de frente,

independente, e quartos, com grande Ja-
nellas. luz electriça, crandc quintal, mui-
t,i acua; na rua do Bispo 104. (8jiOJ) K

\ LUGA-SE por preço módico a casa da
-ÕLrua Dr. .Aristides -Lobo n. 181, tem
tres quartos, iardim. auintal e mais depen.
dencias; as chaves estão com o sr. \ a-
radi. â mesma rua n. 179 « trata-se na
rua Sachet n. 7. sob. Telephone 333 Cal.

(82-0 T) R

A LUCA-SE unia boa casa pre-
Aparada do novo, com duas sa-
Ias, dois quartos, Iioa área cen-
trai, jardim o grande quintal; na
travessa S. Carlos n. 24, por 60$
mensaes. Trata-se a rna Coronel
Pedro Alves li. 65. (Ii 8252) J

¦LOBO E TI»

llHttI.HIK|
__-.TT.___ TT-E-.TJ-r_3-TT-f--Tr_rV-!-r_í_. _XT

J3roçjas novas
Fleixiedios garantidos
Dos mais afamacLos fabrioátites
Freçós sem competência

. Temoa era nosso armazém: uma* balança àm-ricána, sensível a
1 gramma, para pesagem gratuita da uossa freguezia.

w_u_mss_m
\ LUGA-SK nor 102$. um neiiucno nreilio

_C-_.com 2 quartos. 2 salas e Quintal, na rua
Soares n. 50, oroximo a oraça da Bandeira:
as chaves estão no n, -.2, (81.17 L) J

A LUGA-SB o predio da rua Nova
-^-America 19 (Pedrcgulho) ,coni
2 salas, 2 quartos, mais dependeu-
cias, porão habitavel o grande
quintal. As chaves estão no n. 1».

(S 7908) 1/

_Ü
quartos,

LUCA-SE a casa da rua Ávila n. 120,
. Christovão. com duas saias, dois
copa, cozinha, jardim na (rente,

lamine de- lavar e bom quintal: as chavrs
128. ' • . ,- (/S*2 I.) Uslao no n.

A[,UC.AM-SE 
as casn

ru
,_  ,..  61 c O* da
ua iioiiifiin, traído cada uma sala, dois

crandes quartos c mais dependências, com
luz cleclrica; as chaves 110 açouguo ua

(-Ü24 I,) Jesquina.

AI.UGA-SE, 
por 100S a cisa

rna Uruguay; trata-se
.UGA-SE, nor 100$

juayj trata-s
Conselheiro l.adisláo Netto.

105 da
n. 1 da rua
(8081 IC) J

ALUGA-SES. 1'rancisco filho
quartos, sala e

inha da' rua Uarão de
. 340, com dois

cozinha, Villa Isabel.
(7S64 L_ J__

ÁLUGAM-SE 
as casas da rua Bella de

S. João ns. go e 02, com cxccllentes
accommodações para familia; aluftut- 18°*?
a? chaves estão, por favor. 110 n. 88, e trata-
sc" lia rua General Câmara 45. (-707 L)J

ALUGAM-SE 
-dois .armazéns, i rua Ba-

rão de .Mesquita, o primeiro n. 642,
osmiina, junto ao cinema Andarahy. com 16
portas, serve para botequim e café caneca,
e ainda pódc sublocar 8 nonas, querendo;
e o secundo, n. 7.18. 4 portas, moradia boa,
serve ipara casa loterias,( t.uturarja ou vi-
draceiro, pois o ponto c magnífico, junto'esquina, 

c não tem esses ramos; eslá aberto.
(7858 L) R

Que steve atacado nor uma forte
tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem de enfermidades res-

piratorias, assim como tosses, bronchi-
tes, tosse convulsa, astlima. tuberculose,

pneumonia, etc, um remédio que __•>
curou completamente. Esta indicação
para o bem da humanidade, é conse-

quencia de ura voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio Avellar, Caixa ' -

Correio 1.682.
do

ALUGjA-SE 
uma boa easa _

bons
•por iqo-f-t cora

commodos, porão habitavel, para
lamilia de tratamento; na rua l>. Candi.!.
11. 31. tia Barro Vermelho, irata-se lia

' 
de S. Cliristovão n. 354- ______ _

A todos ós que sof-
from do qualquer ,110-
lestia esta sociedade
enviará, livro tio qual-
quer retrlljulyuo, os

S.-. p .•, x-I.-' meios-d-'curar-se. F.N-
VIEM PELO COHUHIO, era oai-ta (sohadu-n.¦ne.m_r ul., syjnu.o 11 is ou
mitnif-ãtacõ».-. da ihnestia —a -*ello i>ira a resposta, que raiiaperao na
voltado übrraio. Cartas ao.INVISIVUlS-Gaiva C»rr»i» Us».

I¦••__. «rr- _ 

' ,

A LUGA-SE uma casa nor 70$. perto do
-C-Ltrcm e bonde; tem luz electriça e bom
quintal; rua Bella Í06. Todos os Santos.

(-Sr* M) R

A LUGAM-SE casas para família, a 45$ e
___u$; na rua José dos Heis; tr.1ta.5p na
masma rua n. 50. (7.8.67 M) J

praia

,4 LUCA-SE o magnlílco sobrado do pre-
__.dio á praça Marechal Deodoro n._82,
S. Christovão; trata-se no becco das l an-
ccllas, o. ' ___* -*- j

" A LUGA-SE um novo sobrado .1 nuartos,
-TÍ2 salas, crande terraço, boa banheira es-
maltada, luz t-lectrica e caz. fo^âo a Kaz;;cmfim, o Sobrado é novo e tem todo con-
fr.rto para familia de tratamento: por 140S;
riu Barão Mesquita ._§', está aberto o dia"inteiro. (7S-0 L) R

A ••LT'A
XXsalas,

ÍATtA-SF, por 140$; uma casa com duas
ires nuartos, sala de janiar, eu-

zinha- banheiro c quintal ;na rua Duque
de Caxias n. 119, Villa Isabel; para iratar
no no n. 123. ________________ (78-15 r<) K

,i LUGA-SE o predio 11. 52 da rua Egre-
/Viinha; 4 quartos, 2 salas. etc., electrici-
dado, íoRão 11 ga.; etc; as chaves, por
obséquio, á rua Egrciinha n. nb. armazeni,
tiata-sc á rua dn Alfândega n. 10. 2a_tiilil.

(8.110 IO I

SAUDE, PHÍ.IA FORMOSA

AILUGA-SIv 
a casa

tem 1,01-3 commodos
72 da rua Sara,
o está limpa; n

chave está 110 ti, .5 du mesma rua c truta-
as na rua dos Ourives 11. 5.1 ¦ (80.10D _

. LUGA-SE a casa da rua Sara di Santo
XVChriato. com 2 salaa c 4 quartos; nrcçd
l.s; as chaves estão cm frente, n. 74.-

C8iS.1''I) .1

èLUGA-SE 

por 130$ niensaes o casa 26
da ruo de Santa Maria, Cidade Nova.
icacões c as chavea no ti. 24, junlo.

(78;'* ___) J

A LUC.AJI-SE. a .15--. 4"$ e 45$. tres
Acxcellontes coniniodos. a casaes ou cn-
valheiros; na rua Visconde Itauiia 5.1. soli.

(7777 ¦••) J

boa casa coin quatro
tos, despensa, cozinha

e qrande quintal; na ma da America 19-;
as chaves estão na mesma rua us. **' c
c.15 onde se trata. (S-iG* 1) tt

ALUGA-SE 
por preço barato, boa casa,

com dnis nuartos, duas salas, e rem
quintal. Informa-se á rua Cardoso Ma-
riulio n. 7, cscriiitorio. Praia Formosa.

(s-.*ri n R

ALUGA-SIC 
unia- b.

salas, cinco qttart

A LUGA-SE o -predio, cm centro de ter-
_T__.retio, com varanda ao lado e Rrandes
accnmmodaçíieg, .para familia de tratamento;
ii rua dos Araujos n. Oi próximo á Conde
de iloiníiiii; trala-sc rua Uruniiavaiia 47-

(8ofu K) 3

t HIGA-SE. por ii2$. a cnsa m. da rua
.Cl Industrial, larfto da Senunda-Feira; esla
nlicrla; irala-se na rua do Mercado .io, soli.

(rim K) S

E_la_JiVde Wc queira
Empregado com sue-

(cesso nas seguintes mo-

A LUGAM-SK as cnsas ns: V e VI
.--¦da Villa Murialié, siui íi rua
General Silva Telles n. 60 (Barão
do Mesquita), com 3 salas, 3
quartos, 2 W. O., cozinlia, banhei-
ra esmaltada luz electriça e quin-,
tal; ns cliuvcs estão na casa n. 11,
onde so informa; Preço 10-liii eadh

GSJ» L) Junia.

Al 
UGA-SE o novo predio assobradado,

da rua General Amollo u. 2X cm fren-
te ao 1'io Americano, com tres quintos,
duas salas, boa cozinha, electricidade, quin-

os chaves no porião larco. ao lano,
tratar, praça da l'e]inlilica

(7!)-'- _.) J

10SSE
Tomo PEITOU... MARINHO
Run Seto de Setembro 180

ALUGA.SE áf-rad»bllissiina casa, com bons
X__.c arejados aposentos; todos com janellas;
eslá coUocadá no melhor locar da rua D-
Anita Nery n. 496; porão habitavel e nova,
bom nuiiual com algumas arvores; ver e tra-
tar na mesma: domingo; estação do Rocha.

(O.1-7 M) J

ALUGAM-SEfi
as seguintes casas, para

familia. .
Rua General redra, 150. nego-

cio e íamilia •
Rua Mariz e llarros n. aso. *•

ver-ás casas na "\11/1.'A Ub*
ClINlIl", desde

¦líua Ins» Clemente n. 47. • • •
Kua de Santo Clirislo II, io*.. . •
Una de Saulo Christo, a loja de

n. 109  • ,- • • 
,-

Uu-j do Cunha, a loja do n. d»
Kua Carolina Meyer ti. u*. • •
Kua da A fandega, o sobrado -•>'<)
Kua General Câmara, para neso-

cio, a loja do predio tt. i-i. ,•
Una Viuva Cláudio, paru negocio

t_ familia. a casa n. .l-t. • •
Rua de S-. Podro, a loja de n •«,*
•Ladeira João Homem n. 7". • •

Traiam-se á rua de S. redro
com Costa Bratra * C.

150$OOQ

:oi$>ioo
I32$000
9. $000

no$òoo
toiSooo
l^J?.>0tl
|f,i?000 ¦

2I0ÇOOO

I42ÇOOO
-'J.líooo
l.jjfooo
n. r-i

CM 83.9)

tal, etc;
aluguel 120-.;

ÜA1'ÜMBY, ESTACIO
e hso wmw

A LUGA-SK a casa, com a salas 2 nuar-
-A-tos c quintal, imr ooí. á rua .loão Ven-
tura n. 7; as chaves 11.1 nadaria da rua Ca-
tuniliy; trata-se com Bastos;
sc-inbliia .li),

rua da As-
sobrado, das : horas cm deante.

(7SoO J) .T

A LüGA-SK
X-Ldols quartos
tal; trala-sc u.

casa da rua Valcnça 11,
duas salas, cozinha c quin.
açotiKue da csfiuina,

(8044 3) B

A 
LUGA-SK por 132$
rirua Itapiru 30-Aj

sohrado novo da
trata-se no -34.

(8036 3) R

ro Sciisivomero Elcctroidico, appare Ibo manual de marca registrana iia .Junta

Comnereinl, olncm-se a clarividençia som i_m._li.-i, o ma«net.sma e o hj• nolrsnu .
' luci-do é o meio ninis seguro dc descobrir as moléstias, i. o-

por su-rgestS- c fazer o orsnnl.smo ler uma mu-.¦••"•
felicidade c O!

O bomnambulismo

STÍS-il-l 1S£*-.lr.Wr*- 
'wicidà»rè"o"s ^i-SS»- 

financeiros. Pelo somniimbu-

Sn. obtido con, o Scíisivomero curam-sc mais facilmente que por qualquer cu-ro

iiioio ns obsessões de loucura, o liystcnsmo, o rheumatismo,
vícios do fumo, álcool, sensualismo, roubo c joBo. lamlicm
Koulos oue darão fortuna, os números de surte a tirar

pessoas com as ipiae- se scrã feliz cm transacçoe-i ...

mes; os logares onde
iniillier, íocío ou empreffa?i__ .a. _«= 

' • •; /;"í„",;;,..-'',-; '.'.'";.'; 
„;;" !_____ 

'a 
f„l

neurastlienia c 03
im descobrir o> nc-

loteria oil jogo; as
autores dc- roubos o» cri-

perdidos; as trohicões de marido,
sob apparencia de amizade procuram

deve fiar, visto
acham cs objecto

empregado; as pessoas que
ensinar; os coinincrciontcs aos ruiaç  -

cia; as empresas ou (Irmãs; que
gnas para casamento. O
oilo placas itifierentes dc metaes, para ,.  -.. .,,„,..„. „-„
.spe-e de Raio X, que penetra tudo. Nao queima; uno da choque, u.o
•a; pôde ser usado tambem por vcllios doente
reta incoiiveuientc,
acompanham num
imioti _mo rwica se usar este uppareL

aU,_er parte do llrasil. lotfo que sc receber a respectiva importância
ffi? réis - cm «ile pitai on valor declarado no certificado do erre

confundir con. re.Sstr» simples, pois esto uão garante dinlicro), endereçado

M1I/I-0N & Cin. — Onixa Postal t.7-14
pessons residentes nesta Onpital deverão co
rua do' Rosário 147.

dsnecessitarão breve dc empregados; ns pessoas
Sensivcmcro é um apparelho de bolso, e compõe-se

producção do effluvio elcctroidico, uma cs-
  C-.IÍO-

senhoras c meninas; e não acar-
mesmo nao usado com acerto, conformo as instrucções que O

folheio cm portugueü. N'ão é necessário ser instruído em hy
Iho. Kemettcsco rcgislrado pelo correio, para

Trinta
— (.Não

i LUGA-SK por 100S. a rasa 128 da rua
__.Tlicodoro da Silva; as chaves na casa 8
do n. t-S, c trata-se na rua do Mercado ,ifi,
sobrado. !_______?

A LUGA-SK a cosa dc sobrado com seis
-CXmtàrtos e mais comtnodidades da travea-
sa S. Vicente dc Paulo 11. 43. por.lS*?.
As chaves cslãn no, Telegrapho, esquina ila
rua Haddoclc Lobo. lionde do Mattoso;
Trata-se na rira Francisco Kugcnio n. 3io.

(Sm- K) R'

A LUGA-SK, por SoS. uma casa, na "Vil-
X-.1.I rior", rua Suicido Zenha n. Rs: as
chaves uo n. III. da ím-snía villa. ¦(4*)8.K).S

i LUGA-SK o oleganté e confortável pa-
Ütlaccte da rua Vnlparaiso, 66; trata-se
nn Banco Nacional Ultramarino. (7887-vJ

H LUGA-SK a casa da rua Conde dc llum-
l"_íiiu 70i. com 5 ouartos c biim noraoi
cl-.avc-s no uçougue; trata-se na rua Mourn

(7S7.I 1*-) J
ves no

brito 10.

A I UGA-SE uma casa ncqueno. por toa».
J-Vtravessa S. Salvador 4--A. (?°j3jv j

es*A LUGA-SK uma elegante casa, em _
__.lvlo moderno, tendo as accommodaQoes

pequena familia dc tratamento," 
Lobo ii; 333- As chaves

„ á mesma rua n. 3:7.
lacobitin, na avenida Rio

lircci
na rua Tía-tdocK
estão na tiailn:'
X ria ta-se cnm
Branco n. 103, 1' andar, das 2 ás 4 hora»,

(77-Q IO Tt

A LUGAM-SE cm casa de familia. Had-
__.de.cl- Lobo 4S-t. boa sala dc frente, bons
aoosiiilos, com ou sem ucnsao. 1 ei-..-.1 -, -

domicilio. (ó.'ii-* K)M

LoboA L0GA-SE n Civsa da rua Aristlile
ZjViS-; as chaves estão, oor favor 110 11.

traia-se á rua Itopagi-
(7.1011 .1) .1

-pre.;. i.|oí;
l>C -'HO.

i LÚGA-SK o nredio da listrada Nova da
__.'l'iiuca 1-7. com duas salas, dois quartos,

porão, installação cleclrica. co.inha,
banheiro, etc.; as ch.iv.es na casa

. d. Albina; aliiüiiol 100S000.
(1801 K) K

granüc
tan-iue,
167, com

- _.~fJ"_F****__
à^^Slí^SÈfi

PH lestias:

È f 'Noaí.iRív.SAL.A ', 
m

irúémPopulor •*i;'; -:1

___m_^Bm

do atero.
c» oavidol.

*¦

KscrophuliJ.
Ilaillirei.
Douta».
iloutans.
liilliiiiiniai;.*.!';
Gorruuunto *'
C0110rr.l1.aSi
Carliunculos.
Klstiilns,
llsiiinlias.
Cancros venerpo».
Uacliilisrao.
1'Iori-s Uranra*,
Cloeras.
Tumores*
Santas.
Cristas.
Iilioiiiiiallsiiio ein gcrtl.
Maiiclms ila peite.
(.lfe__iíC3 .ypliitíliaii.
Ulceras ila liorja.
Tumores Branco».
AltçcQÍ-ilo rife-iuto.
Ií.rt's 110 jipilo.
Tuiuorc-iiO- osso.*-.
l.nlrjii!i:'lllo das trlc*
lias. lio pesente o ft-
nalniente, 011»
totias au uaolos-
ttiisprovonion-
tes <ío aaiaa-10-

Encontra-sa cm
Htfl-ãs as pliarmacia.,

A LUGAM-SK. com ou sem contrato os
rVpredios ns. 407 e 400 do lioulevard aa
dc Scleiiibro, c lambem 11 casa 1 da avcir.,1.1
n. 407-A; us chaves estão no n. 417»Mz
daria.  '-' .

ALUGA-SE 
o predio (Ia rua Ilermcngar.

da 11. 4S-A, Mcycr. a dois minutos -Ja
estação; tem porão liabttavcl. ír,l>.i.í*M)

A 
LUGA-SK barato o chalct da ma .Ia-
cinilio 79, Mcycr; tora bom commodos

e grande terreno. (6841 M)j

ALUGA-SE 
a casa dl rua Anna Nery

650; tem bons comniodos o porão li;dii-
tavel; as chaves e.tãü na mesma rua n. S7*>-
\eiui.i; aluguel rai-oavel. (77Sa M) B

rj___W^>-f8!!_

A LUGA-SK uma boa casa. com iodas ns
__.coiiuiiodidadcs. conduecão na r.rv; nu
Archias Cordeiro 41. mesmo na csta.cao no
KiiRcnlio Novo; ir.ila-sc no v. 1.S10.1.MI.1

A LUGA-SK o predio da rua liarão Hom
__Jlctirò m. com bons commodos c gran.
de auintal; trata-se ua rua Hospício 11. «44,
sobrado, das 10 ás 2; fia.ilor. Urina coi.in.er.
ciai; as chaves na nadaria, n. u6: alucuel,

ALUGA-SE 
a cisa ti, 115 A rua Tavarcjl

(Uticatitado', eom boas accommodacoçs,
para pequena familia; trata-se .1 ave-ii-l-i
Kio Uranco 171. Companhia Pcrsevcrancl
Internacional; as chaves, nor ohse,i.i,o 110

(Soü? RI) J

AI UGA-SE os predios da rua Francisco
_-_;„ugeiilo 114 « 118 S. Christovão; tra.
tar. á rua da Quitanda 83, sob., das n
is -. com o sr. lionuc 1777» D

. LUGA-SK um bom predio por 104$. no
iVitia Gonzaga Bastos n. 150; as chaves
estão no 101, Aldeia lampis-a, __l]___l'_

A LUGAM-SK quartos, a 20$, .."$. 30$
-\e 3;$: na rua Hoiníiiu 11, oS: tem muita
acua c' muito terreno. (7703 '¦) 

_

* I UC \-SK. com ou sem coulrato. o novo
__jnredio. com 1 ouartos. 2 salas, luz, gaz,
hom terreno, optimo logar, barato;, rua u.
Romana 66. depois do J. Zooln~co.

(7?t0 u) -o

|i POMADA Fortalece a raiz do ca>
bello e elimina a caspa

CÃSACIRIO
OÜVIDOlt, 183

mnA LUGA-SK
a—conforto.
da Alepria -<¦>
Cbristovão; informa.se
rio to-í.

nredio novo. com todo
familia de tratamento; rua
as chaves estão no t6o. h.

rua do Rosa-
(7R16 D 3

i LUGAM-SK casas, á rua Padre Roma
£\.24 e -6 anlii-o; os chaves eslão no 41,
Cáliucit; preço ooSj (7S22 Ml .1

.VLÜGA-SE o proilio ií run Puini
-CiI*iuiiploii» 49* as cliavos estão
no mosino prcillo; ostií iiintnrto c
rçíormnilo do novo; pnra trutnr á
ru» ilo Ouvidor 94. (,I 7*487) JI

Doirà
ALUGA-SE 

em frente a estação de
Clara, rua Ur. Kioulin 11. 79. um bom

prediõ, próprio para familia
casinhas nos fundos, onde
o encarregado sr. fernandó,

negocio e
trata, com

IS-ilib' M).\t

i LUGA-SE por moS. o nredio 12 da rua
iVllella do ?. Luiz Andaram* chaves no' rna do Ouvidor i7.\; das "
5.1; trata-se
ás s, horas. (72Í-- L) J

drogarias c casas que
vtn.ii. .rojas,

_SWSrW^mM

Mi-ii.vTinu do nntnixi-

CRANDE DEP0RAT1V0 DO SANGUE
casa tia rua
acconn.ioílaçG--

A LUGA-.SK; nor J50S. a
_XBarcellns .14, com bons
para familia de tratamento; trata-se na rua
.ih Alfândega 12, 1'eixoto Si C. C76091.) J

Capital Fodcral. As
niprar nn Cnsa Di.vle,

(7555 A)

i I UGASI-SK bons c limpos commodos, |
__.na rua Haddock Lobo .56. easa de mui-

(S.i.- I.)l, respeito SOCORO. M &

. I.UGA.SK uma esnlcndida casa. nara
X_.pcquena íamilia de tratamento com duas
«aals ires nuartos e l.imi niiintal; rua ue-
íicrnl Doluado de Carvalho .:--. aiit.c.i
duslrial; as chaves estao .1 rua Cinde Hom.
fim 11. .1. (S407

In.
iO.lt-

K)M

A 
LUGA-SK uma casa.
60$ mensaes. á lra\

11. 18, Morro do Tinto.

com t nuarlos por
Souza Pin'
(S0.10 I) II

armazem da
icoride ds Itauna na.u 31 o 3-11

ta-sc no "Fluminense Hotel". 
A 

LUOA-SE o crande
Visco 

' ' "

ALUGA-SR 
por 95$ n casa da rua da

Gamboa 11. 265; trata-se na rua ila Al*
ifandcRa 11. 12, Peixoto í- C. (77021) .1

casa,
lto;u

rua Cardoso Mari-
Praia Formosa)

A LUGA-SK o vasto nredio. com grand*
jCi-lerreno a iardim. lendo cinco nuarlos.
tres salas, banheiro, aRiia mieiile c fria. luz
eleclriea dc 1" ordem; rua Leopoldo *í. hon-
des de Urusuay á norla .c Aiidnrabv proxi-
mo; aluBiicl baratissimo; acha-so aberto; rua
.Io Hospício 2:10. . (-"1.1 i_ -I

•\:
U.MJ

por preço barato, boa
com tres nuartos, duas saias
LUGA-SK

quintal. Iuforuia-sc
nho n. 7. escriptorio,

AILUGAM-SE 
ns casas da Villa Muti

.tis. 11 c III á rua Coronel Pedro Al-
ves n. 379, com forjão a lia*, electricidade
c demais reiuisitos de liygicnc, próprias
ipara pequenas fannlías de tratamento; alu-
}!.icl 132Í• trata-sc 110 -Mercado Municipal,
•rua V, 10 a 16; chaves no 11. II. (8025UJ

Aj._
líio

LUOA-SE nor 13-1S
ílovi'., sila ã rua l'r

Comprido; acha-se
ua Camcrino u. 4$

;t confortavt:! cnsa
Costa 1'crraz 68,

aliena « trata-sc
(S035 J) R

A LUGA.SE a casa da rua Coronel Pc-
JXi.ro Alves n. 3-3. 1'ropria para família
de tratamento, com banheira, fogão .1 íiaz,
.luz cleclrica e todos os reciuisi.os de hy-
fiene; lem Ires quartos, duas salas, e tres
...-eas. sendo duas cobertas; acha-se ober-
M das 2 ás 4 horas; trata-sc no Mercado
Municipal, rua V n.. m a 16, ____]_ !

TBAPOS e RETALHOS
do OPFK3IXAS o ALFAIATES

Coiniiram-so qtialqncr qiiaiiliilnde
o qualquoií qnall-hdq AOS

ÍÍAIS ALTOS 1>REÇ0S a iliiiltoiro.

A LUGA-SK o predio novo. de sobrado,
ücòm quatro quartos, iardim c entrada ao
lado. banheiro e luz electnca, praprio para
•iaiuilia de tratamento; prolongamento ila
ma Mariz c llarros 517; trata-se "" =•-

onde estão as chaves, fun da
di Amazonas.

run Bani-.
(Soo.; K) 1

por i.út, a c:i?a da rua Ge-
'•abrica das Chitas; tem

babitavcl, luz clcctriçn e
(8151 M 1

A LUGA-SK, nor io'i$, a cnsa da travessa
i-VCnrvallio Alvim 3'. Uruiíiiay; lem 3

electricidade; ns chaves iio,|i.
(S0.52 K) J

A LUGA-SK,
1-Vneral Roca 11
6 (|ii:irtos. ji-jrão
Rramk 

'chácara

quartos

as uniimii
POR NOVO PR0GS3S3
Grande pcrfeiç.ão

Mais durabilidade
E muito mais baratas do

que as fabricadas até boje
Fnndiçüo Indígena

RUA OAiVBRÉO

i I.UGAwSÜ uma casa nova; 2 nuartos, -
XsVsal.is c iardim; run 1'ereira Nunes 141
iifir uo?; Aldeia Campista. (7005 h) -•

A TiüOASf-SE as «-n-iiisi (In run
í-1). íruriii ri(AliIf-lii Oamiilsta..
transversal ú rua Pereira Nunes.
i>'ivas. com tlois quartos, duas
salas, cnv-iiihn, bmiliciro e tniinuo
di> Inva-cni, toilos os comi-Ottos
illutninauos a luz electriça. As
chaves no Icual. Trata-se nn rua
Gonçalves Dias 31, nroxlmo da
cidade, a iioucos passos dos Hon-
des de Aldeia Cauuiista, cuia pas-
sasíetn cm duas seccocei e. de -««
íir_. Aliiiiui-is 1008 e 90l.t000. -

A LUGA-SK por a6o$ a casa da rua Ur.
i-ÒVIosc tiygino n. 2-S: as chaves estio na
rua Antônio dos Santos, n. 5". onde st-
trata. Tekyhonc n.H villa. 1750.*-) J|R

Mão se Mudam
OS COFRES

I\r_is cim etxto
Sào na melhores

RUA URUGUAYANA, 143
(esquina- cia Theophilo Ottoni)

VLUGA-SK, 
por 50$, uma casa. . ,

salas, dois quartos, cozinha t- quintal
Ferreira Leite n. 11.1.

com dnas

(S-5- M) R

\I.UCA-SK 
a casa da rua Itoovisla 5*1,

.estação do Hiachuclo, iwlo altiKiicl met%-
sal de 61$; ai chaves estão na rua ¦ Haelt,
es.iuina da rua Perseverança. (0*17* M)*_

4 ÈÜGA-SIS a casa da rua Eraulio Cor-
Íí.deiro 11. 69, acabada de construir, por
preço barato; cstnçáu Hcrcilia dc Si ou
Klachuclo; irat.i-se no 71. (o73n M) ¦<¦

A LUCAM-Si; casas ns Villa Edmundo ;
__.2 ciurtos, * salas, lui electriça; aluauel
50?; rua José Dotninguei "J, uma dita,
no n. 129. por 7if; na estação do Pisilade.

(7.160 Mj lt

ALUGA-Slv 
ou vende-se. na salubarrima

Doca do .Matto, o easa da rua Aquiilaban
a8i, com a salas, 4 quartos, clc., o lo.lns as
eomniodidadcs. no meio de enorme terreno
dc 53x148 todo cercado e plantado tendo
mais" 5 gallinheiros, 5 lanos com cercados
para aves aquáticas « barracão para empre.
pulos; é esplendida residência dc verao ou
para unem qui-tr explorar oviçultura.

(«4-4 M) M

ALUGA-SI1! 
por 6n$, boa casa com 3

quartos, 2 salas, cozinha, banheiro c
W. C; as chaves estão na rua "Auralia 7*.
(lindos, Dr. frontin, onde sc trata; bonde
de Cascadura*. (S065 „n j

\ LUGA-SB. por 140$, um bom sobrado,
Ana r.1.1 Figueira -» M««o *": trata-se,
no ---¦¦). loja. _l<___ --'•. 1

4 LÚGA-S» utn bom armazém, próprio
Apara qualquer nciiocio; rua . Fiirueira dc
Mello •-•-'; traia-sc no --o. loia (8o$poo). j

(rom 1.) J

A l.LT.A.Sli, por 130$. a c.-.sa da rua
-—.linicrenciana 42; trata-sc na rua da
Allandegi) 12. 1'eixulo St 

Ç. (7:00 \.) }

A LUCAM-S- as excellentcs .casas para
__.iiiiiiili.is do tratamento, sitas á rua Dona
Romana us. 31 e 33, com dois quartos,
duas salas, banheira, luz eectrica e bom
quintal. Acham-se abertas e trata-se nas
mesmas, das 11 ás 12. (S.190 L) J

Lmorai'1 elles 07; trata-sc
-•-•o, loja.

A LUGA-SE -por S:$
__.ckey*Cluh 11. 223,
vier, com duas salas
nlia, privada, banheiro,
tal; ai chaves no n.

o predio da nia To
S. Francisco Xa-

; dois quartoa, cozi-
luz electriça c quin-
22;, onde sc trata,

(3-01 1.) 1

L
A LUGA-SE'uma casa nova. com 2 quar-

__.los. 2 salas c um jrrande quintal, próprio
uara criação, .por So$; rua Vianna llriniionil
Jl. .10.

A LUCA-SE por 11.7? o predio da Iiulei-
_\_ra dc S. Januário 11. 15. situado em
local saudável, com boas áccomntodocões e
gniude'íq»iiual; 11 chave csl.i 110 11. _ -• <•
trata-se 

'-í-iai Coropanhia Ediiie.-ulora, 11 rua
General Gurião n. 1. (^3-1" ',) 3

-, [ UGA-SE. nor 140S uma boa casa. para
A-inoradia dc (auiilia, nn rua l'*-""™

a rua Figueira dc Mello
(7007 L) J
,

A LUGA-SE uma boa casa. tom: salas, .
X_<iuarios. cozinha,. quintal e iardim ao
lado, :i rna Souza Franco n". 17n111i.Ii-.

A LUGA-SE a cnsa 11. 7.1 da rua Araujo
__-Lima (b(,nle de Andnraliy). com tres
quartos, duas salas, co-inlui, despensa
nheiro, con.i iiiorão habitavel, _qu1n1.1l
rado, dluminação cleclrica
mcsàia; traia-

. i';;ii»;c;i_ii;:!_-:.;3:nB::;_í--;_"iS!ii]aíi:!_:::;-5i
\_ Coração Coração do

H . normal bebedor

mmKW_»M<mma

'as:tH::,:iai".i_i3Hi"..! c '_:.•__. a a ¦H.-ijj

A cura da
emiriapez |

ba
mu-

have está 110
rua Municipal n. 28.
. l.euii. (0741 L) S

ita

(7 LI Kl

t LUGA-SI-: unia casa. 4 quartos c c salas,
J-_.ua rua üarccllos n. i, S. Cbristovão;
u, chaves no rua Lopes Souza i-i- aluguej
SlSooo. ¦:."-, (S-l--' ») -I

¦iscAtorio, com o

. I Ui*\-SK n cÃsa assobradadai entrada
Vn.i "do, tendo ires quartos, duas sa-
s, quarto do banho, cozinha o ir-unta:.

rua do Consultório n. -15. |u-i>-:imo_ a
avenida Pedro. Ivo; irata-so com GuiiiiarSes,
íi rua iLiiiideC.i-.ii^eii '_•_!___________)'

k I UGA-SE a crande casa da rua Major
ixronscca li. 30. pouto i\:<f bondes dç Soo
lanuaíio com 5 quartos, 4 salas o mais de-
iiendcncios, logar muito saudável; oara ver,
acbaiii.se as chaves na rua S. Luiz Gouzagn
11. ioS; preço 142$. - (778o L) K

rápida e radical com o SalvÍllÍS B
1,5 GOTTAS DE SAUDE, |

formulas dc^-dr. Cunha Crur, com 16 an- ja
nos de pratica dessa espreialinade. Ven- |_3
dem-se nas drogarias: PACHECO, rua jj|
dos Àndradas 45—Itio. e llarucl & C", y
rua Direita 11. 1 — S. Paulo. (SJ°) B

Hrii!Bí.:i;»,:í3ir:Hrac.!il|i_!;i-!.:::-ir!"ai!^^

ALUGA-SE 
uma boa casa na rua Con

.. _ . _.!..,._ . . U r1-lnJnD nalheiro Agoslin
tos. bonde Cascadura
tnazom.

118. Todos os San-
have csiá no ar;

(8435 M)M

A LUGA-SE uma casa nova. tendo . 3
__.uuartos. 1 salas, cozinha, bnhciro pint-
da, ludo dentro de casa. norão nos íumlos,
habitado, luz cleclrica, íoi-ão a gaz c econo.
mico; na rua Ernesto Nunes n. 42,
dc; as chaves eslão na mesma rua

(844a

Vicda-
n. 38.
Jl) B

A LUGA-SE,
_7J__xcclIcnt_

CONSULTE Ml

(.'!

A LUGA-SE a cnsa da rua do Morro tia
_"_.Provideuci.i 11. 70 com 2 ouartos. 2 salas,
cozinlia c quintal ;alu„ucl 411$: ns choves
rsião na mesma. (Suo 1) J

*t-SE casa á rua Abílio n. 7,
de Santo Uiristo. para peque-

íamilia. muito limna c com b.un quin.
a chave esti na rua Orrsic n. ao.

(81111

xVproxima

tal; D J
1 A LUGAM-SE 3
XjVsalas c mais
monte novas;
doso Junior
-•_!___
_w*>''---*_r;!.

cisas .com z atiartos, 2
dependências- completa-

$. íoS e 6rí: á rua Car-
, 

'Laranjeiras; 
trata-

(838

d» luiltislrins-Tcxtis — K"»'
Theophilo Ottoni «6

C-iixa 1'ostul 1009—Tcl. N.430G 
j

A iLUGA-SE o bom predio á rua Elcono |
-ÍVIe Almeida n. 35. com tres quartos-cs.
paçosos c independentes, duas salas, capa.
electricidade, gaz c agua cm abundância;
trata-sc 11.1 rua dc Cotuniby 11. 105. Alu-
igucl cem mil réis. _______" -> .

os preços bar itissvmos quo vendemos
os bollõs niovois quo possuímos
us facilidades de pagamentos que fazemos.

Só nâo mobilia a casa quem uão quer
§_ ®_ Rua da Alfândega n. Ul

ESIOPAS USADAS E SUJAS
Compra-se qualquer quantidade, a
BOM PREÇO retirando de qualquer

logar
A Comp.» de Inilii5trins-Texti3 —Rua
Th. Ottoni, 36. Caixa postal 1009.

Tel. Norte 4306.

A LUGA-SE o predio da rua Santa Clara
i_.11. 100, Copacabana, constando do andar
terreo Io o 2" andares, com esolcnilidas
accommodações e terraço com linda vista;
cs'á aberto c trala-se a avenida Rio Branco

Companhia Perseverança Internacional.
(SüGo M)7,1,

familia dc tratamento, i
casa da ri:a Flaclí n. 138

(estaçi-0 do Riachuelo)! com cinco ntiartosi
dornutorios, boa sala de visitas, bella sala
de jantar, sala do espera, sala de almoço,
quarto com banheiro, stan der, agua quente
_ fria, boa cozinha ladrilhada c azulejo.Ia.
cem mesa dc iniruiore, C-plend!da pia, coin
crande salão para bilhar, salda para cn-
gomniar, tres quartos nara creados. banhei,
ro l.idrilhado e azulcjado nara banhos frios,
tanque para lavagens, latrina para creados,
gallinheiro. bello pomar. otc.; ns chaves
acham-se na rua 24 de Maio n. -"-.t, onde
sa trata. (8233 M) R

ALUGA-SE 
a caía n. 118 íi rua Lopes

da Cruz, Mcycr, com boas aecommoda-
ções, para pequena familia; as chaves, por
favor no n. t.6. c trata-se á av. líio
Branco 171, Companhia Perseverança lntcr-
nacional. (gofig M) J

ALUGA-SE 
a hoa casa A rua Dr. Lúcio

de Mendonça (Villa Gerson), estação de
Ramos: as chaves com o sr. Josc Miguel
dc Oliveira, listrada do Apicú 6: trata-se a
av. Rio Uranco 171, Companhia Pcrseve-
rança internacional. (8o6o M) J

A LUGA-SE uma porta, â rua Assis Car-
__.nciro iíli; serve para qualquer negocio.

(S270 M) K

S- .

A LUGA-SE senhora -Mosa e respei-

toda a casa. por módico preço, podendo
tambem se lhe fornecer pensão; trala-sc na

ilia Guimarães 11. 46. (Catumby).
(60S0 J) J

rua

A LUGAM-SE.-* -cccllentc sala
tres ianclias

Kctto 11.
riu Sa.

com

em c isa de familia. uma
frente, independente,
1 quarto, i rua Dr.
, perto <la avenida

4 LUGA-SE, na Muda
__.Alvcs dc Itrilo 23.
optima casa eom pequeno
quinl.ll. lu- cleclrica. etc.
tua ou ú rua Conde d.
ria); preço u-íeoo.

Ia Tijuca, â rua
imito ao bonde,
iardim e crande
chaves, na tnra.

Bomfim 760 (nadii-
(8275 Kl R

na Muda do Tiiuca íi ruaA LUGAM-SE.
A-Alves de Ur to II. 27. com u u..„...
nrnrf 4 nortn duas Irias cnsas oara peque-
àf famifes ou casaes de tratamento; ....or.

ul.... ,. nadaria Modelo (nia Conde .1

llonifini 7-0)1 ulufflicl 80$. (S-74 I**) »

ti LUGA-SE urna boa casa. com duas .sa-
As. ins quartos o mais depcndçncias

ii.stiillacão cloctrici; na rua bciiern
11.1, casa I; ns clmvcs estoq na iu.
ariador IziJro n. 5 ÍDadana)

A LUGA-SE um
_rS_Boiii Retiro 11.

rua n.na mcsi

¦¦_, ua rua liarão do
aluguel o:S: trnla-se

(7'iO.I I.) .'

coni ..armo
D J 

' 
Salvador de Sá. I.--73 ." ¦' I <™

_í__í_____T__m'-v__m^^ iDcsc'

Machina para matar forsnsgas, f 1 Ãk^^^
•____» 

H iiiforiiiaijõcs, no orniazcii

resultado 1 j^M 
certo má*3 II f-

_____________ ássaamII li i VLUGA-SE-m\. rT\ tt íIsl;
238 © 2iS8 lT~"" í ó<

K) J
rua Silva Guima-
para ver e mais

-. da esquina.
(Í-7Õ

V 1 UGA-SE o predio .í rua 1'nito <¦

Ales ii. 72 Muda da Tijuca; 3 gran
nuartos. duas salas, desDcnsa, banheiro, çt

•l 140S; chaves, quitanda

i'LUGA-SE por 172$, o predio, compre-
rXhciideiido loja e sohrado, da rua Lonsc-
lheiro 1'crcira l-ranco 11. 5-'. c'"1 4 .quartos,
- salas c dependências; a chave esta no n.

na run Alfândega S6, sobrado.
(;So(i L) .156; trata-.

A LUGA-SE u
_t-_Jtnlia; rua
Cbristovão.

Gcn>
pinha, om casa dc fa-
ral Argollo 03, São

C-.1-- D J

A r-UGA-SK, por 115$, nnui o.-is-.i
lü-iiti cvcclleiito avenida ilu ti'a
vossa Derby-CIu» -3, eom tinas
snliis, li-i-s qiitu-Ios, coziiilin, ba-
nheiro, clcctvicidntlo o fogno t

(i'iitii-se na cnsa II dn mes

i LUGA.SE n loja da rua dc S. t linslo-
fVvão 11. 13-A. próximo an Kstacio ae
-á; as chavos cslSo no 171 Irnta-sc 11 iivcm-
I, Central ... 137. -" andar, sala .38, aiu-

lynÇoon. tís-.i- U) Jeucl __ 

|Tiili|
S Tome PFJTORAIi MARINHO |Tome PFJTORAIi MARINHO

Rna Sete do Setembro 1S6
at_Brr.r.r

i LUGA-SE'. por 1100.
__jinartas, mais accomui.
ctrica; na rua Ur.riin du
Iho :i. 3IJ as chaves estão no 1
sc na rua 1" de Março "• o

hoa cara -¦-.m 4
iações e l.nz clc-
S. .-"rancisco -*'i-

;u: traia-
com

Mosspicio,

uma casa. com
cozinha, oor 7'S; na r

-o. fundos; as chaves esmo
le Dpmfiiii ii. o°27_-r?.-a"i-e_

IJIIIllll IIIBI"

^__^__fS_m3&^^^^^^^^__^__________________Z
ALUG\-SE a boa casa. sita á rua João . A I.UGAM-SE as i ¦

ACaelano n. i-m. com bons commodos,
luz electrici cin ioda a casa e bom quintal.

(7710 ll .'

______

_:
_ír_Lsalns c toilo;
de S. Diogo O!

boa casa,
os pertencei

alucttol Si5.

2 quartos ~
; na travessa

(8441 11-

A I UGAM-SE os casas assobradadas da
_-_.rua Dr. Caninos da Paz ns. ti7, c ui,
pillladas c forradas de novo. cum inalada-
cão electrici, nor 12.•$ mensaes cada uma;
as eliavcs no armazém tia csmiina! trata-sc
na rua General Câmara n. 11-. sobrado,

(71

Al 
UGA-SE o sobrado da rua Saiu Anua

n. 108; trata-sc no largo dc S. l-rancisc
n. iS. chapelaria. tí'">-|i ' M

; A I.ÜGAM-SB
--.nellas,

dois bons quartos com -a

bem arejados. para cisai, sem
íiihos ou homens sós. dando boas referen-
cias nlu-nicl, 11.11 de 30S c oulro de jo.
- sobrado da rn aCcnçrai I e lr.1 -4-3

bem nrejad03 SHKDL ¦*-1KI-'_janellas bem
'..\M-SE por 41I A LUGA

XJLSttihas
indepen tente;
¦botequim, onde

mcns-ics, duas c\
e área, entrada

a de S. Leopoldo n. 31,
stão as chaves. (SjSsl) M

! A'LUOA-SE muito em c
_tj_fiobrado, á rua do Livr
chaves e iratar r... armazém

mia, um bom
iiuento n. <"'í* s

(S303 I.l .1

AILUGA-SE 
uma casa com dois quartos.

duas salas, varanda, terraço, co7.inlia c
aiiininl. Aluguel 6o$; na ladeira do Bar-
roso .'O. ____ '¦ R

A LUGAM S
Asala e qu
teiros: rua Vi

!¦', cm ct-s?. dc familia, nma
irto de írente, a moços sul-
conde Sapucahy s*;i. (Hiro>.l).l

.!) S

ALUGA.SE um bom norão. cm casa de
_-\familia.-com eraude quintal; rua da Luz
nf,. Rio Comprido. (S083 J) J

? ,1 cnsa da rua Vi3«
sinunga 11. -.1. temA LUGA-SE por

-"—.condessa dc I
luz electriça; a chave esla uo n

(GS4-J) J

A LUGA-SE
XJ-Iequctiiiho...
rua da Estrela

no - ?o$ •
3'-'

07

cosa IX da rua
a chave está tu

(-PÓ.I J) J

CHn!-TüVâo, mmm
l VILLA

K R nw"ovê_J_i_7 (.1 saoi) Ll k*,»;.-.."' _______±_.

í.l3.tí.i-í.-.:'-.í_?;_l r*--'-!
3

A LUGA-SE |wr 65$ .1. casa 11
__.nven.tla Ricardo Machado n.
Cbristovão. (8o

I, São
D lt

A LUGA-SE a cisa da rua Major Fonseca
__An. sjí, S. Christovão, cotn -; quartos,
duas saals. luz electriça e mais dependeu-
cias nara familia .lc tratamento; csia aberla
até ás 10 horas c as chaves estão na rua
da Quitanda u. 195, onde sc trata.

(6740 Ll S

SU-BÜB8I.0S

Ju_ 

Ps
M

S: S:
ocenrrar

_*_s__i
B: que tem por fim
a todos 03 nocossi-

tados. Q'iem soffrar da qual-
quer moléstia «sta S; S: B: on-

via uratultamante os rooursos para a pura poinpjaU 
.

Dirija n-sa om carta fechada aos VI_ION,VI\ipS._ Caí.va do

S WSIOU-IQ!
; E-ratuitamoi

Correio .9í7f_e-Íaraado'o»Vyaptotnas, as man-.festaaõas da mo-
lestia, o n».ii8, a rasideaoia u o sello para a resposta.

A LUGA-SE unia casa por 1:00$ com bons
_C_Lco mino dos, -para familia Kr*-nde, bonde
á porta; na rua Imiierial n. 234, Meyer,
trala-sc na Padaria 1'lor da Gloria, ou
armazeni Balkanico, próximo, (Co.i»M) 3

LUGA-
Adua
quintal;
S. Chris o v:i O

A!*.

-ala, tres _Jp?Bi ps
|-,,-;f,r! E

I í^^S-l_^_SBsiL_ ,
:¦) \mW/0^W^^'^iW^>'^ i '¦"' .'¦¦'•;'•'¦"' '¦ ¦¦ -^-: ''•>;; ¦ • :¦ Vi^JrW^ v*
V jjâssvüí /^-,„.-->__f_ -v_r-lV___tl-.-£-_s'uv_^..'..__--Ar-w m

uma casa nova. .
dois quartos, luz cleclrica -

„a Teincira Junior^ ri. 
^9.

çmãggs&szmiEm

A LUCA-SE uma boa casa com armazém
__.ou separada, tendo tres quartos, duas
salas, cozinha, W. C, luz eleclriea; tra*
t.i-sr na rua Ur. Cindido llenicio 5-'".
Jacarépatitià. (7761 M) R

»¦ LUGAM-SE casas modernas, na Villa
Aá rua Castro Alves n. o». Mcycr. tendo
- salas1 2 quartos, cozinha, banheiro c quin-
tal; as'chaves na easa II; trata-se na rua
dos Àndradas 85; aluguol 7-$. (84-0 MIM

\ LUGA-SE uma hoa casa. para pequena
Afnmilia, com electricidade e uran^c- na rua 1'lacfc -°. ,, ,,

(S-l-í M) Mquintal, nor

•mMJf 1—1 mmtmmmBmMi

d LUGA-SE a casa 11.
XiSilva Rahcllo, Mcycr;

43

Março n.
e trata-sc na rua

da rua Dr.
chaves estão
Primeiro ile
(7C9* M) J

\ LUGA-SK uma boa casa. com luz. bom
X—tcrruno nlanlado co:ii_ arvores e horta;
travessa Araujo i.í. estação dc líamos; nara
ver das S ás II. (74'• M) S

Corrimentos
curara-se cm 3 dias com

Injecçao Marinho
l.lia 7 tle Sotembro, 180

A LUGA-SE, no E. de Denlro. a rgj
XiMartlia da Rocha 171. confortável casa
nova. por 45$; Informar ua casa V. c em
Cascadura. á rua ltamaraty at, outra casa,
por 40S; informar na casa I; tratam-se tu"
rua da Quitanda 1.7. (8--i» Mj '<

A LUGA-SE o confortável predio dl rua
jT\\). Anna Nery 11. S87, em f| Francisco
Xavtor, cum grande cbacara c boas accom-
modações para familia de tratamento; as
eliavcs eslão no 11. 300. (7814 ai) J

» I.UGA-SE, nor
Asalas, > quarlo:
Tenente Costa n.

45$. uma casa( com 2
informa-sc ua travessa

o. Todos os Santos.
(8.151 

'"

r UGA-SE a esplendida loia sim a rua
' 

Christovão n. ia-,: as chaves estai;

,, traio-se avenida centra; -

andar sala 38).

.«UGA-SE tuna

<si6i
. (.
D 3

ALUGA-SE 
1

Lopes Souzi

ALUGA-SE 
uma casa. por -0$; sala,

dois quartos, iv.::* cozinha, quintal, com
bastante asila para lavar para
Padre Mignctino 5S Catumbv.

t LUGA-SE a casa da rua Dr
Altarros 11. ai; pódc ser vista
ao meio-dia. c Irat.i-se na rua 5. y60. nrniiizcm. 17-t*

tora
(746.1 J)S

Tessoa dc
das 10
edro 11.
¦ .1) J

l LUGVSE o predio lei rco cnm electri-
A cidade da rua Machado Coelho n. 10--.

acha-se aberto. (7--Q.I )'_ 3;dio

A LUGA-SE
/__._] cct rict d ai
O predio acl

o predio nstobradad
e da rua Estacio de
t-sc aberto. (7S0.1

com
á ij.

.1) J

A IiTJGA-SH iiov 7_í? n cnsa .11 dn
-M-i-u-i Josú Vicente 11. 9-* Chaves
á utesma roa 111, padaria. Trata-

na Avenida Central 1-S.se iob.
(J 0915) 1

i LUGA-SI
XV.as quatro quartos, nor,
de quintal c ludo mais, nue oreci
ra ser habitada nor íamilia de
mento; ua rua Senador l-urtado u
chaves no n. •_». trata-s

d in

Ottoni u. -S

uma boa cisa. cnm
habitavel, cran-

i o pa-
traia-

122: as
rua Tlicopllilo

(CS u I.) Jido.

* LUGA-SE i
_¦_ ltamaraty n.
quatro quartos, i
W.-C. c quintal;
i;. onde estão

por 6oS; na rua
S. Christovão.

(S-io.i Ll M

ca?a da rua Visconde de
ii, cr.^a I. com duas salas,
cozinha, tanque do lavar,

trata-se á mesma rua n.
s clmvcs. (SaCo L) lt

A LUG.VM-í
_ Vr..i rua du

lí casinltas a ^o
Matloso nó.

. ÜOÇ
ta»8j

_ 6o^;
I.l M

A LUGA-SE uma casa. com sala ouarto,
__-co_nha c t-uuuie. por as?; informa-se
•i rua S. Luiz Goníasa 04. S. Cbristovão.( 'i_ Jí

.. LUGA-SE o predio ria rua Eelipne Ca-
A-tnarito úo; as chaves eslão no armazeni

lioulevard :í de Setembro,
(S:-n 1.1 R

.da esquina;
Viila Isabel.

4 I UGA-SE o probo, recem-acabado paro
Apequena familia de tratamento. 1 rua

Pereir. de Almcnda 10. entre te":-'1
c Mattoso- neste ponto nao enche. (

Tapeçarias e oriiatncnlaçõcs. Armadores o t-sto.;uloro

Mobiliários modernos para todns ns gostos e preços
Cortinas, stnres, rnpostciros, sanefas colchoaria otc.

Capas pura mobílias, O ps. C0$ c 70$Ü00

63 - RUA DA CARIOCA - 63
Alírot-o Nunes -- C

\ I UGA-SE bom nredio. com .
_'_.i' rua Barão de Mesquita n. 84
i rua da Alfândega U-; aluguo.

qnartos,
trata-se

IJO-JOOU.
aoao U J

Ba-4 I UC \-SE, ncr 141.S. a casa da rua
__.rão de Mesquita .11. 4-4. cera - salas.
.manos e mais dependências; as chaves ni

n. 4;S; Irata-se na rua Araujo n. i-o. casa o

4 1 UGA-SE o casa de cnnstr..icc.:.o mo-
Adorna com tres quartos, duas salas, co.
zinha, banheira- esmaltada, chuveiro, dois
YV, C, lua cleclrica, entrada indcpendentt,
lendo quarto para creado. boa irei, á rua
Barão de CotCRipc n. qS; as chaves no
n 100 c trata-sc uo mesmo. \ ilia Isabel.

(Sou L) D

. LUGA-SE
-í_.u. :y, as chaves
trata-sc a avenida Cc
sala 38).

sa da rua S. Lui-
r.o e.-ta-.ulú;

traí 137 C-° andar,
(-o.u D J

A LUGA-SK por 103$ a rasa da
-if_.vua Hoa ^'is;a, junto no n. 6,
coinpletauienle independente) do
ui-iniizeiii. Chaves á rna Archias
Cordeiro -ÍS'». Tratn-se nu Avcnii-' &&
dn Contrai 1-8. sob. (It78-8)E\m

A rjlJGA-SR hon raia. S salas, 4
-M-unartos, porão habitavel, gvnn-
do terreno, Iu/. electriça, etc., porlfc
150$; nu ma Plack 134, Ria-
chnelo. (9 7-119) M

M) J

4 1 UGA-SK a easa da rua Duque Estrada
AMever n. 9. imito á eslaeão do Meyer,"quarlos. n salas, cozinha, banheiro,

quintal; cliavos no 1.1. eoj.lM) .l

A LUGA-I
i-VG.iriier
tu casn n. iS.

por 8o$, a casa da rua Dr.
io, Jockey-Club; ns chaves
villa. (So** L).I

<i LUGA-SE por iS"$ o crandc predio,
A-com quatro cspiíoses quartos, d-.ia? sa-
Ias c dependências, situado em loca! apra-
;-ii-el; na rua Tavares Guerra n. S? e pro-
xiiiio aos banhos de mar; trata-se na Com-
(ii nhia Edificdora, á rua General Gurja;

(834- L. J11. 4.

A LUGAM-SE uma boa sala e um -rrands
A-auarto; tem unia bonita varanda entra-
•Ia separada! na rua 1'rancisco Manoel 8i
(Sampaio). !"?__-____

4 LUGAM-SE casas, num dos melhores
__.po-.itos dc jacarépaguá, com i salas, ü
quarlos. cozinlia. retreto. banheiro. c gran-
ne quintal: traia-
Kenda módica.

com .1
grande

%li__lS__.<__

JwÊk

\wm__M_w

ALUCA-SE por u4
__.varei bem
accom modações
to, com luz i

casa da rua Ta-
Kocha, com boas

Mra iaiuilia d» tratamen-
¦Icetrica;.-chaves no n.7-t«

(8.113 MI J
A LUGA-SE a casa da rua Padre Tele-

X-inaco n. 48, Cascadura, próxima a n-
tacão; as chaves estão 110 u. 50.

(33ji M) 7

Alug.vsi;
dade;

redio á rua do. Kocha
_o, é perto da estação, tem electrici-
is choves no n. 41, onde le trata.

(8298 M) J

Al 
UGA-SE a casa 11. 50 da rua Affonso

Porrcira Kncciilio de Dentro, com .1
«alas. i quarlos,' cozinha, crandc quiulal o
electricidade; as chaves estão no n. 50-A,
e trata-sc â rua S. l.hnslovao^.^ .

r.

rua Maranpã n, -i*.
(78.10 M) J

A 1 UGAM-SE dois commodos independen
_\tc-\ claros c arejados; na rira Ribetn
Guimarães n. 6... Aldeia Campista.

lSo.17 T.) K

4 LUGA-SE uma coníortavel casa, com
i-i-scis masnificos quartos, duas grandes
salas, boa cozinha, quarto dc banhos, po-
rão, iardim na frente, cronde terreno com
duas entradas, sendo uma nara carros 01,
automóveis, luz electrici, caz, etc; na rua
Torres Uomcnt 11. i;o. As-chaves estao 110
11. 181, casa II. (758jL)J

\ LUGÂ-SE, nor -0$. boa casi, com dois
Aquartos. uma sala, bom quintal, «ç-!
a dois minutos da estação do Mcycr; as cila-
ves á rua Pias da Silva n. 33 ouitanda,

(7706 M) }

4 LUGAM-SE cxccllentes casas, duas sa-
Alas. dois ouartos. luz electrici. bastante
r-'i: á rua Paula Brito n. 1.-0. Andarahy;
??»ooo (8a*o D R

\ LUGA-SE, nor 80?. taxa c
Acasa. á rua Fonseca l elles
boa3 salas, 2 nuartos bons \\\z
pendências, bondes de 100 reis;
VII; iratar, Uruguayana "

ALÇO.'
__r\.cu-ar

acua. uma
34 com 2
e mais dc-
diaves. cisa
ás 1 horas.

ÍSl.1* D S

parti-LUGA-SE a casa n. 4 da rua
Dulce, com duas salas. Ir

los e mais dependências.
Pereira dc Siqueira n. 59,
estão ns chaves.

Trata-se rua
padaria, onde

(.840 L) J

', 
\.-SE cm casa dc família

com luz electriça, etc.
Scrtorio n. 17

Rua
btim
Ba-

iLllílil III
(NOME REGISTRADO)

.£1

Itapagipe
1.03:1 I.) J

?yr»a ss enfiara-maçao e

Em tocaiE-s -3LS3 i_)l_.air__o._a'Ci_3bS
e *t-l3:o__:--3-rl_-_---

. I UGA-SE, por ;-$ boa casa com dois
/-quartos, duas salas loção econômico;
um electricidade; a rua Dias da Silva 11. 9.
as chaves, na mesma rua ti. 35. quitanili
Mevcr. IM)

por 31S. um predio com. 2
. cozinha, acua o bom quin-
mta Cruz zizo. Pilares de

(7959 W u

A LUCA-SE.
_-_.ri.--.rtos. sala
tal; Estrada S
Inhaúma.

4 LUGA-SE uma boa casa. á rua Oito dc
Aüezembro n 156. casa IX; trata-se na

.. (?<n/ M) J

Cura tnsies, bronohlto» coqueluche, (u-
bei-culos» o asfchiua. Tomttl-o é tor .-cte-
za <lo OMtar curado. KKOUSI-. OS OUTROS
BONS X-_KOP_.W'il,!V-a
°fr_lCpBEÇO DO VIDRO 2S5O0 -

Exija o c!e s. BRAZ
Drogaria Burc-llos — Nictheroy

Depósitos: uriiguaynn», 01.
Mnrechnl Floriano, hõ.

A.sseiniilóa 3-4.
IRIO -.\
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, LUGAM-SE, a

ASanla Plulomena
á rna Muríquipary
Setembro ioo

315:

boas casas, a t
Piedade, o nor 2

tratar. Sete '
(8364 Mi

ia A LÜGAM-SB de 589 a 79$ cn-
s;' ---.sus modernas, com a quartos,
j ! 2 salas, cozinlia o lianliciro, multa
" 1 ngua, esgoto c In/, clcctricn, nn cs-

1 I IJGA-SE barato, oredio ,novo rua ;(_„..-„, J,. Olnfltl, SUbUflliOS lia Li'0-
Acondessa Bchnonte '^\^XrA.m 

j pohlinn, ÇOIU 80 tre.lS dlnrlO-, á
v0! AX «z cSicidadc a mais com- 35 minutos Uo centro ilu citliulei

1 
bondes á porta - minutos da h0gal. .,ito o muito snmlnrcl i trn«
ha.i.na mcsmajtia 105. »»«:. | tn.sn |)a _.,_„ Lc0|10]aina RcgO -ÍOamodtdades,

estação; as -
le _ir, 11 -de*- Maio 4=

^•ri- 
•

rmazein, cm frJ'"'''

, -*~"1;—;—^^J
tll-S
na nicsina cstnçüo,
clinrcs.

esma r'.ia

4 I.UGA-SE. por 71S. a casa n da rua
__Jmperial n. z;i (Meyer). tendo duas
salas dois quart,*s. luz cleclrica e crande
quintal; as chaves estão na casa I, e traia-
sc á rua de S. Pedro n. .07 nos dias úteis.

4 LUGA-SE. oor 14-S.
X_.\'icira da Silva n. -'. csia.
raio. com -, quartos. 3 salas c
dencias; chavos no 3,1. 

cosi da 'ua
;ão -O S.i:n-
mais depen-

(:q(>- M) K

4 I.UGA-SE a casa á rua Joaquim Meyer
-Xn 67 na estação do Mcycr. com 2 salas,
1 quartos, etc; o logar c rccotnmcndado por
sua salubridadc; trata-se o nia Dios da
Cn- n. 106. (7-6- M) U

MEWl U URETHRA
Turn rai-iils com »_._

INJRCOAO DT! >*A,í'Nn£'-
lina Sete d? Setemliro IBO

A LUGA-SE. por 40$, um bc
Aá Estrada da Penha 137-,
estacio de Olaria; tratar Sete
bro 190-

n armazém
próximo a
dc Sctom-

(M)
A LUGAM-SE, 6 r.1.1 S. Francisco Xa-

Avicr fi'. bo-s casas cem. ü ei.quarto*
cozinlia. quintal c installação.;

(3*-o

ALUGAM-SE os predios da rua liara»
Ado Hom Retiro, entre os ns. 111 c 119,
o do n. 2. com bons commodos. bom quin-
tal; lraia-sr rua lloiuicio iaa sobrado, dal' 2; íi.itbr. firma commercial: as «lia-

ua-íaria, n. 156; oluüucl mil.
(3uC6 M) II

I ic
ves esta. na

4 LUGAM-SE os predios da rua Conse-
I __.ll.ciro Jobim ns. 10 c --.. com bons
. commodos c bom quintal; trata-se a rua no
I Hospicio 144. Bobradu, das 10 is c; í;-.'!''/.
I [imia commrrcial; as chaves ra rua 1'- • m

Bom Retiro 1 íO; .-il-.r-ucl 101 (BoG6M)H

2 salas
100S c S

.ara
Mj R

.4 LUGA-SE uma casa, por
i-\Di:ti-.-.ii Estrada Mcycr n.
chaves no n. 1.1, onde se trata

1305. na rui
n (Meyer);

CS.JiMlJ

A LUGA-SE, nor 55$, a ca30 1I2 nu Noti
X_.dc Poir.succcsso. cm lloinsuccosso, coir
trc« quartos, duas salas, cozinha, tanque.
agua,, \V.-C„ c bora quintal fechado; •
cuavé na mesma rua n. ;6. rnde se trata

(1080 M) 8

| 1 %sj> I * **
m-.
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fcOBREIO DA MAJVHA — Domingo, 27 de Agosto dc 1016

IUGAM.SÜ bons « arejado» quartel, d»
a so), para casal e rapazes; rua

tiro Jablm 33. (806Í M) B
[JjgfiC
Cmàtlb.

A LUGA-SE um prodio, sor 41$; tem (ala.
l/JUjuarto, cozinha, pia, tanque latrina í
couTeiro; para var e tratar, na Estrada ae
santa Crua n, 9143, Pilares, bondes d*
Inhaúma. (7904 M) S
»'¦¦'" ¦—.—.——— — ,

ALUGA-SE 
o predio novo, da rua fiai!- 1

leu n. 80, Cacnamby; trata-se na mesmo:
¦lugucl 50Í000. (8021 M) J

ALUGA-SE 
uma boa e limpa casa, á rua 

'

17 dc -Fevereiro n. em IlomauccesJo; J,
fealt, 2 quartos, cozinlia, agua, fogão <f
grande terreno; preço 41$; as chaves no 9.

,(8070 M) J
tm ¦
IA LUGA-Slv um quarto, entrada indepen-
lAdente, bonde a porta; 2—.lockcy-CIub e
ClKadura; rua João Rodrigues n 30. SSo
[Francisco; preço ao$ (8072M) B

ALUOAM-SE, 
em Cascadura. 3 casas, ns,

71, 77 o ÜJ, á rua Ilárbosa, com todas
U comin*.(lidados, para família
Jol perto da estação; é barato.

: noivos, a
(8135 M)S

LUGAM-SE casas o 25$, na avenida
.Molto; tmta-se na mesma, casa n. 3,

durara. (8128 M) S

casa da rua Duque Estra-
Mcyer n. 141; as chaves estão no

IJ9. (4995 M) J
1A^S,!
IA ILUGA-SE a easa da
il4i Silva n.

rua Bittencourt
33, Riachuelo, coin duas

dois quartos, cozinha, quintal c dual
•aliadas; 03 chaves no 11. 34. armazém.

(5000 XI) J

IA ILUGA-SE por 51$ uma casa ã rua Dona
.AiMoria n. 71, estação da Piedade, com
dois nuartos. uma sala, cozinha e quin-
(ali tmt.i-Fe 110 a. 73, distante tres minu-
(os da cslnçâo. (4998 M) J

ALUGA*SE um predio novo com duas
l/Xeolas tres quartos, logar alto, perto da
estação; na rua Teixeira Franco n. 106.
[Ramos. Preço, 8o$ooo. (6810 M) J

AILUOAM-SE 
os grandes .prédios

Anna Nery ns.
rua

430 e 432, em frente
A estação do Rocha; trata-se na rua Gc*
ceral Camara n. 89. Aluguel, :oo$ooo.

(Í911 M) J
•»*¦¦ 1 "

ALUGA-SE uma casa, i rua Dr. Dias da
ACruz 831, Engenho do Dentro; aluguel
filooo. (7731 M) J

ALUGA-SE 
uma pequena casa, á rua

Moura 38, perto da estação da Piedade,
mm uma sala. um quarto e cozinha; aluguel
«it; só para um casal. (7717 M) J

!Aj*jUGA.8E por 1629000 uma
ttllexcollente casa com 6 quartos,
tres salas, copa, cozinha, dos*
pensa, completa installação clc-
ctrica o banheiro com agua quente
o (ria, banheiras esmaltadas e
chuveiro, pomar o Jardim na fren-
te, toda murada; na estação de
Olaria, subúrbios da Leopoldina,
com 80 trens diários, logar. alto e
muito saudável; trata-se na rua
Leopoldina Rego 402, onde estão
M chaves, na mesma estação.

(R 6286) M

'ALUGA-SE a boa casa da Estrada ile
IXlSanta Cruz a. J983; as chave? estão
•ora o ar. Braga no n, ao77. próximo, c
trata-se sa rua a. l'edro d. 60. armazém.

(7483 M) J

A LUGA-SE um irande terreno, com bas-
^Xtinte cupim sem pro, entre as estações
Dr. Frontin e Cascadura, pronrio para um
•u mais eitabulos: para inlormações, na
m S. Podro n. eo, armazém. (748:iM)J

A LUGA-SE uma boa casa, com cinco
i/Xquartos e duas salas, grande cozinha,
0*m todas is exij-encins desejadas; está Íim-
pa tem grande chácara arborizada, jardim;
na rua do Aquidaban n, 168, Meyer, bonde
oa Boca do Matto a porta; chaves na venda
em frente, onde se trata. (7054 M)J

NICTHEROY
I A LUGAM-SE. em casa de casal, dois ou
./itres quarlos, mobilados, com todas as
oocmmo dida de», luz electrica, telephone. etc,
• jo$; praia de Icarahy; quem pretender,
•utlra escrever para a caixa do correio n.
1M8. Rio. (806,1 T) J

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

piPIO E TERRENOS EM JAOA-
llflüHOTrtÊPAGüA' — Pagamcn-
to em prestações :

Vendem-so nas ruas Monsenhor
Marques o Anna Silva esplendidas
casas acabadas de construir o 1»
gnlflcos lotos do terreno próprio,
livro o desembaraçado, com ngua
enoiiiinilii, bondo e. luz electrica.
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES;
para lnforniuçõos, ru» do Hospi-
cio 14; para ver, rua Monsenhor
Marques, 1* casa ii esquerda.

(A 7888) N

Í10MPRA-SE 

um terreno ou casa velha,
I nas seguintes ntasi Salvador de Sá,
attoso. Visconde Itauna, Senador Euze-

Mo e Riachuelo ,ou transversaes a estas.
Proposta» c mais infor raaçõe*, a Corrêo
Dias; rua 7 de Setembro 29, sob., das a
Aa 5 da tarde. (7711 N) J

SOA 

CHÁCARA — Vende-se dentro
do D. Federal a preço de oceasião.

a informações com o sr. Florio, rua
Beuza Franco 197, V- Isabel. (6914S)J

CASA 
— Vende-se umn cora 4 quartos,

1 salas, luz electrica; 1 minuto do
bonde, 5 dn tstaçio; rua do Amparo 50,
Caaoadura; preço 7 contos. (786-1 N) .1

/"1ASA por 3:750$ — Vende-se em Villa
\J Isabel, a quartos, 2 salas, cozinha,
VI. c., e tanque (não tem quintal), tem
«ntruila independente, com pequena atem
n&o jiraclsa de obras. Trata-se directa-
mame á ma Souza Franco n. 19;- . !

(7498 N) )

/-10:
Vii

AS MELHORES
ROUPAS
SSo, incontestavelmente, tanto

pela qualidade excellente das fazen-
das empregadas como pelo seu bom
acabamento as que se vendem na
mais antiga e mais acreditada

Alfaiataria
Leão de Ouro

Ternos sob medida de superiores
casemiras inglezas, pretas, azues e
de cores, feitjs no rigor da moda,
com forros de primeira qualidade
por

Rua do Hospicio Canto da rua dos
Andradas

VENDEM-*9B 
os prédios abaixo; infor.

mes e tratos á rua Buenos Aires, 198,
das ia ás 18, Figueiredo & C:
35:000$ predio á rua Senhor <los Passos,

oecupado por negocio; ver.
35:000$ predio í rua General Camara, **•

mazem e sobrado.
501000$ cinco predios á rua Alice, pertoda rua das Laranjeiras.
10:000$ predios á rua do Collegio os, 54,

56 e 58, ftiqueta; ver.
50:000$ cinco .prédios á rua do Senado,

para renda, 800$ por mez.
So:ooo$ -predio a rua Conde de ieopoldi-

na; rende 5oo$ooo.
15:000$ predio á rua Magalhães a. 45, Ca-

tumby; ver e comprar.
70:000$ dois predios á rua Pedro Américo,

para renda.
350:000$ predio c linda chácara i rua São

Clemente.
9:000$ predio á rua S. Manoel, para pe-

quena familia.
70:000$ dois predios á rua Aqueducto,

no França, linda moradia.
13:000$ predio k rua D, Marciana, pararenda; dá 240(000,
9:000$ predio á rua D. Anda, perto da

praia de IBotafogo.
18:000$ predio á rua General Gomes Cor*

neiro, Copacabana.
Offertas razoáveis serão acceitas.

(Si 8400) -N

VBNDü-SIÍ 
por 15:000$ o predio da rua

D. Zulmira 11. £2, proxiano ao boule*
vard Vinte e Oito de Setembro, jardim ua
frente, terreno mede 10X54, com boas ac-
commodações para familia. A« chaves na
mesma rua n. 98; trata-se a rua da Con-
stituição u. 30. QB 8421) N

FERIDAS, ggig
ihros, eezemas, urdas, pannoi, «o-
inichíei. etc., dasappirecem rápida-
nente usando Pomada Luiitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares, Praça Tiradentes n. ia.
(Largo do Rocio). (A 4030)

VBNDEJSiE 
um bom predio, dc constru-

cção solida, com grande porão habita-
tc!, com 2 quartos e 2 salas* próximo ao
bonde c trem, 1 minuto. Preço 8 contos;
trata-se com Feliciano, r. da Canella, 19,
Piedade. () 7881) N

^7''lÇ^roI^SIÍ 
por 16:000$, no Andarahy,

' solido predio, novo, com 3 salas, 5
quartos, etc, perto do bonde; com J. Pin-
to, r. do Rosário a. 134, tabellião.

. (J 8o49) N

Vaccina contra Coqueluche
Preparada Uo uccôrdo com a tcclmka Uo Proi. Hrauss

VAOOINA DE ALLEN CONTRA A ASTHMA BRONCHIOA
Autogenn e stock

Recentes descobertas scientificas empregadas com grande
exito. Encontrnni-so em todas as pharmacias, drogarias e
oasas dc cirurgia e no
* * Laboratório Paulista de Biologia * *

RUA QUINTINO BOCAYUVA 24 — 8. PAULO
Mandamos material estéril gratuitamente pava colheita de

sccreçüo necessária á vaccina autogena.
Deposito no Uio do Janeiro: — R. Ua Asseiuhlóa 7, sobrado.
WÊÊBmmmmÉmmm

ViBNDE-SE 
por 3:200$, no Realengo,

uma casa com 2 salas, 2 nuartos, etc.»
terreno de 15X75; com J. Pinto, r. do
Rosário n. 134, loja. (J 8043) N

VENDlí-iSE 
por 3:000$, em Madureira,

pequena casa nova, com terreno de
uX4o; com J, Pinto, r. do Rosário, 13.1,
loja. (J 804.1) N

VENDE-SE 
por 4:000$, em Cascadura.

um chalet eom 2 salas, 2 ijuartos, etc,
terreno dc 11X45; eom J. Pinto. o. 134,
loja. (/ 8045) N

VBNDE-SE 
por 4:000$, om Dr. Frontin,

pequena easa, com 2 salas. 2 quartos,
etc, bom terreno; com J. Pinto, r. do
Rosário n. 134, loja. (J 8046) iN

ViENDE-SE 
por 6:000$, no Meyer, boa

casa, perto do bonde; com J. Pinto,
r. do Rosário n. 134, tabellião. (J8047JN

VIBNDE-SiE 
por i8:oo0$, no Riachuelo

um predio com
jardim e
Rosário

bom quintal; com
134, tabellião,

salas, 4 quartos, etc.
Pinto, r. do

(J 8048) N

TTlvXnivSlí por 18:000$, perto do cen-
V tro, solido predio, cmn bom terreno;

com J. Pinto, r, do Risnrio n. 134, ta-
bcllião. (J 8050) N

ViBNDEjSE 
uma «asa na rua TavaresFerreira n. 43, com 7 aposentos. Prj-o

8:500$, eslação do Rocha. (R 8a5ir.N

V;E\QE-SE 
um sitio o que ha d« bom;

informações á rua da Candelária n. 59,sobrado, com o sr. Antônio Chagas.
(R 8349) N

VENDE-SE 
um grupo de quatro casas,

juntas ou separadas, com 2 quartos, 2
salas, cosinha e todas as eonuhodidadcs,
luz electrica, pela quantia de 3:500$ cada
uma; pan ver e tratar na estação de An-
clueta, com o sr. José Rela. (R 8344) N

VENDE-9G 
por 3:600$ vm bom predio,acabado de construir, com jardim na

frente, construcção _ moderna, de plati-banda, todo construído com -madeiras de
lei, não tem pinho do Paraná; pôde ser
examinado pelo pretendente, Tem um bom
terreno alto, tem multa abundância de
agua cnoanada, tudo i novo, distante 2
minutos da estação de Ramos. Não foi
construido para vender. O motivo da venda
sc dirá ao pretendente; para ver c tratar
á rua André Pinto n. 65. ilv' negocio de
oceasião. (R 8231) N

ViENDE-SE 
por 800$ um bom terreno,

na Piedade, perto do bonde; com J.
Tinto, r, do Rosário 134, loja. (J 8o,is)iN

^.'ba s^*F-vor:R..A. Rna 7 fle Setembro, 84
itloveis de rime, tapetes,

.«leados c artigos para sport

10MPRA-SE um predio nté 4 çonlo>:
. oom 2 Quartos, 1 «alas, que não pre*

dire de obras, de Cascídura para biiixo-
porto de estação; trata-se na rua Gene

Jgl Caniara 206. (7800 N) .

COPACABANA 
— Vendem-se terreno.'

diversas ruas de Capacabana; na rua
ido Rtfario n, 138, com o proprietário,

4 (75-17 
N) J t

COMIPRA.SE 
umo casa, cora a quartos. ,

e 2 solas, d£-sc um como a vista t
o casto como se combinar. Resposta par.i (
V. F.. ncsic Jornal. (8335 ») J

Foot balls "Gregor" usados nos
malches da liga uma. . . 35$000

FOOT BALLS STAR SEGURA
IVs.
Preço 8$

. g
10$

3
12$

A4
14$

5
16$

Mulheres Grávidas
Toda mulher grávida deve usar, antes

do parto, O FROTEC1XH.
Terá um parto rápido e feliz, forta-

lece e tonifica o feto, evita as hemor-,
rhagias, as inchações, a salivação abun-
dante, os vômitos, a prisão de ventre, t,
o aborto. Usado ainda depois do parto,
tugiticnta conaideravelinente o leite ma-
terno. EXIJAM o nome de BRVEDO-
SA & DANN.ER.

A' venda «m todas boas pharmacias
e drogarias. Depositários: GRANADO
& COMPANHIA — Rua Primeiro de
Março n. 14, Rio de Jalneiro. J 6045
"IfENDEM-SE nas ruas Jardim

V Botânico, Oitls, Magnolins,!
Accucias e outras, em prestações
ntensaes de 70$000 em deante,
magníficos lotes de torrenos cm
ruas recentemente abertas e onde
já existem magníficos palacetes.
Os preços variam desde 2:500$
o loto de 10 metros do frente. In-
formações na Coinnunhlu Predial
na rua da Alfândega n. 28 N

VENDE-SE 
barato ura terreno com ii

metros dc frente por 40 de fundos, teu-
do um barracão dividido em 2 commodos,
agua encanada com caixa, tanque e cliu*
feiro; na Estação de Ramos; trata-se 110
nrmazem de Ferreira e Cia. (8003 N) R

Grande Laboratório e Pfearmacia HomcBOijathica
\H-N'i)i---ai;

> em presta
ÇilO
uiel

VKNDE-SEbom predio coin 4 quartos,
a preço de pechincha um

. ,  _jin 4 quartos, 2 salas, ca*
zinha e demais dependências, com instai-
lação de asua e luz electrica, a rua Ura-
nos n. 113, na estação de Ramos, tem bom
quintal, fechado e arborizado; trata-se no
mesmo, (8069 N) J

VHWDIE-SE, 
com urgência e. por preço

módico e razoável, para familia de tra-
tamento, o confortável « solido preilio da
rua do Mattoso n. 07; para ret e tratar

com o proprietário, _ todos os
dias, das 9 i|a i 1 i|a. (J 3840) N

VTEJNDÂ; compra e hypotheca de prédios
V « terrenos bem localizados, para todos;

só negócios sérios, á rua Buenos Aires
n. 198, antiga r. do Hospicio. (J as) N

ViENDE-SE, 
á rua Barão do Bom Retiro,

ura terreno para duas casas de nesocio;
informes e tratos rua do Hospicio n. 198.

(J 7664) N

VENDE-SE. 
á rua Maria Flora, em fren-

tc ao Asylo, no íjncantado, um terreno
de 23 por 60; s. do Hospicio n, 198.

O 70-65) N

VB.VDE-SE, 
i rua I/eal, em Todos os

Santos, um terreno Ide 11 por 55; tra-
ta-se á r. do Hospício 198. (J 7666) N
¦\rENDE-.SE 

uma casa nova, construída
V a capricho, com gradil e jardim na

frente, lorar alto e bonita vista, construi-
da de pedra e cal até o i° pavimento, ma-
deiranieiito todo de lei, esquadrias a ce-
dro, assoalho de peroba; o 2° pavimento
tem duas salas, 3 quartos, despensa c co-
ainha; W. C, Installação electrica e todos
os maia requisitoa de hygiene; o terreno
mede de fundos 80 ms., mais ou menos;
para ver a rua Figueira n. 30 (S. Fran-
ciaco Xavier); para tratar com o proprieta-
rio, sr. Alontcjano, 4 rua da Relação ns. 38
e 40. Não se admite intermediário.

(R 7780) N

VENQE-SE 
barato um bom lote de ter-

reno, na rua do .Espinheiro; trala-se á
mesma rua n. 60. Esta ruaé entre as cs*
tações do Encantado e Piedade (bondes 5
minutos de distancia). (R 7853) JM

\TiliNDE-SE por (1000$ um predio. divi-
V dido cm tres habitações, cm terreno de

J4X36 ifflS., i rua Barão 'Nogueira da Ga-
ma n. 27 (S. Christovão); tratar á rua
Luiz Carneiro n. 96, Encantado.

(R 7349) N

TTENDE-SE um bom terreno arborizado
t V tt prompto a edificar, rua calçada e
illuminada a electricidade; para ver e tra-
tar, rua Diamantina n. 99. (J 6984) N
"\rfc!NI>EM-SE 

em pequenas pres-
y. tiioõfs, no alcance do todos,

mnsnificos lotos do terrenos no
maeniflco e novo bairro denomi-
nado "Campos dos Cardosos".
Estes são os melhores terrenos
que são vendidos em prestações.
São servidos pelos trens da Iiinlu»
Auxiliar, com as estações "Cavai*
canti" e "Eneenheiro I*cal".
Uonds do Cascadura o Estrada do
Perro Central peln Estação de
Cascadura. Escriptorio, rua dos
Cardosos 352, Cascadura. Prós-
pectos com plantas na rua d'Al-
fnndeaa n. 28, Companhia Prc-
^ial. (N)
\TENDEM-SE os prédios meio ossohrada-
vdos da rua Barão do Bom Retiro ns. qR,

e 100, cada # um com 2 quarlos, 2 salas,
corredor, cozinha, despensa, tanque, janel*
Ias directas, .etc, jardim na frente e grande
terrewo cultivado nos fundos, solida con-
strucção. Preço barato; trata-sc com .,0 pro-
prictario, no predio n. ioo. (J 8095) SN

VENDK-9E 
uma casa próxima á rua do

Uruguay, por 6:000$; trata-se com ;Mi-
clialski, á rua Uruguayana 8, (J 8095) iN

TTENDEM-SE em pequenas pres-,V tacões do 8S. 9$. 10$, etc.
mensaes macnlficos lotes do ter-
renos na maciiificn localidade de-
nominada Sap£, sorrida pelos
trens dn Linha Auxiliar. O escri-
ptorio é cm frente da Estação de
Sapê. Ainda existem aleuns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opnlns, Tnrquezas e Suolii-
ras. 09 prospectos com plantas
são distribuídos no escriptorio da
rua dWIfandeea 11. 28, Compa-
nhia Predial. (Jí)

luffiSftioHOMa^Wl

FUNDADOS EM 18SO

ALMEIDA CARDOSO & C.
itAIU CCOMPENSADIStlNGüÍDOS:COM.-0KAK?B;PHEMIp. ,rr.Tj a

CONFKKIDA EM HOMCEOPATHIA NA EXPOSrÇAO NACIONAL DE 1908

Foraecedo-e» da Armada, Exercito e principaes estabelecimento» medicoi «

pharmaceuticos
MEDICAMENTOS H0MO2OPATIUCOS QUE CURAM

ALMEIDINA — Cura a gonorrWa chronica, recente e suas conseqüência*»
CARDOSINA — Curu tosses, bronchiles, ilóies no neito, costas c WM.
CARDUUS CARDO — Cura moléstias do coração e hemorrlioides intenta».
GYPSUM BRASILIENSE — Facilita a dentição e tonifica as creançai,
SEZORINA — Cura a febre interinittenle (sezões ou maleilai).
ROSALINA  Cura e previnc a tosse coqueluche. •;.;¦ ,
CONSOLARINA — Cura a tuberculose pulmonar em primeiro.e segundo giaos.
SANASTHMA — Cura a asthma hereditária e adquirida.
VITALINUM — Restabelece a potência viril aos dois sexo".
ALBINGIA — Pó dentifricio: O melhor para limpar os dentei.
DYSENTERIUM — Cura a diarrliéa de qualquer caracter e provenltncia»
SANA RHEUMA — Cura o rheumatismo em geral.
SANACALLOS — Faz cair os callos sem inconiuiodo.
OPHTALMINA — Cura todas as aífecç..1- * inllunimâçacs da v.sta.
SANADIABETTES — Cura a diabettes íaccharlna e suas conseqüência-.,
CHENOPODIUM AHTHELMINTICUM — Pó vermifugo — Inhi llvel; contra as

lombrigas ou tenaea inteitinaai.
SANAQRYPPE — Aborta a inlluema e cura constipaçõea com febre, toste e dorti

CARICA AMERICANA — Regulariza as evacuações e combate oi incommodoi em
consequencia de purpantei.

SANA SYPHILIS — Cura syphilis, lymphatismo, rheumatismo lyphilitiío, moléstias
da pelle e couro cabelludo. .... ,j .

ESSÊNCIA BENEDICTINA — (Odontalgico). Cura dorea de dentei e ouTídol,
em s minutos.

DUARTINA — "Tônico reconstituinte": Cura neurasthenla, anemia, dyspepsia e
todos os incommodos do apparelho digestivo.

SANAFLORES — Cura a leucorrhéa (flores brancas), caracterizada por corrimentos da ragln».
DOLORIFORA — Auxilia o parto, combate as collicas utarinas e mais symptomas da» partunentei.
BALSAMO DE ARNICA — Cura golpes, contusões, frieiras e unhas encravadas.

^üS^Sm^ l£™™r7ZZC% elPr.rd.0^n.l„C.r^oknná?p5çõe.T. Kííii. coqueluche, f.br. , t.da. « «o.
lestias provenientes de reilnamento. „:_.'..

HEMORRHOIDINA - Combate todos o» incommodos pelas hemorrhoidaa seccas ou »»W"'"*"; . .„nMlhlJol
Uma botiea cora ast.s medicamentos, inclusive o porte do Correio, 60J000 0»,»"d^«™=nf0»òi,5SANnrv 

tVma"aOUiÂ
médicos, acompanhado. do_ modo d. se usarem . levam._» marca regisWa: UM ANJO COROANDO WA AOUIA

Rua Marechal Floriano, 11
MO DE JANEIRO

de HOMCEOPATHIA EM TINTURAS,PCIOB iiituiv.ua, ¦WUiyiUHUMUI MU MÍUUU «s »v « — .*... ~ .-.—- ~
— Cuidado com as imitações. Executam-se as mais exigentes encommendae
GLÓBULOS, PÍLULAS E TABLETTES. — PREÇOS RAZOÁVEIS.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 11 — RIO DE JANEIRO
A' VENDA NAS PRINCIPAES DROGARIAS E PHARMACIAS DA CAPITAL E INTERIOR

wmmmmimmmmMn
I

Uma
-c-

\71ENDEjSK 
a casa da rua D. Luiza nu-

_ inero <7, Gloria, o terreno tem uXíj,as chaves estão no armazém n. 2; lrot.\*8e
na rua Bento Lisboa n. ijsj, (5985 N) J

de
VUNDK-SB 

um terreno com 10 ms.
frente e 37 de fundos, todo arborizado;

na rua Gallileu n,
Cachamby.

Meyer, bondes <le' 
O 7778) W

VIvNI>K.M-Slí 
predios e terrenos. Leiam a

"Kpoca", que publico là uma lista de
grande iiuinero dos que tenho para vender;
Ismael Moita, beceo das Cancellas n. 10.

(J 79*:?) 'N

VBNIMÍMjSi; 
duas casas com 3

2 salas, grande quintal, agua,
quartos,
arvores

frutíferas. RT D. i-Mãria 170 e 17a. Pie-
dade. As chaves no n, 168. 5:500^000 as
duas, di' pechincha. (8075 N) J

ViENDEM-SR 
iuna boa casa por 1:000$

e oulra por 1:400$;.'.tem agua encanada
e um bom terreno, tem 2 quartos, 2 eatas
e cozinha, construcçSo de tijolos e systema
moderno, na rua Maria Benjanim n. 39.
Terra Nova, Linha Auxiliar; trata-se çom
o »r. Oscar. (J 771<S) "

VENDA, 
compra e hypothecas de predios

e terrenos bem localizados, com Pelle-
grino, rua Uruguayana n. 8, teleph., C
5.336. (J 7426) N

VENDE-SE 
(pechincha), a prestações

parte, predio íolido, no Riachuelo, pia-
IMbanda, cantaria, bondes á poria, rua
Flack n. 10; trata-se 4 rua do Rosário
«1. 116, tabellião Roquete, oom Castello
Branco. Preço 5:000$; tem 5 commodos.

(R 784M N

VE-.NDE-SE 
um predio novo, no rua Mi-

na» n. 115, Sampaio. (R 7872) N

VfJNDIv-Slv 
um terreno nivelado, 16X28,

na rua Santa Alexandrina, bondes a
porta; trata-se á r. Itaniru' n. 36*;.

(R 782O) N

SÓ
TÔNICO CAPINETTE

Maravilhoso preparado para fazer nascer cabellos, eliminar a caspa, dar bri-
lho, conservar a cor natural, desenvolver o crticimento, dando aos cabello1: um aro*
ma agradável c tornando-os macios e sedosos.

VIDRO 4»000

Á VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
A O., B BOTIOAO

VENDE-SE 
uma casa nova, com agua e

Iuk publica, terreno de 11X40 e gran-
de pomar; na rua Angélica, isí, cinco mi-
nutos da estaç3o de Olaria. 'Preço baratu-
»imo. (6843 .N) J

VENDEM-SE as seguintes pro-
prledados:

CIDADE — Rua Visconde Itauna, 3
predio»; rua do Senado, i predio; rua
do Senado, i terreno com 6,50 por 35;
ladeira de Santa Thereza, 1 terreno com
14 por 23.

MAXAMBOMBA, suburbios da Cen-
trai — 18 casas edificadas em terrenos
com 15.000 m. aj terrenos em lotes, a 6a%,
120$ e 150$; os compradores de 5 a 15
lotes, têm desconto de 5 *|° e os de 16
lotes para. mais, descontos de io °|0, oe
terrenos de 150$ e 120$ têm agua encan-
nada. A cidade de Maxambomba é illu-
minada a electricidade e em breve tere-
mos bondes.

HONORIO GURGEL, «uburbaos da
Auxiliar — Terrenos a 300$ o lote.

ANDRADB ARAUJO, subúrbios da
Auxiliar — Terrenos de 50$ a 100$, o
lote.

Fazendas, sítios e chácaras em varias
localdadcs e por preços ao alcaitce de to-
doi.'

Para maia informações, com Corrêa
Dias, á rua 7 de Setembro 39, sod., da«
a ás 5 da tarde. (6S87 J) S

uma pequena ca«a e lerreno.tações ou :i dinheiro na cst»-lc llcnto Ribeiro; trata-se i r-ia Da-
Carneiro, 5<>. Engenho de Dentro.

(8112 M) s

_

1 f I »rmnn !':

T^E.NDI-.-SE uma casa com 2 quartos a¦ , saias, cozinha c grande puchado, o ter.reno mede *.';X.|8, arliòriuulo na ruaBarcelona, iS, Mcyer, tudo jisnnfooo
11 ,,„ „. |M 

' 
(8i4.| N) I

Tendas diversas 
^

TTikNPlR^Sl" um lindo cavallo, com 4 an-t nos, negocio de oceasião; na rua Bi-rüo do Bom Retiro n. 287. (R 7815) O

VKNDE-SE 
uma quitanda bem sortida,

fiiz.endo negocio regular, -na rua Dr.I/eal n. 184; tem continodos para familia-
o dono vae para fora. Engenho de Dentro!
Jí. B.—Faz qualquer negocio. (R 7963)0

VENDEM-SE 
um terno de gailinhas e

duas frangas de raça Orpington; i ru»
Magdalena n. so. Ramos. (R 7960) O

V1ÍNDEM-SE 
boas cabras e cabritos di.-

versos e um bonito bode de raça; na'
rua D. Maria n. 18, Aldeia Campista.

(J 7706) O

TTEX.DE-SE um armazém dc„ . -. ««ecos omolhados; para informaçffes a rua Dr. i
Maciel n. ur, casa de familia, Manoel G.
Dia3, S. Chri8tov5o. (J 6381) O

' TlvNDE-SE um botequim em optimo pon-T to, no centro da edade, tendo boa fre-
guena e garantindo uma feria diária deioo$ooo. As licenças csi.io todas pagas; in.
formações com o sr. Américo, a rua ia
Saude n. 389. g 76,8) o

ViENDEM^SR 
duas superiores bestas no-

vas. de carroça, e um bom cavallo demontaria; ver e tratar á rua Condido Be-nicio n. 496, praça Secca — Cascadura.
(Açougue). (j 7ss4) 0

VENDEMJSiE 
uma copa pequena e ai.

juns vaaos de mármore de Carrara, tu>
do junto ou separado, para desoecupar lo»
?°r;i„r?a I«aaci<> Goulart ti. 122 (casa dífamília), E. do Sampaio. (S 797a) O

— ¦ ¦¦ na!

^7'>E^'DE-9E 
-uma machina photographlca•Goerz, «nchuta 13X18, completa, ¦uma dita de campanha, com 3 chasis e lea-te de /ais; na rua do Senado

o tr. Manoel.
•11. 11, com
CS 6743) O

\7'UNt>E-'SE uma casa nova, tendo cinco
T iconiiiiodos grandes, por 4:500$, em

prestações; grande abatimento a dinheiro,
em frente á estação de Terra Nova; rua
D. Clara -n, 7. Entrada prestação a:ooo$ooo.

(J 778") N

VENDE-SE 
por 8:600$ mas ncceitam-se

offertas. razoavei3, lindo predio, á rua
de S. Martinho, com porta e 2 janellas, pia-
tibanda .moderna, bons commodos, electri;
cidade, bom quintal, tratar á rua Frei
Caneca, 387. (8025 N) R

BM S. PAULO OASA LEBUE. BARUEL
UNIVERSAL

VENDEM-SE 
lindos predios e chácaras,

nos bairros de Botafogo, Tijuca e ruas
transversaes a Conde de Bomfim, Villa Isa*
bel, Aldeia Campista e Boca do Matto.
Preços de oceasião; trata-se á r. do Ouvi-
dor, 10S, sala 3, com o sr. Cândido.

(R 783') N

V.ENDE-SE ,um terreno no boulevaTd
Vinte c Oito de Setembro, esquina da

trua Duque de Caxias, Preço oceastão; tra*
•ta-se a rua do Ouvidor, 108, sala 3. 

'

í (R 7830) N

VENDTJ-SE, 
em S. Christovão, próximo

ao largo da Cancella, um terreno de
10X40 metros, por 1:000$;, metade em
prestações; trata-se á rua S. Luiz Gon'-
zaga 11. 301. (J 6941) N

T7IBNDIE-SE uma casa na rua André
T Pinto 11. 77, em Ramos, a 2 minutos

da estação, por 3:3oo$ooo, podendo scr par-te cm prestações; trata-se na mesma.
(7970 N) J

VENDE-SE 
ama casa com diioi) aalaa,

doía quartos, cozüiba, agua, latrina, luz
electrica, e jardim, murada, construcção no-
vo, por 5:000$, podendo ser 2:000$ em
prcslações, na rua Nabor do Rego n. 8,
estação de Ramos; informa-se na mesma
ou na Padaria Central. (7971 N) J

VBNDEM-SE 
<lois lotes de,terrenos, de

.25 por 100 .metros os dois. Preço de
oceasião 300$; trata-sc r. dc SanfAn-
iia n. 32. (J 8338) N

VENDEM-SlE 
esplendidos lotes de terre-

nos, nas ruas Mariz e Barros c trans-
versaes á mesma, aos preços de 700$, Soo$,
900$ c 1:000$ o metro de frente; para
ver e tratar com Carlos, á rua acima, can-
to da travessa S. Salvador (armazém), das
9 ás 12 da manhã. (J 8325) N

VENDIÍ-SK, 
com urgência, um magni*

fico predio em construcção; trata-se á
rua José Bonifácio n. 45, S. Domingos.

(J«324) N

"fTENDEM-SE 
em prestações casas e ler-

T renos, no Realengo, na -listrada Real
de Santa Cruz; trata-se com o sr. Mar*
ques, na Estrada Real de Santa Cruz, 105;
mais informações á rua da Alfândega, 28,
Companhia 'Predial. -N"

Pelo correio mais l<5500

/COMPRA-SE um predio confortável atí
\j 12 contos, no Engenho Novo. Infor*
tnnções A rua da Matriz n, 118 — En*
geitlio Novo. (8332 N) S

PREDIO 
novo a praso — Vende-se por

metade do custo, cm logar solubre,
acima -de Cascadura, bondes e estação pro-
limos, tendo perto a venda, açougue,
pharmacia, etc.; predio para pequena fa*
milia, podendo o comprador estrar com 2
contos de réis á vista e 2 a pro-so longo;
informei com Carlos, í rua dos Andradas
s. 58. (7539 N) J

VENDE-SE 
o predio novo para íamilia

de tralamtnto, da rua Duque de Ca-
xlij n. 88; trata-se com o proprietário.

(R6M0) N
"IfENDTüM-SB bons lotes do ter-

V renos Uc 12X50, locar nlto o
eiuidiivel, a 100$, cui prestações
do 103; é bom cm preço ilo cnui-
tal: o locar 6 do crnmlo futuro,
pnssiiecm do ida o volta, 1". I>00
rfls: T.inlia Auxiliar, estação do
6. Matlieus, escriptorio em frento
A estação. dí 902S) N'

VENDEM-SE 
duas casss, uma de nego-

cio, que está alugada a um botequim,
t oulra para familia, e grande terreno, con.
Btriicçuo nova e moderna, em frente á es*
tãçlo Quintino Bocayuva; trata-se na mes*
ma. rua Republica n. 16, Preço ?:ooo$ooo.

(J 7-to;) iN

TTENDIvSE mn.-i
V dois nuarto?, o

VENDE-SE 
por i:8oo$, na Piedade, um

terreno de 10X70; com J. iPinto, rua
do Rosário n, 134, tabellião. (J Sojfi) N

VENDE-SE 
por 71000$, no Estacio, uma

boa casa, perto do bonde; oom J. Pin-
to; rua do Roíario n. 134, tabellião,

(J 8037) N

•\7.1vNDE-SiE, 
livre e

y uuali

VENDEM-SiF, 
por 16:000*, na Aldeia

Campista. tres bons predios, rendendo
370$ mensaes; com J. Pinto, rua do Ro-
sario n. 134, tabellião. (J 8038) N

PO' DE ARROZ «DORA
Medicinal, adharorite e perfumado

Lata 2*100. Pelo correio 28500

Perfumaria Orlando Rangei
BigMaw****»***;

1
"fJKNDK-SE 

por, 181000$ cada um, jiasLa
Y ranjeiras, 

" "

j.renda: com
tabellião.

Pinto, rua do Uosario, 134.
(J 8039) N

\n5NDE-SE por 6o:ono$, cada um, dois
V predios, na Gloria, próprios pa-

ra grande lamilia ou pensão; com J. Pin;
to, r. do Rosário 134. tabellião. (JS040) iN

casa com duas salas e
com (tranJe terreno, me-

dinil.i 16 i|j ms. <!e largura por 175 de «•
tensiío, com muitas arvores frutíferas, e
uma casinha, vende-se barato (o preço se
dirá a quem «e apresentar); na rua Prin-
ce7a Imncrtnl n. Mi, Realengo, com Ma-
reel Eernandes. (R 737S) N

TTENDE-SE. em Parahyba dn Sul, a pou-
V ca distancia dai Águas Salutares, uma

b^a casn. com deis quartos, duas solas, co-
tinha, illuminada a luz electrica, com cinco
alqueires de terra, mais ou menos; quem
pretender dirija-se a Antônio Pereira I,)-
«es, lintre Rios, listado do Rio.

(S 7-tifi) N

ifTENDlí-SE, em S. Cliristovão, num dos
V melliorcs pontos, com bondes de $:oo

perto, cs prédios Assobradados, quasi nc-
tos, da rua Francisco Eugênio ns. 114 e
118; tr.it.i-s; á rua da Quitanda. S.i, sobra-
dc, .Ias 11 as S horas da tarde, com o
ar. P.r.q.ie. (S 640) N

Tm-VDK-SE o preilio .In rua do Rociia
V r. 5.-, na K. do Rocha; tr.rn-se com

e proprietário, no r.its-no. (R 77Ü4; N
"VTKNDK-SE um bom predio. em Tecare-

V paguá, á rua llr. Cândido Bsn elo
B. 360. rom 6 quartos, salas, banheiro,
W. C.,'lt:z eleclrica e porão habitavel. 110
centro de grande clncara arborizada; pora
ter c tratar no mesmo. «

"Çri-'\'t)E-S.E 
por 70*000?, na Lapa. «o-

V lido predio de loja e sobrado, rendendo
S00S mensaes; com J. Pinto, r. do Rosa-
r'o n. 134, tabellião (J 804') N

VI9NDT3-SE 
por çioooS. na Praia Formo-

sa um predio rendendo 120$; com J.
Pinto, r. do Rosário n. 134, tabellião.

(J 8042) N

. desembaraçado, por
[ualquer preço, sendo a offcrta razoa-

vel, o predio n. 59 da rua Nabor do Rego,
na estação de Ramos, 8 minutos distante,
com 3 salas, 3 quartos, cozinha, banheiro,
\V. C,, assoalhado, -medindo o terreno
13X36, todo murado e cercado; trata-se á
rua da Alfândega n. 215, 00b., ou r. Ro-
berto Silva, as, Ramo,. (B S46i) N

\ tini n.
(Mattoso).

NDE-SE 1
53i

predio da rua S. Valen-
trata-se na mesma n. 55

(M 8459) N

VENDEM-SE. 
a prestações mensaes. bons

lotes de terrenos á Estada Nova do
Engenho da Pedra, Ramos; trata-se á ave-
nida Rio Branco 171, Companhia Pcrscvc-
rança Internacional. (8070 N) J

*a7ENT)lSM-9E na "Villa Pavuna"
y excellentes lotes do terrenos

cm pequenas prestações de 5$
em demite. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens du Linha
Auxiliar do "llio d'Ouro" o pro-
curar em frente A Estação da
Pavuna o escriptorio da Conina-
nhia Predial. Prospectos e plan-
tas são distribuídos na rua da
Alfandcea n. 2S. (N)
\TíENDE-Sl3 tim terreno com duas ca3as
V por 1:500$, na rua Maria do Carmo

n. 256, próximo á estação da Pcnlm, Cam-
po de Braz dc Pinna, terreno da viuva
Carmo; trata-se na mesma. (J 8283) N

ArivNPiKM-Slv predios e terrenos cm boas
V condições: com Feliciano, rua da Ca-

pella n. 19, Piedade. (.1 7S3.0 N

TT.KNDK-SE uma boa casa. com dois quar*
V tos, d-uas s-*--*s c cotinlia. Tom agua;

rua Angélica 11. 166, K. If. Leopoldina.
(R 8261) N

"^^¦lüXDE-SH 
um terreno no me-

V lhor ponto do Santa Thereza,
com esr|Hinas para S ruas, mcdln-
do 1-1X23 metros, servido por
duas linhas do bondes; preço dc
oceasião. Trata-se á rua Sete dc
Setembro 29, sobrado, de 2 ás 5
da tarde, com Corrêa Dias.

(3 8318) N

VEN'DK-?iE 
um terreno com um barra-

cão habitado e um terreno no mesmo,
estaçío de Olaria; trata-se á rua General
Argollo n. 93. S. Christovão. (J 8363) iN

"V7"KN'1>E-SE a 600$ e 800$ o metro dc
V frente de terreno, na rua Conde dc

Bomfim, passando a Muda da Tijuca; 130,
Alfândega, 1» andar, das a as 6

(M 8443) N

TTRNDE-SE uma avenida com agua e es-
V goto; não _ se regateia preço e faz-se

qualquer combinação; rua Carolina Macha-
do n. 496. estação do Rio das Pedras.
Passagens dc ida c volta $300. (M<83(í$)*N

TTKNrMvSK uma nova < Pnda cam, com
V 2 salas. 3 quartos, cozinha, grande ter-

reno. porão habitavel, fo?ão a gaz, clc-
ctridade, etc; na rua Minas n. 102, Sam-
paio. (B 1307) N

XfBNDEM-SE em prestações ma-
V gnlfieos lotes de terras, na rua

Silva Telles, em Copacabana. Tra-
ta-se á rua da Alfandeca 28, Com-
panhia Predial. K

Thesouro
XTlCNDR-SIv o predio novo da rua Souto

> u. 70, entre Eroniin e Cascadura, por
3isoo$ooo. (J 8014) N

uma boa casa com 2 quar-
cozinha com fogão e pia,

frente, agua encanada c quín-
tal. Preço ultimo 4:500$, 7 minutos dis*
lontc d.i estação de Ramos; W. C; rua
André Pinto n. 64. (J 8306) N

V1ENIIE-SE 
1

tos, 2 salas,
jardim, na

VENDE-SE 
um excellente e

dio, em centro de terreno,
solido pre*

... . tendo tres
salas, tres grandes quartos, cozinha e3pa-
cosa e mais dependências, electricidade e
ç-iz em toda casa; ver e tratar na rua Ze-
ferino n. 31, Xodós os Santos, bondes de
José Bonifácio á porta. (R7!)6-I)N

¦\T-ENDE-9E 
um bom predio com loja e

V accommodações -para familia defronte a
uma estação uos subúrbios, 'magnífico pon*
to para negocio, muito boa construcção pre-
ço 7 contos; trata-sc á rua G. Camara nu-
mero 296. (7589 N) J
"yENDEM-SE duas casasV com barracão de zinco;
rua Dr. Cândido Benicio 11.
paguá.

e tim terreno
informações á

520, Tacaré-
(11 7760) N

XT-ENDlí-SE por 71500$, renda 350$, dois
V grupos de casas em E. de Dentro, em

grande terreno e bom estado, acceitam-se
offertas, com o sr. I*. Affonso. R. Car-
mo 66, sala 4, ás 3 b. (8022 <N) J

VEND.E-SE 
o predio da rua Itapirú'

n. 276, construcção moderna, com duas
salas, quatro quartos,
cozinha, porão quintal
ao lado.

despensa, banheiro,
e jardim, entrada

(8053 N) R

gotta

VENDEM-SE 
barato uma armação c t

Titnnoj aa ruo Archias Cordeiro, 1Í3.
__^_ (J 7704) O

VBNDRjSB 
de tudo que tiver scrvantl»,

quer commerciai ou particular: linda,
armasse, para botequim e barbeiros, bo.«ii, çliarmaciai. armaicni, etc, espelhoi
de todo» oi tamanho*, machinas de cot-tura,; de «lererer, registradora» e para e*r-
pinHiro», tranami»»5es, cofre, de ferro tal»do», diviíüe» com -vidro» e «em elle», pr»»,.«I de copiar, secretária», copas de mu-more, balcüe», mesas pé de tronco, blcrel».ta», louça» nova» e'iuada*.; rua frei C».neca ns. 7, q e 11, Caía Kncyclopedle».
Telephone n. 5.002. Q

TrENDEM-SíE. nas grande» demoliçSe» dálT Obra» do Porto, á rua do Senado n». ais
e 337 e nia Haddock Lobo n. iu. tújI-"lento de pinho de lei, caibros, ripo», a»•oalhn, forro, caixas d'agua, aiiico, trilho»,
telhas, calha t conduetor, « outros varie»
?""'"*¦  (J 5543) O

VENDE-SE 
uma mobilia de saiu dc jan-tar, peroba cloro, 16 peças, por 500$;rua brci Caneca n. n, sobrado.

(M S440) O

VENDE-SE 
uma offidna de engomma-

do, com muila freguezia; i 11 forma-se,
por favor, na ruo do Rezende 11, ia,.

(M 8451) O

VENDE-SE 
uma boa casa dc barbeiro,

em boas condições, livre c desemba-
raçada; rua José dos Reis o. 50. Ensenho
de Dentro. (.Aí Sj6S) O

ViENDEjSE 
tira piano .iIIciihhi, forte eharmonioso, cordas cruzada.; c cepo <lemetali i ru» IMIariz c Barros ^59. caso ia.
 (J 839a) O

VIENDE-SE .nm forlc piano de mela-
cauda, fabricante Ilcrz, por 2811$; rua

do Senado n. 110. (R 8255) O

VENDE-SE 
um superior cavallo de sell»,

. estampa anil.iluza, 'grande estatura, pro-prio para montaria de pessoa ile goato;a rua .Mana l:!ora n, 86, H. de Dentro.
(II 8246) O

TTENDEM-SE 
por 7:000*. dois prédios,

juntos ou separados, rua Clarimundo de
Mello 315. E. da Piedade. (8037 N) R

VENDE-SE 
uma casa e terreno, a rua

Tcijtcira de Souza n. 52. Vigário Ge-
ral. (8093 N) J

ATENDEM-SE nn arando venda
V quo ora si inicia, esplendidos

lotes do terrenos, distantes da es-
tnção do Ancliieta 10 minutos,
a pfi, a 100$, cm pequenas pres-
tações mensaes, tomando o eom-
prador posse na 1* prestação;
construcção á vontndo o livro de
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, do 1* ordem, para chácaras c
bellos Iocaes, muito saudáveis 11.1-
ra morada. Passcem de 1", $500.
Tem acua encanada e luz electrica
om Anehicta, em (rente aos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações na Pharmncia Roninrio
em frento á estação. (J 87 )N

TTENDE-SE tun magnífico predio para
V familia de tratamento, cin terreno de

13X265, a 20 minutos do centro; tra*
ta-se á rua Visconde Nictheroy, a,6, esta*
ção dc Mangueira. (-245 N) H

VENDE-SEde Itamar;
uma casa na rua Visconde

raty, próxima ao Collegio Mi-
litar, com 3 quartos e 2 salas, varanda ao
lado> e bom quintal. IPreço 14 contos; trata-
se á r. do Ouvidor, 108, sala 3, com o
ar. Cândido. (R 7831) N

das
TTENDE-SE por 16 conlo3 o predio da

V rua Vinte e Quatro de Maio n. 20;
trata-se na rua Bella de S. João n. 3S0.

(B S280) N

OPILAÇAO—ANEMIA PRODUZIDA

TTdONDKM-SE Por --3:000$, parte á vista
V e parte cm prestações, dois predios no*

vissimos, um oecupado por negocio c ou-
tro por família, distantes do centro vinte
minutos e que rendem 260$ por contrato;
informações á rua Sachet n. 7. sobrado.

(J 8217) N

\7'KN*DK-SK unia casa novn, com dois
V quartos, duns salfls, cozinha, ngua en-

nada e bastante terreno, por c:.ioo$, po-
dendo ser ;on$ á vi$'a e o rofto em pc*
quenas prestações. IC o ultimo preço; traia-
se com o sr. Noçueira, listrada R. de
Santa Cruz n. 2.230, padaria, bondes dp
Cascadura. (J 7S13) N

\7T3XT)EM-SB em pequenas pres-V tações meiisiies, lotes de terre-
nos de 7 e 8 metros de frente
por 44 de fundo, situados nn n:ti
Arnuio Liniii. esquina dn rua lia-
rno do Mesquita, Andarnhy Gran-
de. Trata-so na "Coiniinnhia Prc-
dial". a rua da Alfandeca 28. N

Precisa comppar \
\ casa que mais vantagem offerece, em preços e qualidades é

J±.. F, COSTA

"\Ti!CN'DE-SE o confortável predio da ma
-Visconde dc Tocantins n. 34, estação

de Todos os Santos; trota-se no mesmo.
(J S347) M

TfEXDE-SE uma esplendida chácara, pro-
xlma â estação do Engenho Novo dc

.( linlir»!* dc bondes. 6oXro ms., logar muito
saudável e enxi*.to(< toda arborizada com

j muita:; arvores frutíferas, muítns flores í
grande abundância d'agua; grand-* capa de
morada para familia dc tratamento, com to-
das as commodidades, gaz. e!'-ctr:cidnde, cíc;
para ver c tratar a r. Geuerj! Bcllegor.
de n. 68. (J 8345) N

Cura ranida e secura com o PHKXATOIi
Fácil de usar, niio exiee purgantes e éInmnneros attestndüs do cura. A1droearias do Kio e dos Estados.

uor vermes intestinaes.
de Alfredo do Carvalho,
bem acceito, nelas creanças.
venda em todas as pliarnincias  ..  ..,,..„„*Depositários: Alfredo de Carvalho & O. — Rua 1* de Marco 10

VENDBM-SE 
tres

esestação
na padaria.

lotes de
Marechal Hermes,

terras, na
Tra ia-se

(8I2SN1S

\7"E.\TDiE-SE no E. dc Dentro por 3:330$
T bom predio com 3 quartos, 2 salas,

centro de terreno, bem plantado novo; tra*
ta-se á rua G. Caniara, 296. (7789 X) R

VEXDE-SE 
por 2 contos e quinhentos,

na estação de Terra Nova, rua Lopes
Trovão n. 14, uma ca&a com 2 quartos, 2
saias, corredor, 1 coberta que serve de co-
zinha, o terreno mede 10 metros de frente
por 30 de fundos, perto de 2 linhas de bon-
des, tambem vende a prestações, que se
combinar, só se trata com o pretendente,
logar alto e muito bom para saude o moti*
vo é a dona ter de retirar-se para fora
desta capiial. ( 8085 N) J

T7EXDE-SE na estação de Ramos, uma
V casa, nova com um grande terreno, na

travessa Armando SoJrc n. 18; trata-se na
mesma. (8026 X) R

TT-E.YDE-S'E uma linda chácara e gr.-.ndeT predio com 6 quartos, 3 salas e terre-no.todo plantado com plantações frutíferasmuito 
pcrlo do Boulevard, 28 de Setembro,^reç de occiisião, bonde de Í200; trata-sena rua do Ouvidor, 10S, sala 3. com o sr.Ca!,dldl>- (8089 N) J

V'ENDE-SE 
uma boa casa no ponto mais

pitoresco de Cascadura, com 2 salas, eT 2 quartos e todas as dependências, Jar.dim e bom quintal, medindo 10X40; vera rua Itaquaty, 203. Armazém. (8077 >X) T

VENDE-SE 
um terreno á rua Prudente

de Moraes n. 195, com 26 metros dcfrente por esta rm e 83 metros de fun-
dos já arborizado; 'rata-se na rua Elias dabilva n. 231, com o sr. Firmino.

(8o;4 N) B

VI-ADE-S>E 
por 2:8oo$ooo uma boa casacom terreno, á rua Santa -.Xarcisa nu-Ymcra 12. Estação da Penha; trata-sc aolado no chalet verde. (Í915 X) J

VEXDBM-SE 
lotes de terrenos de 11X50,

com agua e luz, .4 run Luiz Vargas,
em prestações e a dinheiro. <le 500$ a
700$; informações á rua ¦Coyaz n. 430.
Piedade; trata-se á rua Anna Quintão, 30,
distante do bonde de Cascadura 8 minu-
tos. (B 7803) -V

VRNDE-SE 
o terreno com 22 metros de

frente, á rua, Paim Pamplona, pedido
ao predio 4o; fica etn esquina <Ie rua;
para tratar á rua do Ouvidor n. 04.

(.1 7jS.1l N

VENDE-SE 
uma mula de sella, superiorc mansa; á rua Maria Flora, 85, iE. de

D<;»'r"- (R 8246) Q

ViENDE-SE 
o contrato e armação de »ec-

coi, e molhados e licenças pagas, até ao
íim do anno, xua S, Francisco Xavltr,
916; tratar â rua S. .Bento n. 5." 

(Soúi. 0) B

V'ENDE-SE 
um superior botequim e ca-

meoa, vendendo duas pipas de paraty
por mez e oitenta patacas de pão por dia;
nio. fia e vende-se cm boas condições. O
motivo é o proprietário ter mais negocio»;
para Informações i praia de BotaíoRo, 494.

 (R 8212) O

basta
ViEXDEJI-SE 

canários e canárias, bon»
reproduetores, na rua Santo Amaro ou-

mero 132 (Cattete). (6>; O) M.

ArEXUE-SE 
macarrão bmnco, por ataca-

do, a '-- -'•--¦••
Euzebio,

•Ioo réis por kilo;
144, I<uli Blaso.

VENDE-SE 
uma linda divií,

para escriptorio, lustrada;
rato, paru desoecupar logar;
nhor dc Mattosinhos n. 143,

ia Senador
(S6846)0

VBXDEM..S1moderno e
ainda novo

o de peroba
vende-se b**
11a rua S«-
loja.
(J ?4o6) O

"TTENDKM-SR 
duas casas, que ainda uão

V foram habitadas, com duas salas, dois
quartos, cozinha, banheiro, privada dentro
de casa, bom quintal todo murado, instai*
Inção electrica, varanda _ ao lado e portão
de ferro, podendo servir para renda, por
estar muito perto da estação e bondes á
porta; trata-se com o proprietário, á rua
.losé Bonifácio n. 81, estação dc Todos os
Santos. (R 7S04) N

\7M-.XDE-'3E por 2:500$ umn boa casa tem
V o commodos, °om terreno, próprio, 3minutos da estação de D. Clara c Campí-

nho; informa-se na mesma, cm frente ao
n. 44, rua Maria José. (8031 N) R

casas
VENDE-SE 

na estação de Anehicta um
grupo de 4 prédios de minicrna cou-ítrucçao, tendo cada um 2 quartos, 2 salas,etc; trata-se na mesma estação com J.Pereira dos Reis. (8107 N) S'

VENDE-SE 
uma casa nova,

por 2 contos, sendo 1:300$,
tra»-»* na rua Machado Coelho, 22 otrua IBello Horizonte, 43, Rocha.

(8118 X)

Penha
vista;

" 
DR. CRISSIÜMA F

££ffttâ"
pondo

 . predio
riia Conselheiro Z.icharl.is, estandoVENDE-SE., 

por 51500$ .um
I

gado por 122$ por mez. S' negocio, serio; I
Kta-se i r-i Camerino - ¦¦• -"-¦¦•— ¦132, alfaíatario. ,

(M 84'5) Mi

Mobiliários de estylo e phnntasia, manipulados com
as melhores madeiras do paiz.

Ao gosto do mnis exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados.

Remcttem-se catálogos para o interior

Rna dos Andradas -—27
TELlSPUONfiSN, Í350-

T^EXTIE-SE unir çrrinde «roa de*¦' torreno, toda ou parcellada,
tem ii^iiu nnscfinte 8 encanada, pe-
dre •a.

Inçar 11*1
(1.1 1 1-!:..
r?iu!.i li
<!;- Rar
na; tl-rtii
;'i ruu dc

nue se pre.sta para divi-
ie.i, já com prédios, em

.. «ilnlierHmo, eom lin-
fi-•"!(!•'i.frenítí jiara a Es-
ti r;'. i.nvlnio á estação
,-. siibin-liios da Lcopol-
-i- rom ílcnriquo Wiiltcr,
Ilospiitio 10Í). 1" andar.

(.1 S031) Jí

a„ Cinirfião da Santa Casa, d;
de insta!!aç5es apropriadas, trau,

com especialidõde, as doeni*fl*i da urethra, bexiga, testículos, próstata e rins
utero e ovario«. Cura radical das hérnias, estreitamento da urethra, hydro-
ceies e tumores do ventre. Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva r
nas terças, quintas e aabbados, das a ás 4 e diariamente, á rua dos Inva-
lides n. ifi, sobrado, ás io lioras.

VT5XDE-SE por O contos o prc-I ' dio assobradado, novo, om Villa
1 Isabel, eom 3 quartos, 3 snlas,
jardim e grande quintal; offertas

I á ma Theophilo Ottoni 83, 1° and.
(JSIOO)N

T.I#:5WeSj«Si*-*,S».'-*3'.MSrar-!,V.-'Sr' EfâmEmsammEBsssBssBSBai
TT'ENDE-S

V boa cas;
-SE uma exccllent e cbacara com

dct trat.vnento,
tendo 5 quartos, 4 Galas ** mais dependen-
cios, 22 ms., de frenis por 105' de fundos,
Irndo pomar,, frente para duas ruas, na
Beca do Matto, bondes á porta, rua D.
Adelaide n. 103, onde pód-i rer e tratar;
informações r, do Rosário n. 120. com o
•r. Netto. (7898 N) J

V-BNDE-SE t uma casa com a commodos
pela quantia de 3:400$, tnírando com

a metade & vista e metade em prestações
pare Ter t tratar na ma da P.eçenernçJío
n. 85, Botequim. Bonsuccrsso, E. T. I^co-
Poldina, (8095 N) S

T7i0NDlE-SE uma casa por 31JO0S, livre
V de qualquer ônus, com 3 quartos, 2 si-

Ias, acua. e etc, paredes dobradns. traves-
sa Oliveira, 53. E. de Ramos; informa-
çoes. R. da Carioca, 76, Charutaria.

(8023 N) R

VENDE-&E 
por aiooo^ a casa e terre-

no medindo 16X60, na nm Antônio
de Abreu. 37, Madureira, a chave está na
nia Kirnuno Fraanso 12; trata-se á rua
Visconde de Sapucahy, 355, casa XV, com
o sr. Augusto. £s segundas, quintas e ter.-
tap-fclras, das 18 Ss 20 liara; e nos do-mmjos na prepri, caia daí 13 horas em

TTi-.MDh.SE por 20 contos a casa da tra-
V vessa Cerqueira I.ima n. 29, no Ria-chuelo, acabada de construir ha quatro ire.les, com 2 salas, 5 quartos, cozinha, des-

penra, installaçio sanitária com b:det ílli-iinnnc.io electnca em tclos os con-paA-mentn quarto para creado <¦ grande tVr-reno; ver e traiar aa mesma. a qualquerhora- (J 7o3o) S

um bom piano Sponnagcl,
perfeito; um dito Ritter,

-, um dito Neumann, Hamburgo,
muito bom e perfeito; trocam-se, cumpram-
se, concertam-se e afinam-se pianos. Ao
Piano de Ouro, ha 40 annos. do Guimarlt*,
rua do Riachuelo, -123, sobrado,

O 7/17) O

Vi!v.\'D'E-Slvbom estado
linralo um automóvel em

. licenciado, podendo «ervisto na garage "Alliança, rua Senador Bu-zclno n. 330. (J 7841) O

ViKXDEM-SE 
maltas virgens,

ronynio Mesquita; trata-se ásano. (Carlorio),

inção Je-
rua do Ro-
(J ;8ao) H

arliesto (eterní-
.. ^novas e usadas, por preço modio»,

a rua General Canabarro, 439. (7S07 O) J

"\ra-;.\ UEM-SE telhas deV te),

TTKNDE-SE uma victoria
V Ç.ío de arreios uovos;

n. 317.

e uma ífuarni.
rua do Cattete

(8101 O) S

VhNDh.H.SE 
um frango, frangas e gai-Unhas orpingtons amarellas; á rua Gre-

gono Neves a. 6i. Engenho -Xovo.
(8059 O) J

VIENDE-SE 
uma cachorra legitima raça

africana; na rua Si n. 363, Piedade.
(R 8245) O

jrivXDE-SE 
-um superior piano, france» tm

bons condições; na rua da Alfândega nu-
mero 261, sob. (8006 O) R

VENDEM-SE 
armações e comprain-s« t*

da a espécie de moveis, utensilioa par»casas commerciaes e toda 3 qualidade 4*
moveis domésticos; rua do Hospicio n. 30».

(J 6961} O.

VBNDE-SE 
Por SnoSooo, um piano <J4

bom autor francez, em perfeito «atada
<le conservação, estando a cai.ta nova, •
sem cupin, servindo paro particular, ver é
tratar á rua Teixeira Junior, 109 (eua 3?¦São Christovão. (8153 N) J

âsseiadas
T no, lt.

SE um piano -Pleyel i|a anna*'ist.13, »6 Aid. Campisra.

T/1BND&SE oor 4:000$ uma casa acãAt da agora, de systema moderno, cc» .

"Ç71EN
» ri.-i

Iradas,
ii-fo—i
Jl.-i-".

DS-SE ou psrmuta-ae uma grande »
.. ioga» ôaiaberrimo, boas P*-
i|*- 'K. Ferre e desta capita .
wr \?i*Tedo; n.*t firTfliiida -^''1

:¦ 17. (7965 N) )

salas, 2 quartos, co/inha, 1: i.m- ,com muro e gradil na frenie, e tomreno ao lado, sito, á 1 a.inato da esae Kamos, passeios e wi-gera' »m ,...trata-se na Padaria Central, eu, freWtmesma c;iaç5o. Preço 4:000$. rs.f,4 N)

aç.'

\'E.,.'I>E 
St t-difo), onri-iT.amee plar- .

fa/**'ii-t8*it3j oov ij clateiíHU-v raarí ¦.; t
e afinam-se; rJnsiidos « Erbus rira I1 • ¦
Ia tíiiv.i o ,0 M.yei flí !ío6) "

deante.
TTENDEM-SE djis k

.. ,,J casa. na estacio
(ÍJ91 -N) J I Trata.:e ra padaria.

I e? d« tarra^
Mareclml Hcrrura.

* vrre-t d
pai s ami-

j Engciihíi úe Ueiil
I s» par,-, i-igner.ií

11 t fi
p,i ii

•iid,-

-. c ;; \; . ¦>¦- t--- •• -^ hmv dc OC.í.vio;
io ut }\, s 1 mesma diu-aru, t íík

fina c t< -
sd contr* »

J rua "«
c>«- pres...ti. a-se "»

(J i'9Ú O

MUTILADO
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B-K-kEITES ARTMCIAES Systema comple-
tamente novo

A MAIS PERFEITA 1MI-
TAOAO DOS DENTES NA-
TUItAES nio só em belieza e
utilidade como em segurança

?itotMOS nara <mo fique bem a alcance de todos. Qualquer dentadura cjue nao dô boa pressão, com

«Ss jSFtnsa «rr^r-ir^s- ssx rasas.
gratuita. , _ . _ ,.

DR. SA' REGO—Especialista. Rua do Carmo 71, esquina da do Guvidor,

"Vendem-se 
papeis pintados 

"de

y cstylos modernos na Oasa San-
tos, á rua dn Assemblèa, 48 canto
da rua da Quitanda, que apezar da
decantada carestia continua a ron-
der pelos preços antigos, enviando
amostras grátis a domicilio. Tel:
797. Central. (7777 O) J

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
ALUGA-SE 

uma boa cisa, nova,, com
iardim, quintal, electricidade e mais de-

pendências, á rua Dr. Costa -erra n. *,
a* cliaves estão no n, io, casa 1- W>- ____

A_.UGA-SK,mobilado;
2r andar.

nor 31$ e 60$ ciuarto
.«lida Kio Branco_ n. 11,

C84.3 E)

iíÀ-«.GA-SE uma sala do frente
ti).mõbilada, com luz clectrica, em
ousa de familia franceza; na rua
Voliinlrios dn Pátria 429.

(J 8448) G

. A TaTÕÃM-SG maRnificos comniodos bem
irVinoliilados, cm casa nova. com boa pen-
mo, n pessoas de tratanienlo; na riu
iRiaclinelo n. 15I!,

CABRAS 
— Vendem-se a para desoc-

cupax logar; na xua Dr. Rodrigo dos
Santos n. 76. (8090 S) ]

CHAPÉ03 
ulíimos modelos em seda

e paLha a 12$, 15$ e 30$; tinge-se e
reforma-se a 3$, 4$ e 5$. Mme. Bos, a
tura da Caíioca n. 10; acceita olumnas.

(8119S) J

LIÇÕES 
de magnetismo hj*pnoti«smo e

poesia. Instrucção primaria e eecun-
daria, aulas diurnas c nocturnas, para

^reonçiis e adultos; a 10$ mensaes. Car*
tas com 6cllo para a respostn, á "Psyco-
logia Experimental", caixa postal n. 1827*

C779S S) R

CURSO 
PROPEDÊUTICO — Ensino se-

cundario «para preparatórios no redro
II, exames vestibulares e concursos. Am*
bos os sexos. Taxa tixa 30$; rua da Ca-
rioca n. 77. Teleplione»1 ofíicial e 853,
Central. Ha aulas particularei. (5018 S) .

da
(3.71 1') «M

. V ff.TJOA.ST. em casa de familia, bom
irÍ.i|M_r'o a rapazes decentes, com pensão,
•¦-.ra preço muilo cm conta; na rua aa
Carioca n. 4o, -° andar. (8463 h) _l

A .,UC»lM _I* bons quartos mobilados,
__-J.com -ou sem pensão, a cavalheiros de
t-atamento; avenida Passos 11. 40, sobrado,
c.s.1 de familia.  (8477 !•.) _r

' \ tiTIGAlH-SE casas quasi 'novas
lilia familias <le tratamento, tendo
i|iitttro quartos, optima installação
clectrica com tomada ile corrente
<*m todos os compnrtimentos, ba-
nli.ii'0 com água quente, dois fo-
_.õos, sendo nm a gaz, dois 1V.C,
liidct, etc. Avenida Pedro Ivo 61;
tr-iilii-.su nn cnsa n. 3. Bú-so um
mez de bonificação depois do doze
mezes do residência. (M 8328) Ij

Gonorrhéa
curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 1 <le Setembro, 18«

V Paris; preços
Carioca

razoável.; & rva da'
(8116 S) S

VENDE-SE 
Mutarpbina.

Onlca loção aromatioa
que faz renascer os oabel-
los e destruir a, oaspa; na
Garrafa Grande Granado
& Filhos, Ha manny e Sa-
lão Elias, Ouvidor 120

A 477*

BIDTAC • moto-otia. de
_r^_J__r_ fl USmullier, o DR. H" •r""*1 ¦ ^***DE. ANDRADA,
cura, corrimentos, h.norrhairioo e Emyen-
soes; de modo simplei, cvTta a gravideznos caros indicados, fazendo apparecer o
incommodo, sem prorocir hemo.rhagi»,
tendo eorao enfermeira mm. JOSEPHI-
NA GALLINDO, parteira do Hospiul
Clinico de Barcelona; consultou diârl.i
grátis aos pobroo. Acceita clientei em
pensão. Consultório e residência: rua do

TÕTESTIDOS pelos últimos fipirinos de_ I__.i__i. n. in, sobra.-. (304 J) S

LECCIONA-SE 
violino por 15$ mensaes,

cartas a N. llollaba, á rua José Vi-
cento n. 7 — AndaroJip. (8470 S) M

MANDE 
concertar as suas vitrollaa e

gramophones c machina.. de escre-
.. d»_ !"_¦_ Ari.«rl,'.tn_ I rver, ã rua Dr. Aristides

cora o sr. Theodorico.
Lobo n. 116,

(6197 S) J

MOVEIS 
de sala de jantar e quarto,

modernos e novos, vendem-se para
se desoecupar logar; para ver e tratar,
á rua Castro Alves 123 — Todos os San-
tos. (6748 S) S

saldos de papel,
COMPRAM-SE 

 . ,.„„...
, Una, cartões c arligos P«a typogra-

piliá. rua Senhor dos Fossos n^DB. 
g) .

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi.

liario* completos, avulsos, objectos
de arte, antigüidades, ornamentaçües, pia-
noa de bons autures, etc.; na rua Sena*
dor Dantas n. 45, térreo, com E. Ri*
beiro. (9134 S) S

MATTA 
para carvão ou lenha, vende-

se na rua Torres Homem n. 124 —
V. Isabel. (8.63 S) R

UMA 
senliora seria deseja um commo-

do mobilado, com pensio om casa de
casal ou familia, no centro, da cidade *
que não tenha outros inquilinos. Cartas
com infonnaíúas, preços, etc, para L.
X., neste jornal. (7724. S) J

Professores e Professoras
LLEUÍXO e FRANCEZ _ Lecciona-

1 se esses idiomas, pelos me*.bodos mais
modernos e simples e,por preços reduzi'
dos. Informações á rua S. José 51, i"
andar, de 1 ia 2. (7848 S) R

INGLEZ pratico, Mr. Foi-
ter garante ensinar
em seis meiei, 10$

mensaes. Largo de S. Francisco .6 1 rua
da Carioca 32, _• andar. Vae a domicilio,
por preços módicos. (8180 S) J

ÜMA 
moça franceza, ensina o francez,

em easa das famílias, 20$ por mez;
39, rua da Costituição, (8385 S) M

«lu-
UMA 

pequena familia de respeito,
ga um bom quarto;.rua S-Jamurio

n. 253. (-838 S) J

UM 
senhor viuvo, se.io, opresentavel,

com uma filha de 12 annos, bem con-
ceítuado no commerciò e na sociedade,
propõe-se para tralar dos negócios dc
dacção desta folha, a Carlos Costa,
uma senhora proprietária; cartas na re-

(7011 S) J

MÉDICOS

ofóARTOMANTR — Mino. Annita,
Vn inais perita c verdaüelro, e na

l_.-l.i_ Marechal Fioriano' 
11. 47, solivado.

Peixoto
(M 8384)S

ASA — Prccisa-sc de uma que tenha* ' - rs depend
nas immediaçõesCA. 

"a 
8 .li-rtõs.""e 

"_„__"-cpbndeii.Jas

alé o preço de 400$ooo.
de Cattete e Lapa. Cartas pnra a caixa
do correio 142S, a H. Ccrqiictra.

(_o3_.*J S) 11

A LUCA-SE um quarto a moços do com.
i__tiiercio; na rua da Quitanda n. 17, so-
j.radu. <34-8 W M

! A LUCA-SE n casal de fino tratamento
_f__ou rapaz nas mesmas condições, uma cs-
plendlda sala de frente, mobilada, no pre-
dio novo apalacetado da rua do Rezende
11 .1.3. i_2

id.UC.A-SI. por 120$ um esplendido'Jxquai-to, mobilado e com pensão, no pre-
di .novo da rua do Rezende 193. (84641.) M
"ORECISA-SE dc um
X 24 dc Maio 11. 28.

servente; a ma
(840! D)

TRASPASSA-SE
*_, U.MAZBM—-Tna«n>.1s_a._e um cm opti-

__Í, mas condições', não pana aluguel.
Trata-se á rua Uranos n. 52 — Estação
de Ramos. ___________________

rrtRASPASSA-SE utn botequim fazendo
1 h.,m negocio, em Mctlieroy. qu.isi dc-

fronte ás barcas; o motivo se dirá no
Iiroletidciite, -pairando pouco aluguel; 111-
formes á rua de S. Leopoldo n. 14 —
.Vietlicroy. CCS41 P) J

ri.RASPASSA-SE com contrato em opti-
í. mas condições, uma excellente loja.

esquiua de rua, própria para qualquer ne-
kocío; informa-se na mesma,
Assemblèa n. 22.

COMPRAM-SE 
e vendem-se moveis qual-

quer quantidade; paga-se bem, rim do
Hospício 11. 170. _ .w/j 3; i_

Callista
ívi -oi _, __a, e.peèialista cin extracçao de

callos e unhas encravadas, sem dor etc,,, r.
Ouvidor 165, sob. T.N. IS***S- Aos oomagn
«¦tende chamados á domioilio. Tel. Norte 065.

MODISTA 
de chapéos, reforma a 5$ e

ifaz a 10$, trabalha pelo systema fran-
cez; acceiita alumnas a 2$ por lição e^ a
25$ e 4o$ooo mensaes; rua Marechal Fio*
riano Peixoto n. 41, loja. (S37., S) M

MOVEIS 
— Compra-se qualquer quan-

tidade; «paga-se bem; na rua do Ho-s-
I>iaÍo n, 170. (8378 S) M

Mr TT.f.mnnr*! — Cartomante, gran-mi*, namona de »mcdium" _i_..v_.
dente, distingiiido pelas imprensas brasilei-
ra e estrangeira pelo acerto das suas pre*
dições, contínua a dar consultas para des*
cobertas de qualquer espécie; na rua Ge-
ncral Câmara 327, sobrado Mr. Edmond
tem sido freqüentado e admirado por nu*
inero-os clientes da mais alta categoria, a
quem predisse o roubo do "Museu Nacio*
nal", a morte da sua irmã a celebre "Ma*
flame Zizina" c outros acontecimentos no*
laveis. (8.1.7 S) B

Clinica de moléstias Üas
senhoras e syphilis -eaúm im-
tencourt, parteiro, cura os tumores dos
seios e do ventre, as moléstias das viss
urinarias, genitaes, as metrites, os çom-mentos uterinos e voginaes e regulansa
a menstruação por processo seu. Apphca
o 60C e 914, com ou sem injecção e eota
oem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quehradura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparelhado; rua Rodrigo
Silva 16, esquina da rua da Assemblèa,
das 10 ás 2 da tarde. Telephone n. 2.511*.

.residencic: r. Senador Euzebio n. 342-
Consultas grátis. (4180 b) J

INGLEZ, 
francez, português, aulas e li-

ções pa rt__ula.es (methodo Berlitz)

Loterias Federaes
Agencia no Estado do Rio

Esta agencia remetteu ao aub-agente na Barra do Pirahy, o sr.
Belmirò Pereira Gomes, o bilhete n. 56899 extrahido em 2o ao
corrente e premiado com a sorte de _6:000$000. _

CASA GUIMARÃES

preço módico;
bo brado.

rua ds Alfândega n. 199,
(9480 S) I

INGÜEZ 
— Uma senhora inglcza ensina

este idioma em auh ou partícula rmen
te; rua S. José 79, 2» andar. (8248 'S) R

TncrW. FRANCEZ e PORTUGUEZ-xugiCi. Au!._ p^ticas, methodo
especial pelo qual garante-se com dicção
admirável, que qualquer pessoa em 4 me-
zca, certos,, queira falar c escrever cor*
rcclVimerute estes ídioiurj*», e por io$ooo
mcns_c3. Prcparam-sc também candidatos
e conc_.r509 e garante-se approvação. t Au*
Ia reservada dc liy.puo-maytieti-.mc*-. fican-
do a pessoa apta a magnet-isar dentro de
2 nicres certos. Para tratar das 5 á-s 9
da noite, á rua Alegre n. 45 — Akleia
Campista. (;qS_. Sí T

LTNGLEZ.
X iatim.Cursos

írancez, portuuuc„, allemão e
15$ mensa os e au'.a«s em

particular. Ensino rápido. Paul; rua São
Pedro 11. 51, i° audar, esquina da rua da
Quitanda. (8437 S)' M

Esta antiga Agencia continua a remetter para o interior bilhetes,
ordens da extracções, listas etc, para o que aguarda ordens dos
srs. Cambistas. F. Guimarãe*.

RUA DO ROSÁRIO 71, Canto do Becco das Cancellas - Caixa 1273

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, eom pratica dos
hospitaes da Europa, evita a gravidez por
indicação scientifica, sem prejudicar o or-
ganismo. __emorrho£Ías, suspensão, etc.
Residência t cons.: rua Sete de Sostetn-
bro n. 186, sobrado, das 9 is n c de i
ás 4. Telephone 1,591, Central, Consultas
r_atij. (R 7789) S

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci

Casamentos
vil. 23%, e religioso. 20Í, em 24 horfs
na forma da lei, inventários e justifica-
ções. etc., coin Bruno Schegue. á nia Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a otiamados a qualquer hora
Telephone n. 4.542, Central. (S 1961

MME. ZIZINIIA, esclarece todos os

58 — Casca-
(4.81 S) J

.na grátis; rua Felicio li»
dura.

0_ll'RA-SE um arado Reversível e
mr.is npparclhos agrários que uai) te-

nham muito u-so; informações detalhadas
José BcHo, rua Saehet n, 7c preços

sobrado. (8219 S) R

ARTOMANTE
rua F

Preço _"$ooo

— Mme.
C/ rua""Frci*"Cancca n. 196,1 sobrado

Couecpcion"»rado
(8240 S) R

_nOMPRA_,I_I- vales Souza Cruz e Voa-
«L» do. Pagam-se bem; Cattete n. 223 —
Papelaria. <-Sl98 b) >

Mme. Ma-
CARTOMANTE 

espirita -__...
rie Louise, sú acceita gratiluiaçao¦ "te

pois da pessoa
Jlattoso u. 33.

conseguir o qne deseja;
(S027S) J

rua *da
(6284 pi j

rfilUSPASSA-ST. o contrato do predio,
JL á rua da Saude 11. SJ, aJtoí_e_'Pa!;
xos. Trata-se no mesmo. (7888 I) J

TRASPASSA-ESE 
utn botequim dando

hom lucto. O motivo é o dono ter
ou.ro nesocio; rua General Câmara n.
95. (8073 1») M

ACHADOS E PERDIDOS

-DE-

ils fle lã. alpi
PAGA SEMPRE OS MAIS ELEVA-
DOS PREÇOS E A DINHEIRO a

Comp.* de Industrias-T-xtls,
UUA TH. OTTONI, 36

Caixa postal 1009. Tel. Norte 4306.

MOVF.IS 
usados em perfeito estado

vcudem-se muito cm conta; rua Se*
nhor dos Passos ns. 14—16. (430 S) S

OVEIS — Alugam-se,

Cattete 29, teleph. 557, Central. 
' 

(349 S) J
MOVEIS 

— Alugam-se, compram-se
vendem-se na Intermediária; rua do

M
lutes

ODISTA — Confecciona vestidos com
.por módico iprcço. Aci*cit;i
dos Andradas 71. (83C6 S- B

para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

.—,,——— cão, rins, ossos, etc,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S. José,
30 das 2 ás 4 (menos ás quarta-feiras).

A 396

RAIOS X

Prn.BC>_nr mamo resüende, an
IlUlüddUI Esuõia n„i.,,,„i e dn
Escola ile Apcrí-lçoaniento, prepa-
ra para oxamos parcclliulos no Col-
Icgio Pedro II, vestibulares uns
Aoudcmins, concursos, admissão
ao Pedro II, Collegio Militar, Es-
cola Militar, Escola Naval, etc. —-"Assemblèa 123". — Do 12 ás 4.
Telephone 2055, Central.

(J 8319) S

Consultas grátis
¦JtTI.LE Hélcne Riifiicr, professeur du

françai-s d'Iiistoire et de Httérature;
rua dos Araujos. (78.51 S) J

OUY 
e OltOUO' Trescoa, Pemba

mnita dn Costa, vende-se, á rua
nador Euzebio n. 210.

pí.
Sc-

(7276 S) R

OlVinoj -•* Infhmmação, corrimento,-C/XlIUb lacpimojamcnto, belíi.lcs, ca*
ta natas, etc, curadas «pela importante des*
cobcrla do pliarni. Orlando Belíort. Das
2 .is 6 da t'irde;i rua Alegre 11. 45 — Al-
deia Campista. (7982 S) ]

T\\iS. TEIXEIRA COIMBRA e
1>"ABEIiARDO MARINHO —-1-<-"<**
ov-philis, vias urinadas # mols. vene-
reas do homem e da mulher, 606 e gt4. e
clin. medica, mol. de creanças; rua t-ote
de Setembro 209, das 4 ós 5 ei às 4-
Tel, 165, C. _^ 

^^
dicos

operado-
ros espe-

cinlistas em moléstias dos OLHOS
OUVIMOS, fi*R«ANTA e N.VBIX;
enfermidades das senhoraf-, pelle.
svphilis, venereas, blenorrhagias o
das vias genitaes e urinarias do no-
mem o da mulher. Todos os dUe
das 3as 6 horas da tateie. Uua Ho
drigo Silva n. 26,1* andar (entre As-
sembléa o 7 de Setembro). Consulto,
rio perfeitamente apparelhado com
todo o mntenal preciso para os exa'
mes o os tratamentos constantes dos
sas especialidados J 6113

'A_ira.LO & C.«;c
. ..029 desta casa.

rua Luiz de Ca*
. ca
(7918 Q) J

CARTAS 
de fiança para casas c papeis

de casamentos mais barato que nou-
tra porte; rua General Câmara n. 124,
sobrctdo. (833.1 S) J

CURSO 
noctumo dc ¦ .porttiguc., arilh-

melica, álgebra e gcographia, 15Ç; na
rua Coincllio 11. 46 — S. Clirlstovam.

(S.H3 S) J

TOSE' CAHEN;
ti 3. Perdeu-se
desta ca-sa.

rua Silva
a ciutcla

Jardim ti.
11. 117.SII.

(7051 O* T

PBHDEU-SE 
a apólice _cral, .iniiita, de

500$, emittida no anno dc 1869 e cou-
vertida em ouro em 1800. de n. 2,361,
averbada em nome dc C.novcva M.ria de
Almeida, solteira, maior, brasleira—-Rio de
l.intiro. 27 de julho de 1916. P. p. Emi-
lio Edgard Bolcei. (7072 0) J

pE_
de l"

ERI.EU-SE <i caderneta n. 71.043 ']'¦>
serie da Caixa Econômica do Rio
iro. (79=8 Q) II

DIVERSAS
i FIXADOR dc pianos, linrmnnisa bem

•_r\_ o som c mata os bichos ?e^ os t'i-
var, e pequenos reparos, ttwlo ioS_; eon-
oertos põraos baratissimo?, no Café Gua*
r.iny. Tel. 4191. Cent.  (3_,.4 S) 11

\ GEN'TES nos Eslado*, accci Iam-se na
_**"%. fabrica de carimbos e gravuras, á rua
Sítclict n. 18—Rio. Peçam condições a
íosé Xavier. Optima comniissão.

(_38l S) J

A 
ARTIGOS PARA CHAPfiOS DE SE-

I..TORA E NOVIDADES — J. Lo-
bo & C.o. importadores, rua do Hospicio
oi. 1:9. Rio de Janeiro. A03 srs. nego-
1 :anles e modisltis do interior, remcttcremoR
citaKiuer encommenda. (67OÍÍ S> H

CIASA 
mobilada

' cm deante,
Aluga-se do dia 1"

um andar com todas _as
cominodidades para um casal; a mobília
6 toda completamente nova; ver c tralar,
á rua do Cattete n. 86, sob. (S)

DVNAMO 
— Coinpra-sc utn dc

HP., de corrente nionophnsica,
vòlfS, 42 períodos.
Dr. Garnicr n. 33.

1 3
. * IIJ

Cartas para 1). Paiva.
(S277 S) R

DIN'111'IRO 
— Dircetameiitc, sem com-

missões .empresta-se nté 30 conios de
r,':Í3, eom ganantia dc predios ou terrenos.
Negócios muito especiaes; os juros podem
-cr de 10 "|"; rua do líoiaiio 11. 105, in,
com Maria. (8=93 S) J

OVOS, 
Rhod Tsland Red — Vendem-se

n 6$ a duzia; na rua Aristides I.obo
11. 47. - (7953 S) J

OVOS 
Wyandottes brancos, duzia 6$ooo,

frangos dc O a io nieücs; rua Con-
de de Homfim n. 1331. (7891 S) J

OVOS "Legliorns" p_ra chocar, e.co-
lhidos, por qualquer preço. Também

se vendem -pintos e ovos frescos para con*
etuttOí rua I*"rci Caneca 305. (7571 S) R

T>RECrSA-SE ver o bello sorti-
A monto do PAPEIS PINTADOS o
VITRAUX quo a Casa Santos á
rua da Assemblèa n. 48, canto da
rua da Quitanda, acaba de receber,
pura poder fazer um juizo seguro
da superioridade de seus artigos
O modicidado de seus preços. S

DINHEIRO 
sob hypotiiecas, juro; e

caução de apólice.-, ele. L, Moura,
Rosário n. 170. (S)

D 
MARIA, bem.edçira

, dc rezas; não <*- cartomante
Consultório n. 70;
casa de familia.

cura por meio
rua do

avenida Cordeiro, 10,
(8131 S)S

PORTAS 
de aço — Vendem-se usadas,

ni-i Frei Caneca ns. 7 a 11. (S438 S).M

ÍJRBCISA-E 
do um companheiro para

. sala dc frente
rua Tucuman u.
Theatro.

com ou sem rpens-ao; á
andar, antiga do

(8391 S) M

IJRBCXSA-SE 
de um distribuidor typo

gnaphico; ruo General Coroara nume-
(809 D) S

Prof.a M.e Altiny -y&TTê
pelas tinhas das mãos. Resolve atrazes
de vida, realiza casamentos e cura pelo*
fluidos occultos. Não acceita pagamento
senão depois dc obtido o que se deseja;
rua do Mattoso n. 20, das 10 ás 4 no*
ras. (O9S0 S) R

Collegio Sylvio Leite ^ú
e BARROS 256 e 258 — Tel. V. 1250L~
Internato, semi-internato e externato. Cur*
sos preliminar (para onnlphabetos), prima-
rio, secundário, commercial, arti-stico € «¦
pecial de preparatórios para admissão ás
escolas superiores, de accordo com o pro-
gramma do Pedro II. Ensino pratico de
línguas vivas. Tratamento excellente, ten-
do os alumnos as refeições em commum
com a familia do director. (4348 S) I

Moléstias dos olhos, nariz o oü-
vidos- O DB. NEVES DA ROCHA

AFRICANO UVIDENTE
Traualha pelo verdadeiro systeini

dos* indígenas, desconhecido no Brasil.
Realiza todos os trabalhos por mais
difficeis que sejam, obtendo tudo que
desejam, como: casamentos, par 110
lar, difficuldades na vida, atrazos com-
merciaes, e também trata de quaesquer
moléstias, -por mais rebeldes. Todos os
trabalhos são feitos rapidamente. Con-
sultas por escripto. io$ooo, com direiio
a um talisman sciemifico-e poderoso,
do gênero africano, para resolver qual-
quer assunipto. Consultas no gabinete,
coin direito ao mesmo talisman 5$ooo.
Todos os dias, das 8 ás 17 lioras, á rua
Ignassu1, 3.4, Madurcira, com o sr. P.
Machado. R 7869

CHÁCARA
Vende-se «ma em S. Gonçalo de _W«

ctheroy, rua Dr. Portella n. 91 A, tem
casa com água encanada, luz elcctrtc»
e esgoto, 2 salas, 4 quartos, banheiro,
\V. C. , copa, cosinha dispensa-, etc
Trata-se na rua da Quitanda n. 48,
loja. (J 70...)

membro da Academia da
Medicina do Rio do Ja-
neiro, medico de dlver-
sos hospitaes desta cl-
dade, com longa pratica
no paia e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dá consultas
diariamente das 12 às 4
da tarde, em sua clinica
áA VENIDA RIO BRANCO
00. Residência Barão
de Icarahy 17-Flamengo.

1 _-3_

COLQRINA, Tintura ideal ga-
rantida, para rei-

tituir ao cabello a sua cór original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 de Setembro n. 127. — R. KANITZ.

IMPOTÊNCIA ?
E' rOSSIVEL CURA r,-A sim

Kl. Mi. Dl OS A I_.OI.R_I. :•
S I M ! ! !

Por um methodo scientifico e racional
do dr. G. S. especialista. Dirija-se á
FLORA INDÍGENA, ACRE, (io, ou por
carta com ;oo réis dc sello, para res.
posta. J 8_'(5

A PRESTAÇÕES
Casa intermediária com sedei ncst*»

capital, acceita representações para a
venda dc: cofres de ferro, machinas <le
escrever e outras para escriptorios, ma-
chinas dc costura, mobiliários, relógios
de parede e dc algibeira, jóias diversas,
espingardas, revolvera ou pistolas, etc.
e outro qualquer artigo que se preste a
ser collocado pelo systema de vendas a
prestações. Offeteceiu-se todas as ga-
rantias exigidas. Agencias cm jodas as.
principaes praças do Brasil. Catálogos
e outras referencias á Caixa Postal
iíiS, Rio de Janeiro. 7084 J

COOPERATIVA ESPERANÇA

¦PROFESSORA cstianseira, cnsl-
A na francez, inglez e allemão,
om brevo tempo. Preços módicos.
Rim da Carioca -17, sob. (J8352S

PROFESSORAnuisic.1. rpor pt
Passos 73 e 75, sob:

Lecciona francez. e
reco módico; avenida
rado. (8010 S) R

5PROFESSORA 
de curte dá lições em

sua casa c nas d.is ¦diisclpi.las. ensina
tambeía clia-péos, tem longa ¦pratica; corta
..rodeios pelos fiígiinnos; preços baratos;
4_4, rua Senador Euzebio, sobrado.

(8.182 SI M

DR. ALVINO AfilüAR
MO.iHSTIAS INTERNAS .„

ESTÔMAGO — FIGADO —IN-
TESTINOS — RINS — .-ÜLMOES,
ete Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. -..71, C. Das a as 4
horas. Residência: travessa Jtorrei n.
17. Teleph- 4.2*5, Cent.

RHEUMATISMO
de qualquer natureza e dores
om geral. — RltlCUMATINA,
de Adolnho Vasçoncellos. -—
27, run da Quitanda. (

™* 
J 8055

Autorizada a funecionar em todo o Brasil, ga-
rantida por carta patente n. 23.

Inscrevam-se nos clubs desta easa, porque e a
que mais vantagens offerece; tem todos os planos
formados em dezena, com sorteios diários, e veri-
.içados pel a Loteria Federal. Dèm preferencia

ás jóias e outros artigos desta Cooperativa por-
que são de optima qualidade, e serve perfeitamen-
lc bem os seus freguezes.

Vantagens e mais vantagens!... só nos nossos
•clubs; pre-tações semanaes de 1$ para cima. Vc-
jam os nossos prospectos.
Resultado da semana finda para todos os planos:

ai Segunda-feira .... 78
22 Terça-feira -15
23 Quarta-feira . . •_ -.- -. 20
24. Quinta-feira ....'. 03
25 bexta-feira ...... 99
26 Sabbado 82

O Fiscal do Governo, dr. Joscphino Felicio dos
Santos.

Jóias, Relógios, Gramophones, Capas de borracha,
Chapéos dc sol com castão dc ouro 011 prata, Ma-
chinas de costura e de escrever, Espingardas, Pis-
tolas, Cara binas, Bieyclettas, Mobílias, Filtros Fiel,'Roupas brancas para homens, Harmônicas, Ternos
de ca_.n__.a_ Chapéos panam.í, palha communs, de
Lebre, e outros artigos.

lAcccilaiu-se agentes idôneos, dá-se optima comniissão. Peçam catálogos•Ilustrados e prospectos a RICARDO AUGUSTO BIATO — Rua dos Andra-
das, 79 — Telephone 5039 Norte. Rio de Janeiro, 27 dc agosto de 1916.

j-HI-BEwQ -v\t^_____E_H_____.¦nintjM /^'mH_P_B
l__*_Í_____m* M mmmVlmVBBÈxW

ADMINISTRADOR
de fazenda, homem de meia eJaJ»,

portuguez, com bons diplomas e attes-
tados, se offerece para a administra-
ção de fazenda ou de qualquer casa que
offereça boas garantias. Dá todas as
informações e aboifação da sua condu-
cta que forem exigidas. Cartas para o
escriptorio desle jornal com as ini-
ciaes X. X. (J 4997*

MACHINA DE ESCREVER
Ni.ng.iem compre utna sem informaçõe*

sobre a mncliina mais «mple*., moderna,
pratico, durável, elegante e ao mesmo
tempo mais barata do que qualquer ou-
tra do mundo. Dá is copias, tem (ita dei
cor c typos dc metal, faz ate 300 letras
por minuto. Informações e explicaçõe»
gratt_l_.3.

CUSTA SO' 180 -t-Tl; RS.

Encommendas, peçn-se por bilhete po»
tal ou carta á caixa _*o__il 1388 — Rio
de Janeiro. _________?í

PO' DE ARROZ

O DR. EDUARDO DE MAGALHÃES.
dâ consultas e applica o "Radium",

dis 10 ás 11 e das 14 ás 17 lioras, a rua
7 de Setembro n. 3C. Doenças da pelle,
d. estômago, pulmão e nervosas. Trata-
mento efiicaz da syphilis, .rthritismo e
morphéa. A's 4'.» e sabbados dá cônsul-
ta e applica o "Radium" a preços redu-
zidos. das 10 ás 11 lioras. Cura com o
melhor «ito as ulceras cancerosas 1 do-
etiça. rebeldes da pelle. (811 S) S

DENTISTAS

E' o me-
lhor a nílo
é o mais
caro. Ad-
herente,
medicinal
e muito
perfuma-do. Caixa— 2.500, pelo Correio 33200. Vende-se

Pnntn n iniir <Ie"1'" lt,(1 réis, s*

bro n. 95, i° andar. (117S) s

914. A-ssembléa n
ras. Serviço do
/.h&lvS. Telephone i.ooo, C.

e Fii.i» conseqüências.
Cura radical, injecçóes
completamente INDO-
LORES, de sua prt-"aração. App, 606 e

54. das ia ás 18 ho-
Dr. PEDRO MAGA-

(8548 S)R

Perolina i Esmalte

ro 1,17.

Í_)REC1SA-S1- 
de uma pensão para a

rua do Oriente — Paula Mattos.
Cartas para Octovio Gomes. nv. llio
Branco 120, sobra-do, (S058 S) J

TJRECISA-SE 
— Unia familia bastante

grande, precisa de _.-ihi__nr uma c.va

\ VENIDA Mem dc Si n. 57, vende-se
_f\ a mobilia de tres quartos completo..,
em perieito eítado. (S)

A RUA da Carioca, 44. -0, os amigos
do socego c do reíiiclio .encontram,

-:.ii 6 ás __ lis., de portuguez. írancez,
aritlim., etc proícssor,. c professor edil-
«idos com esmero na Europa. Convém
mesmo a cdosos, principiantes e cf-tran*
í-.-iros de ambos os sexos, pois não é cur-
_o: o aluiiiiio está fió, desde ro$ooo.

(7_-nC S) J

J..Üi;DADOS 
a machina Singer — Pro-

) (essora com 12 annoi de pratica nn
l.uropa, lecciona com toda a perfeição
liordadú3 em branco, rendas, maitiz. ouro.
trabalhos nrtislicos e ncce'._i eneommen-
• Ias, inclusive, p.ir.-i eurcJM. rua Etelvina
11. -5 — Estação Olaria. (CSrB Si S

D INHEIRO — Qualquer quaulia,
ros módico-., para liyputhecas, anti*

chresis, cauções, etc, com j
do Rosário, 134, tabellião.

jl*.

Pinto; rua
I6.104 S) R

IXHEIRO — Dá-se. sob liypotbccas,
t*s, nota*? promissórias c a ofít*

ciaes do líxercitoj trata-se com Scixas Sí
Fernandes, Rosário 173, (;6.l6 S) S

D1

E9EJA-SE falar eom Zcieriuo San-
chez, c_|)anliol, para interesses seus;

111 rua Evaristo tln Veiga 11. 134 — tMix
iMartiner. Fernandez. (SoisS)R

— Adcanta-_e, juros dc
i alugueis dc predios, com

contrato, ainda que sejam dot:-.cs 011 dc
usufruto; r.a rua dn Misericórdia 11. 24.
Piiannacia, com Santos, até ás 14 da
tarde. (SnS S) S

I)";

DINHEIROapólices.

r_-AZ-SE vestidos por ifiguninos! á rua
Visconde de Itauna 11. e8;. sobrado.

(S_47 S) R

nas mesmas condições; a
Senador Euzebio n, 64.
¦sr. Magalhães.

tratar à rua do
sobrado, com o

(óoSo S) I

pi-:x;X eo
EXSAO -

om íloz>
cios oecupado:
nida Gomes Freire eli,

Tra-pa-Sa-se ou aluga-se
commodoa mobilados c to-
para informações, na nv

agencia. (SiSoS)J
"DREC-SA-SH vm o bollo sovti-
JL mento clc PAI-EIS riNTADOS e
VITRAUX quo ii Ousa Santos íi
rna ila Assemblèa n. 4S, canto ila
rua üa Quitanda, acaba do receber,
para poder fazor nm juizo seguro
dn superioridadó de seus artigos,
o modicidado do seus preços.

(7778 S) ,T

It. Unidas Von Planckcnstein
Esp. em obturações a ouro. platina,

esmalte e extracções completamento
sem dór; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzido», Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Das 8 da manliã,
is 6 da noite. Aos domingos só até ás 3
horas. Rua Marechal Fioriano Peiixolo
11. 41 (sobrado), próximo á rua Uru-
guayana.

Uutco pre-
parado, queda pelle,

úIczí de
Exposição de Milênio

PO' DE ARROZ PERO-
1 «unbellezador. Preço 4..

mos O Catalogo de "Conselhos do Exijam eote- preparados, á vend» em tu-
Bolleza». A 7S.É ^is *•" •"'"marias e no deposito deste e' w\de outros preparado?, â rua Sete de Se-I tembro n. 209, sobrado. (1541) A

em todas as Perfumarias. Pharma-! ,diuir.'- *- «.«i1'. "'.•.*¦. be_1'-i*_ .,• '"••_*' iPcias o Drogarias e no Deposito : Per- j ^"«emitdo 
I"?'".--!cllt'za * Pl

fumaria Lopes, rua uru_*uaynna, -li— 1 r>rcrJ 3$oaa.Rio. Mediante 100 réis de sello'envia- (iibm, saave
3 Ex

Fraquezas genitaeí Casamentos
IMPOTRNOIA

fiEXITAl-IJíA, do
Adolplio Vasçoncellos.

27 — Rua da Quitanda — 27

trala-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25$, c religioso, 20$, cm 24 horas,
na forma da lei, justificação. Carteira
de Identidade. Na rua Visconde do
Rio üranco n. 37, sobrado, próximo ao

chronicase¦ecen tes.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijó, que•.ratuitatnente as offerece, não conhe-
ce ndo caso nenhum negativo: rua
Theophilo Ottoni 167. (R 6oq*,)

HYPNO-MAGNETISMO
Se quizerdes adquirir estes poderes

rapidamente, procurae vos inscrever
no Curso do Professor "I.ADIR , a
rua Mariz e Barros, 87. Pelo seu me-
thodo de ensino, com 8 lições iá po-
deis influenciar e dominar os outro;.
Faz trabalhos de Sòmhambulismo e
outros, sobre diversos assumptos da
vida. R 821.1

TOSSE?
BRONOmGIA DE

ADOLPHO VASCONCELOS
27—Rua da Quitanda—27

MALAS

j 805S

Dr.EdJeirelles

J 8087 ; _
Cinema Oympia,

Doenças in-
tirnai icrm-
ancas. Vias
urinarias,—
Apparclho 1

microscópicos, clectricos, -de illuminação
para exames e tratamento das doenças; ur_-
thra, bexiga, rins, recto, intestinos, esto-
maço, etc. — Trat. rápido da gonorrhéa,
syphilis, liydrocele. Appl. 606 « .14—*"••
Sete de Setembro 96, das 3 ái 6—Had.

R 7S40 I I.obo •-"!. Tel. ia.4. Villa.

DENTISTA 
—

e um t moto:
travessa Oriente n

Compra-sc uma cadeira,
Gwhú;

(8_6_ S) 11

DENTISTA 
o 3$ooo mensaes para obtio

ração a granito, platina, curativos,
desde o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, etc, por pregos mini'
mos e trabalhos garantidos, na Auxilia,
dora Medica, na rua doo Andradas _n. 65,
sobrado, esquina -da rua
teleph., Norte 3157-

DOBncas Cura garantida.
de" o rápida «io

garganta o5SE-rv__s_.
nariz (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteiramente
boca ,10V0-

0 tempo tudo acaba, tudo envelhece. . ,
Por isso devemos conservar religiosamente as nossas plioto^raphias «¦

tiffas, -porque ellas nos njudam a reconstruir o .passado. Devemos ter o
nossa photograpbia dc hoje, porque daqui a muitos annos recordaremos o
viver actual c para obter um retrato perfeito, durável, artístico, dc uma
nitidez e semelhança absolutas devemos procurar a Foto.Brasil, á rua Sete
de Selembro, 113, que envia catalogo dos seus incgualaveis traba-
lhos em esinalle, a nuem o requisitar. (J 8365)

Artig© solido, elegante 01 bamllo.
limo. «4 ni A Mala Chintxo. Rua Ij»-
rradio 61.

Machinismos para lenha
Vende-se uma installação electrica,

completa, para o preparo de toco. de
30 c|,m constante de um motor electri-
co de 10 cavallos, mn machado meca-
mico duplo inslcz, uma mesa com duaa
serras circulares, polias, -transmissões,
correias, etc. Informa-se com o sr.
Olivio, rua «lo Rosário 66, i° andar.

J 834)

PENSÃO
Passa-se uma com contrato em *.::ii-

rua esplendida, próximo ao centro da
cidade. Casa boa, ..palacctada, com todo.
os •comniodos com janellas para o jar-
dim. Informações, rua da Carioca, 41,
com o sr. Nascimento. J 8.146

General Câmara i
(.(«43 S) J

*|__.CVC1_ETTES usadas — Vendem-se
IJ por pregos admiráveis. Qualquer con*
...r.o, reformas .pinturas: ver 05 preços
,!_ Casa Brasil; rua do Cattete n. 1051
tel. 1734, Central. (6.93 S) R

A 1HAPÊOS para senlioras e creanças —
V' T. F. Madeira Junior, suecessor dc
.Im., Henriouota & C, lar.o da Cario-
<-a n. C, 1» lindar, próximo á rua de São
I,->,_. (ioSi 

S) J

/COMPRA-SE qualquer quantidade de
W jóias velhas, com ou sem pedras dc
qualquer valor e cautelas do Monte de
Soccorro. paga-se bem; na rua Gonçal-
ves Dias 11. 37. Joallieria Valentim. Te-
l.phone 004. Central. (6.-01 S) R

rtoi.r f.tks PI3 SENHORA SOU MIC
„' DIDA a 12$ — Mine. Marie I.emos,
.lletcira diplomada pela Academia de

Paris c com cisa em Paris, montou seu
«'.elier á rua da Assemblèa 33, 1° andar.

(15; S) S

GUIEM
Compra se qualquer quantidade AOS

MELHORES PREÇOS.. Comp.» de
Indu-stHas Tcxtts.

RUA TH. OTTONI. 3O
Caixa 1009. Tel. 430G, Norte

PROFESSORA 
dc bordados á madilna

Singer; acceita alunina-s a 15$ por
mez; á rua Silva .Manoel n. 134.

(8121 S) s

"DENSAO ds 1* ordem, farta, variada e
í com totuclnho; dá-se á tnesa e a do-
micilio; na rua Aiistidcs I.obo n. 23. Tel.
...S;, Villa. (.63:3 S) R

171 
XCAUR1_(.A-SI_. de qualquer encom-

1_ menda de bordados. Tratar á rito Du*
que dc Caxias n. o — Viiln Isabel, ou
escrever para esta folíia « M. *\t. (S)

/"*! RAMOPIIONES e chapas. trocam-se
\T dc $500 a r$; vendem-se de $500 a
3$; compilani'so tisailba. Concertara-se
pramophones c vcudem-se a 20$ e 35$.
Compram-se, rua Uruguayana n. 13...

(5141) S) S

1 KANIU'. quarlo mobilado, sem pensão,
procura casal allcmão com menino

do - nnnos. Cartas . com preço, sob
"Limpo c áerco", neste jornal, .S1J4 Si S

íl'1

¦pLÃNTÀS para cdi-lteações, etc., traba-
.1 lho garantido c artistieo. Informações
sobre tudo que abranja orohitertura e de-
senhos comincrciacs 011 industriflcs, llcen-
ças para obraa e orçamentos! ma Gene-
ral Cam-fS 320, .sob.. Ferreira dos .San-

(80.0 s) Stos.

(\UARTO 
bem mobilado,

.i do, com 011 sem pensão
na rua Senador
Férreas,

limpo e areja-
aluga-se um

Octaviano 11. .mo—Acuas
(7603 S) J

f-lTOS AMERICANO
DR. C. FIGUE1
REDO cspe-iali*.
ta em extracçõe:

coniplctuwn,-
«em dòr e outro, trabalhos garantidos [
systema aperfeiçoado, preços módicos, .
em preslaçõea, das 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Hospicio n. 222. canto da
à ven ida Passos

Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro c dentes arti-

ciaes. Gabinete montado com appare.
ihos modernos dc electricidade. Preços
•¦ndicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
até ás 3 horas. Travessa de S. Fran.
risco dc Paula, 12.

nem deseja.

Or. .'.urico de Lemos
professor livre dessa especiali-1
dade na Faculdade dc Medicina
do Kio dc Janeiro. Consultório'
rua da Carioca 13, sobrado, das í
12 ás 0 da tarde. J 8354

ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-
ber o pen-

s-imento dc pessoa de amizade, attrahir
amor e bons negócios, ter felicidade no
commerciò, tratar todas as •lO;'.-
ças, obter o nue desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalhos scientiíicos c
garautjdos, dirija-se a João Pinto da
Silva, cm sua propriedade, á rua do
Cupcrlino numero 7, estação de Quin-
tino Bocayuva, enviando cnveloppc sei-
lado e subscriptado para resposta c con-
sulta todos 03 dias, das 8 da manliã ás
9 horas da noite, no gabinete _$ooi>,
com talisman 5.000; por escripto, _ 10$;
com talisman, 15$ a 25$n°o; reaji_a-sc
o que desejarem, por mais diffieil que
seja cm qualquer distancia ou listado.
Gonorrhéa clironica c impotente, cura
garantida. J 8_i.

_S__ii__JBE_a5_H

VeterSjiario - E.
Junior,

luto Pastcur. Especialista cm moléstias
dos cães. Cons. e chamados, Pharma-
cia Ferreira; Hospicio 114. Telephone
193a, Norte. (73-) S).

Cardoso 'Dinhpirr» ~ Empresta-se sob hypo-
do Insti- i-"-llíl*'l'-KJ tliecas dc prédios, qualquer

quantia, a juro» e condições que se tra*
tarem; rua Theophilo Ottoni n. 83, t* an-
andar. (6013 S) J

Cachorrínhos, —. Sabonete
:flcdicinnl Dick,

para lavar cães de luxo. Efficaz na
sarna. Destruidor dos carrapatos, e __,_..., ,..„„„,. „.... _.,
pulgas. Vcndc-se á rua do Uo.-picio t0(jas a5 drogarias do Rio e Nictheroy.
n. 114, Ouvidor 63, Gonçalves Dias, Deposito geral: Pharmacia Acre, rua

* | _. dartliros, empigens,
eezema., frieiras,
«arnns, brotoejas,
etc, desapp. recém

fácil e completamente com o DEK.MI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se em

38- (788 S).

M0RPHE'A, cura garantida da

(manchas domicilies). Cura ou melho-
ra c paralyza a morphéa ttibcrosa, Pe-
çam attestados. Traia tambcm por cor-
re.pondcncia. Dr. Lara, nia Visconde
dc Santa Isabel n. 2, terças c sexías,
de 1 ás 3. R- 4430¦

Acre. 38. Tel. Norte 3265. Prc-o 2$ooo.

massagens, etc. Insti-
tuto • Pliysiotherapico
do dr. Gustavo Arm-;
brust. Docente daFa-j

culdade. Doenças do -estômago e intes-.
tino, neurasthenia, arthritismo, obesi- j
dade, di.be.e, etc. De 7 ás 11 da ma--
nhã. Rua Senador Dantas, 48. 345 J

OVEIS
A casa quo vende mai* bnrnto 6"A COMPETIDORA"
RUA SENAPOE EUZEniO. 75

Cam.ts de peroba, oara cnsal, 28$, _oJ, 35$,
40$. 50$, 70$, 80$, 90$; toilít.es, go$, 100$,
uo. „ 130$; met.o de cabeceira, 20$, .5)
t 35$; guarda-vestidos. 4 = 5, **o1. loot a
130$; r.iarda-louças, 3«S. 3lS. 45S a i»5Jí
meias-mobilias, <)o$, 100$. 150$ a 2.10$; guar*
di-comida*, 2$$, 30$. **$ nti 60$; fò-uarJa-
c:sacis, 160$, 170$ até 210$; preços ¦ di-
nheiro.

Ricos dormitórios, estylo tlIemSo, e a
Capitei vendem-se o dinheiro e a prestaçõe».

DORMITÓRIO BRANCO
elcg-antc, para casal, vende-se á rui
Real Grandeza n. 35, Terio da rua SSc
Clemente. J 834a

Cachorrínhos de luxo
Vendcm-sc lionilos, fclpudos, bem pc-

ntieninos, raça Tencrifí, na rua General
Polydoro 23, Botafogo.

UARTO — Alugn-ec mohilado, com ou
sem pensão, a casal dc tratamento, ou

mocos do comnicrcio; rua Iht-nns Ares
11. :.-,, sob. (ant. do Hospício). (8.|.i_S)M
Ql

A-higa-s
QUARTO 

—
d.ide. cm casa dc família

Estrclla n. 63. bondes $100.

um com ciccbn-ci-
:'i rua d:t

(8194 S)J

QUARTO — Aluga-se
da Aliam!

andar.

lc tr.v
n. .?.

(84I8 S) M

ir
oTIORTIKASi tapetej. pinturas a oleo,
V.' moveis e de escriptorio, ccmpra e
timbeni enca.tota para mudança. J. J-
Miniui; rua da Alfândega n, i-^.

(suo S; S

TIAinÕMANTI-l Mine. Kieoletti — P: e-
V diz o presente e futuro com clareza;
con-suTtas todos ns dias de 1 ás 6. So
«ira senhoras: Buarque de Macedo n. 51.

(.1175 S) H

/IARTiTES DE VISITAS — Cento -$:
\.' Ourives n. 6n — Papelaria. (3:80 Si S

OONSTRUCÇOES, 
rctorinas de predios,

pequenos reparus c pinturas, pif..it;ien-
ij em prestações; tratar com n constru-
«;.o" Michalski rua Uruguayana n. S: t-?-
leplione 5336, Central. (..r3 St n

VrOTHBCAS na cidade c subúrbios,
grandes ou pequenas quantias; .rapi-

dez e juro módico. Informa o sr. Pimen-
ta, rua do Rosai io n. 147, sobrado, fun-
dos ("aS ») R

HYPOTIIECAS 
no centro

fazem-se com módica»
na rua Archias Cordeiro n.
ferragens, com Freitas, daa

c subúrbios,
commissõcs,

1G3, loja de
S ái 11 ho-

(.496 S) J

D1ÍNIIORAS e senhores oue precisra con-
Oílllt.ir sobre direito de familia. de pro-
ori-dade, das obrigações, et:., exame dc
documentos, norma para os mesmos, pro.
curem o dr. Si, na rua dn Carmo 6.1,
das ti ás 5. 011 em S. Francisco Xavier n,
,.-,-._ das'8 ós 10 do dia ou da noile.'" (S1S3 bz J

Empresta-se sob hypo-
predios. no centro e nosTVNHEIRO

X' fliccas de 
subúrbios; ru.l dos Our.vcs 11. 5', leiloei-
ro, de 1 ás 4 horaí, com Freitas,

(.4.; S) J

e*o_v_c«*' *i**'_rri_*r.'r^ nn pw«i ito * • *

?1P1__ -.-«; |

tisepticas
ftAR\J li

ARTOMAXTE
para o 1»:

faz qualquer traba.
não usar de cerimo-

nias cui falir 1.0 que desejares e trata de
áridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira n, 38, fundos da capella do Am-
piro — Cascadura. (.iz6oSÍ I

CONSTANTES 
novidades

Novo* RramophoneS e
rua (Ia Constituição n, 36lhabtr í_ C.«,.

da TVpnrn —
novos discos:

— Casa Fau*
(,-__i SI M

pARI.INDO do* Santos Portella, desc-
\J j.-i-se fítlar com este senhor; negocio

«ie seu interesse; Chichorro n. 29, com a
V-oprlctaria. OSn- S) R

'PRASE ouro n
, >3LÍiitria (_

.' ->¦ , ¦.- -:.í Dia4
^J joolliiria. (Cut dt ÇonliançiJi

parra se
r.-.ufi
Tel.

bem; na
á rua

412,-, Cent.
(6iB_S) J

usando
velai an-

inolfensivas, commòdos
de effeito seguro. Caixa com -3

velas 5.000. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n. 6-*,
pliarmacia Tavares.

m_ ;_^a£:-u-*w^i».-c»t_>iii BcaaaaíaEei _.¦_.¦*____**
(1304

za

QAIzA  Alusa-se uma boa mobilada c
O comolctamente independente, a ura ca
s<il ou senhora dc tratamento, com bon
comida c todas aa coramodidades, em casa
de um casal; á rua do Canele n. S6. so-
brado. ^__ (S)_

1EKHORA — Precisa-se falar para. ne-
gocio de interesse, com uma amda

moca e recentemente viuva, que aqui che-
cou pelo expresso de Campos no dia 22.
Cartas a loão Pinheiro, rua da Constitui-
eão 11. sy, 1" findar. (SoirS) R

DENTISTAS 
— Coroas de ouro

fi? e ?$; chapas de vulcanite .1 9$
grande laboratório da rua
3. sobrado.

Uruguaya
t;. iS Si .1

Ctiru, dost:-.9 man-
cliiis <los ollio.s em
poucos ilius pelo

r>r. Nevos dn fioelia, oculista,
com lonjía prutíca da sua os-

'-n.ENTISTAS-I.ocal 
ancs.bezico ^_J. j MCialUlado no aiz o nos 11IU*

\) son" o mais poderoso e inofiensivo. | |lltaeS (10 \ IciHia, Ucrlilll. Pa-
Casas: Hermanny, Cirio, Dentol i Ilo M, 0 Londre.1, oculista (lo .. . . .
^_---_-_-- .,„  ___L|__ iiospitat da sooiddado Potiu-10 maior e o mais antigo estabelecimento no

n b n t r 1 n fl gueza do Bd-ieficeiída
PARTE1RAS H-spitol do Carmo,
Central n. 00,

Mme. Maria José- ( Tílá»

A nWMllí DOS CLUBS ff TER MUITOS SDRTSIQS
Com uma só prestaçíSo tem-se 6 sorteios por semana

o direito .-> repetição
COOPERATIVA CHRONOMETRICA

J 833?

I A CUBA DA
SYPHILIS

S Ensina-se a todos nm meio de
saber ee tem syphilis adquirida
ou hereditária, interna ou exter-
tia t como podem cural-.j fac.i-
merte em todas as manifestações
e períodos. Escrever: Caixa Cor-
reio, 1686, enviando sello para j

jg resposta.
HIIIiBfflBIBIBIIÍiiaiEliSiEiaill-illHiaSiSH

M 3494

Pessoa de probidade, com lon_.ri pra-
lica <le -casa de mantimentos^a varejo
e atacado, apta em escripturação e con-
tnbilidade, offerecc-se para auxiliar pu
gerente, mesmo para outro ramo no in
terior 011 qualquer Estado. Possue aí-
testados importantes, referrneias em
(rrande parte do alto conunercio e íiaii-
ca. Carta a este jornal a J- M. (J S.,15'

ARTEIRAipin, diplomada peta
Faculdade tie MeÜ-

cina de Madrid, trata de todas as doen-
ças das jenhoras e faz apparecer o in-
commodo, por processo «cicniif:co e srm
dòr nem o menor rcritfo para s. saude; tra-
fialliós (-aranlidas e prreos ao ai--ar.ee de
todos Aveni Ia Comes 1'reire n. 77, tcle-
plions 11. 3.6^2 Central, consulías sratis.
Em frente ao theatro Republica.

(3 4652) J

A verdadeira
mme. Palniy

, e -*!0 irenero, Clubs dc jóias, relógios, gramophones.um/o -WGniUfl i.i
dc 1 ás 4 ho-1 e discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo-

Guarda-chuva com castão e argolinhaveis
Collegio "Helios" -*%„**£,!de Prata e muitos outros artigos de utilidade.

nesultarlo dns extrac.C-es para todos os planosM3

PARTEIRA

DEI-
O 1

 Com lonRa pratica, trata de moles-
¦jas de senhoras e suspensão, por 11:11 I
processo rápido c garantido. Acceita
parturientes em 6ua residência, á rua
Camerino n. 105. i°3 J

V. Isabel, a dois minutos do pon-;
to 

'tle 
$100 dn boulevard 28 de Setembro '

do lado alto c maia hygíenico dn rua. j
Predto amplo e vistoso, com cliacara ar- |
borpsada. Internato, semi-in terna to c cx- '

terna to. Além dos cursos ordinários ha
o.; especiaes para as Escolas Superiores,
K. Normal, das linsuas vivas principaes
e de piano c violino, por prof cs-ora do
I;.M:t'.*.to, frymnasüca &tieca,É etc. Trata-
mento exceílcnte c vigrilan-CÍa constante.

(6906 S) R

;_..!SOF.!!.0 habilitado, oiiere-ç-se. Ac-
celta proposta para o interior. Para

informar com o sr. Klorio, rui Polira
Franco n. 107—V. Isabel. (6913 S) J

S'

SELLOS 
tio.os

compram-se 1
de Setembro 33

c usados para collecçÜo*
vendem-se á rua Sete"Centro PhUitelico".

(3S0 S) J

TXYPOVHECAS de predio
JLÍ. qunnUa a juros módicos; t
Svixr* \ Fernandes, Rosário

qualquer
ta-se com

n. 17.-.
(;fi35 S) S

CALA de
O pensSo a 2
Riacliuelo n. 215

frenle, mobilada. a1n_a-_e com
1 2 ou _. rapazes seri«a«! rua

i- aild. (8455 S) M

rTYPOTUECAS desde 8 •_*. conforme
X Í localidade e garaníia; J. G. Dirt,
n» da Quitanda 6j. leiter;». Csio.1 S) J

XIVrOTIIICCAS. n j.:ros de g a i:*;'
XX ao anuo, err.prc_;a-se sob prédios;
negocio serio e feito com promptidão;
trata-se na nia du Misericórdia n. 2-1,
nharmacia, com Santos.. C8114 S) S

ÍtOMER 
BF.M ? s6 na pensio de mint.

. Solanje. ú rua íluenos Aire* n. 15S,
So;a; !r,lamento especial a r$_ao por re-
4o,j); a.-sigtiantej _ mesa 60?, fora 70$.

XMPOT-ENCIA 
— Cura-oe com 05 par

rafas de catuiba remédio vegetal, vir,-
do do srrtão do Ceará. Encontra-se na rua
de Santo Christo n. ç.. (7818 S) «

S'ÓCIO — Precisa-se de nm com 10
conto?, para escriptorio forense cenn-

rcial anilc-o, dando retirada? mcns-ies ;.e
500$. Canas nesta Iollia, a II. C. V.

(Sj3*Í 3> J

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do «tero e evita a gra-
videz. Acceita parturientes em pensão
e attende a chamados á qualquer hora.
Tèlenhone n. 45^9. Central. Rui Ge-
neral Çaldwell n. 223. S. .70.

Dr. von Doiünger da
í^-T*ara <*° *'03p- *-a Beneficênciatl_'l tto^Cl, por;„gucz__ e Coni estagio
na Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, lie-
morrhoides, estreitamentos, da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
ancsthesia regional. Mem de Sá 10,
sobrado, it ás 12 e ás 3 1!-. Tcle-
phone 4.S10, Central.

PARTEIRâ!£

nYPOGRAPHTA, a mais baraleira. Keo-
At-

tendé-se a chamados.'Teleph. Norte 4.61.
Casa Torres, rua Srr.hor doo Passos. 93,
Rio. ••>-*S* S* J

ÜMA 
familia deseja encontrar outra para

morarem ccoiumiciuieute. residmdo
Cattete; quem

te jornal, a C,
de.;;
B.

deixe cartas
(3i;iS) .1

Mme. Frar.iiíca
diplomaria,

apparecer a
nstruaçSo oor

esso Ki-anH**
fico e sem dor; trabalhos garantidos e pre-
ços «o alcance de todos, tem o menor pe-
rigo paru a Saude; trata dí doenças do
utero; rua General Câmara n. no, T<*1.
n. _.i'8. Xorte, próximo da .-ver.'
Ul. ConsuitiO Eratis.

Partos. Moléstias das
Tratamento dos
•bortoo e »uas con-
sequeeias, dos car-
rimentoa, da» coU-
cas «tero-ovarianas e das regras irregulares
e proior.K.i-ins. Assembl.a, .-¦'•. das t_ is iS.
Serviço do dr. P.ri>» ilaealhSes. Te**P-
1.000. Cent. (5-47-1 ií

Mme. Thompson -^róu.
di.i-s, re^ponsns, casamentos dÉffíceis, etc.
Remuneração no fim. Encarrcira-se de tra-
balhos para o interior. Máxima reserva;
¦fi, rua Maurity—Mangue, Consulías por
carta cem r$ cm sellos. ("S.õo S) J

21 tio Agoslo pegundu-foirn 47S e 78
22 » • torça-felra 913 e 15
23 » quarta-feira G'.o e 20
24 » quintu-feira 803 e 03
25 » sexta-feira 899 e 99
20 » » sabbado 082 o 82

DR. ANNIHAL BESSONE.
nio do Janeiro, 2G do agostn de W16.

Barbosa e SbleS.o
Accoit_m-se agentes na Capital e nos Estados

Toi
ROA BUENOS AYRES H. 154

, 1550, Xorte — Patente n.

___r___^'

avo-nid. Cen'- fl-QATni.1.7 ? u° tCOnS'T_C_____ tiMVllJM íf-wgjii:
! lho. cm mn calix ás refeições, tm cuja
I composição entram .1 quina, kola, coca,
: k-.cto-pliosphato de cal, pepsina pan-

creatina diasíase c glycevina e a me-
lhor garantia á vida do feto e da mu-
llier grávida, pois o Hematogenol, além
d* poderoso tônico é digestivo, vende-
se em todas as pliarmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março. .

Sementes de capim gordura
e jaraguá

Vende-se qualquer quantidade, sêmen-
tes novas e garantidas, na casa Pinto
Lopes & d commissarios de café, man-
teica e cereaes. Rua Fioriano Peixoto
n. 174, Rio de Janeiro, Telephone nu-
mero 3°"6- ",'! J

ütílílüHAD
¦__a__a

MOVEIS Â PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis a presta-

ções por preços baratissimos, eiiue-
Éanilo-se na i* prestação, sem fiador,
é na Casa S:on; rua Senador Euzebio
ni.. 117 e 119. telephone 3309 Norte.

'J ÍJÍi)

(Antiga raa do Hospicio)
. — B.UÍBOSA & MELLO.

[•SGiPHiANDRISTflS
Vendem-se apparelhos completos e

roupas externas do Fabricante SIEBE
GORMAN; internas e accessorios para
03 mesmos. Ship Chaudler — Luiz Si-
queira — Rua da Misericórdia n. 8.
Telephone 361S C.

Acp entre amigos
A que devia correr com a loteria dl

cS do correnle, tendo por prêmio uni
par de jarras de crystal com •niarniçGes
de bronze dourado, fica transferida ipa-
ra sabbado, 2 de setembro. J 833.'

Xo começo da rua Conde de Bomfim,
em casa de distineta familia estrangeira,
dois bcllos quartos mobilados e com
pensão a um ou dois senhores; tratar
pelo telephone 306S, villa. J 8....

IMPOTÊNCIA ?

COPACABANA
Aluga-se o superior predio n. -Sj, n_

rua de N. S. de Copacabana. Trata-s.
na -padaria. M -691

MAGNÍFICOS COMMÒDOS
Alugam-sc a moç.s solteiros e a casal

sem filhos: na rui Ibituruna 40, antiga
Campo Alegre. (M 8.180.

NEURASTHENIA? ANEMIA?
Velhos, moços e risonhos, moços for'

tes e felizes só depois do uso do STE-
NOLINO, formula descoberta ^recente-
m_nte por um snbb suisso; uão falha
nas fraquezas -.enitacs, neurastheni.13,
cansaço physico, matrreza, tuberculose,
convalcsccncias. anemias, dyspepsia. \i-
dro, 5$; pelo Correio, 7**.'no- Drofcaria
Granado *_ Filhos, rua Uruguayana nu-
mero 01. Rio de Janeiro. R 7S55

IH6LEZ-ALLEMA0
Lições p«r preços módicos, em casi

011 fora. dadas por senhora estrangeira
e competente: tratar pelo telefone nu-
mero 306S, villa. J 8__!

MODISTA
Executam-se com perfeição ^ vestidos,

oágnotres, matinécs e roupas de creança.
Também se faz reformas. L. de São
Francisco, n. 14, j" andar. I 8330

Dentes e Dentaduras ..
COMPRA-SE

qual*u;r tratalho velho ri"1 b.ca. Rui
ãa A.wemMía

veiQO
16. ioi». 1 Ri-i

'T -

i

"í
'li

:'-•:-_

NÜTILADO
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Colletes | jlilS üa a 12^.000 Mme. Marie Lbbos
COKREIO DA MANHÃ — Domingo, £7 xle Agosto dc 1016

colleteir. diplomada com distincçâo pela Academia de Villa dc Parfs, com casa cm Paris, no Boulevard Baltaer _si, participa as suas freguezas e amigas que montou «eu ftteliçr de colletei Satitien-Gorgca _ ~i._.,,..3
a rua da Assembléa .._, _• andar, abaixo da Avenida Rio Branco, onde as suas amigas c freguezas encontrarão um bom colletc feito sob medida dc jOC para cima, feito com elegância; ainda que os bustos ,..
jam defeituosos, ficam perfeitamente elegantes pelo seu processo c âiais barato do que comprar em qualquer loja c não feito para a própria pessoa "N-pois com ÍOC tem um lindo colide completo, feito sob :;._.
dida para a própria pessoa, sem defeito, como acontece por ahi. Os seus colletes não incoinmodam as pessoas ainda mesmo que nao estejam Habituadas a andar*""**de colletc.

CALLOS
Assombrosa descoberta

O KALOPLASTER é ttm remédio novo e maravilhoso, unico que basta ap-
plicar em cima dos «illoi, para não sentir mais dores; e os ilcstróc no mais cur-
to espaço de tempo. Sim, porque a grande vantagem de um remedio para os cal-
tos, c fazer desa**) pare cer ü dor rapidamente o destruir a raiz? o quo qualquer
outro não faz; por que não passam de calodios Salicylailos ou unsr-tentos ranso-
los; se tem feito uso desses remédios sem resultado, experimentem o "Kaloplas-

ter" e verão a verdade? a super efHcaela e rapidez com que suprime a dor e
faz desapparccer os callus para sempre. Por i$500 á venda uas Pliarniacias _
_*ro£_ri;is. Dep.: Kua ilon Ourives 88; S. .cilro Sj c Andradas ai Rio. (S 6002)

ELEVADO!

Segundo andar, predio novo
'Aluga.se o segundo andar <la rua da

Quitanda ti. i_j, entre Alfândega c
General 'Câmara, iprcpiuo ipara família
011 grande escripto.io. J. 7923.

AUTOMÓVEIS
Na easa dc penhores á rua 7 de Se-

tembro, 233, vendem-sc dois automóveis"Berliet" "landaulet), e um ".Pope", no-
vos. Preços vantajosos. (9429 J)

(Sr5

Bota Fluminense
g _
%___&

E' CALVO QUEM QUER.
PERDE ÓAB-LLOS QUEM QUER.
_EM UARH.Y FALHADA QUEM QUER,
TEM CASPA QUEM QUER.

_porçfu.© o

PILOGENÍO
faz nlícer novos cabellos, impede a sua queda c extingue completamente caspa
c qiia«i|iier parasitas da cabeça» barba c sobrancelhas. A' venda nas boas pliar-
«Leias, drogarias e periumarias c 110 deposito: DROGARIA G1FFONI, RUA¦PRIMEIRO DE MARÇO n, 17 anti.o 11. 9. KIO ÜE JANEIRO.

CAVALLO 1

Vende-se 11111, bim inarcliailor, bom-
;ta estampa, oilo palmos de altura, :i
jua D. 'Maria 11. 18, Aldeia Campisla,

J• 7/05¦

ESCRIPTORIO
!AIuga-se metade dc tini escriptorio,

com telephone, á rua da Carioca 51,
i" andar, com Lessa; das 4 ás 6 hora".

(J ;«-)-*)

^^¦__?J_IMffi__# í

v jffiav ________)_____«

f! FIBRAS OE VEGETAES
Compra-se amostras o prego para

Queimados. Ií. do Uio. .harmacia São'riiotné ou praça 15 dc Novembro 4."Udojoaria, Kio. (R tj7.(._

Checou mais uma
remessa de foga-
reiros a kerozene,
rápidos eeconomi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
ni i autos.
RUA 7 dc SETEMBRO, 101

êscrípTorio
Aluga-se mn de frente á rua do Ro-

sario teo, i° audar. esquina da Avenl
da. Trala-se uo Café Mourisco.

M 7686

109 Rna Marechal Floriano, 109
y Canlo da Avenida Passos

Ultimas
Novidades

Em Calçados
Finos

Para Homens,
Senhoras

e Creanças

IDEAL 99

¦^gifww

nnccionam com a máxima segurança e emnada inferiores aos mais perfeitos typòs esyslemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acreditada

fabrica

Fundição Indígena
_R.-o.aj CEL_t__ieri_t_.o 1,50

líio de Janeiro —í— Telephone! Norto 38?

PEQUENA LOJA- GOVERNANTE
No centro ccmmcrcial, tra.passa-sel _*our datne ou enfants dans nn;uma pe.iuc.-iia loja, ipraprin ,para cscri-! de traiteincnt, f.lit couturc ecrire•i.ono; rua do ilíospicio u. i.|. ! bitrcati du journal, ou mil 'M. A.

R. 8.6;". li. s_

Êlixir de Pepsina Com-
posto

(Camomiila, Rlwibarbo, Calumba e.Pi-
psina) Fórmula dt Brito

- Approvado e premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal e'a
boradas, dyspepsia:!, vômitos, eólicas do
fígado e intestinaes, inappetencias, do*
tes de cabeçi. e verti.t.is. Vidro _?ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, i" de
Março, io; Sete de Setembro ns: Si c
09 e Assembléa, 14. Fabrica: Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr, Aristides I.obo
n. ___. Teleplione n. 1.400, Villa.

(3087}

CASA EM BOTAFOGO
Alugá-sc para família de tratamento

uma easa coni jardim na frente ç bom
ouintal, com sala de visitas, de jantar,
uito dormitórios, todos com luz directa,
sendo uni independente, para rapaz
solteiro, bom conforto hygienico, casa
¦totalmente reformada agora. Aluguel
„.o$ooo. Para ver e tratar dirigir-se á
rua Assis CuO-.o n. 52, bonde .pane-
ina-Tuncl Velho, ou Kcal Grandeza.

II 11 I I III I A I IIun_s»-uii__ilm_i
Companhia ds Loterias Nacionaes do Brasil

Eatracçoes publicas sob a fiscalização do governo iodem
ís 2 i.2 e aos sabbàdos ás 3 horas, á

RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45
Amanhã .manhã

346-7'

25:000*000
Tor l$_UOcramelo_

Depois de amanhã
!_3G*-15-

15:000$000
.Por _$S0O, em inteiro*.

SABBADO, 2 DE SETEMBRO
A's 3 lioras da tarde—300—aa*

I O O : O © O * O O
Por 8$000 em décimos

Sn,olbtaclo, *7 cie ovitt-iforò*'
A's 3 horas da tarde-NOVQ PLANO

34G - 1 •

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

S

16$000 $;5 •: *oí, liorzeguins tle
...simira e pellica envev-

a:zada, artigos finos c da moda.

Em 4 prêmios de 5Q.0G0'000
Por lltüíOOO, om_\-ljve_imos

__inif 700°^-?-....- 
,*i_,1_et_fs í10 ,'«tei*Ioi* tiêveiii_ _sõ. nc.ompaiilinilos (Te*

NAi8ÂKl_l'J
I.USVI
11H

Lí" k ,' íjít" .v;.0-_V. ÍCI° _ *»«8'«'JS «os ncentes i_t*rue»rt & O., nVX DO OUVI DOU OI. CAIXA fí. 817. 'l*elej_.
Au e ua caj» P. (-U1MA1.ÃBS. KUA 3)0 KOSA1UO 71, esqui-do li..o daa Cancellas — Caixa do Correio ii. _._7'í.

CONTRA /. GRAVIDEZ
; (PESSARIOS -WIIvKKRSO.V)

!-Evitanil Cada caixa leva ihstrticções.
Vohd*-sc, rua í" de Marco n. io, rua
Gonçalves Dias n. 50, rua Voluntário»
da Pátria 15.*, Uolafogo. S 76.7

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prcãlaç.cJ,

enlrcgando-se na i* prestação, sem fia-
dor, por preços baratissimos c ua Caf.r
Sion: na rua do Cattctc 7, telrphoitc
3?90 Central. (j 6_Su,

Gottas de Saudc
TÔNICO RECENKRADOI* DO ORCA X1SM0 E REGULADOR DO VKSTRE

Curam doenças do estoniago, íígado, intestinos, Jore3 rlietrmatoides, nervosisino,
cnxatiuecas, ncvralfiiiiP, Iitmorriioides, fraqueza gera. e-^dos org3o da geraçãoinnncliíis da peüs. _ líejjositarios : Drogarias: Pacheco, rua <io5 Andradas
11. 45--líio; IJa.iicl í. Cj rua Dircit a 11. 1 - 3. Paulo. (.. 3S9)

AOS SRS. CAPITALISTAS
Vcndc-se 110 centro

pveçò módico, uni
uitorma.
mero 1;

da cidade, por
liinilido predio;

;'i rua dos Ucncdictinos nu-
obrado, J. S.Sií.

Curso de preparatórios
iMil£NTS_VI.liDA*l>L-:, c;$noo

¦Diurno o nocturno, Professores do
Collegio iPcdro 1,1; ma Sete dc Sc-
tenibro n. 101, 1" andar. .1. ru.).

Usam hoiiiíeoptiiia?
Experimentem a INDIANA

que é a melhor
Totlos 03 seus produotos encontram-sc

11a nia da Assembléa 11. 52
En. grósso-casá lliibcr-7 Setembro 6L
Laboratório: Kua 4 dc Novembro n. 12

RAMOS - RIO - TBlephon. 464 Villan saro ^WR_p7.EEGlSTI-ADÁ•

16$000 c.'sí;o00 — Sapatos de pel-
lica envernizadn e iiiágis',

com - e 3 fivclinlias ao lado.

18$000 c '°^0".0 — Chics ¦¦•'|p•'l,o¦'
T de pellica enverniziula com

uma fivelinlta no peito ds pé c salto
I.uiz XV.

-E.DO
Vcnde-sc um rcsltitirniit nesta cida-

dc, etn ponlo bem cenlral, O motivo
da venda é o dono ter outro iicrocío
r não poder eslar ;'i testa ilo mcnno.
tinem pretender dirija-se ao Hotel
llrasil, nn Maxamboniba. (S 7933)

" 
MACHINAS

Vcildcin-sc duas coinpletanicnlc novas,
sendo unia dc serra circular, jdaina e
ü."iarcllio de furar; c unia outra dc
serra dc fita combinada, com tupia c um
motor <le 7 cavallos; irala-.c na rua
do Senado 11. d.'. J ;.ji 1

C$00010? c ,2$ •SaP''i|os <le •'**"»-
1 

do, com tiras no peito do
pe ou pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15$ e lüfooo.

88500 '0$ono e '-$000, sapatos de«j» vv verniz, para senhoras, ar-
ligo moderno, entrada baixa ou com
liras uo peito do pé, saltos de couro ou
alto.

5S0Q0 c 6$ "~ SaPatM '*'' !a,n ,,r*"n-
T cn, saltos baixos ou altos,

com tiras 110 peito do pé, para senho-
ras.

15S, 18$000~^,7P7ins cmT
t» t nizados, canos de

fantasia, an:go fino e moderno parihomens.

6S000 Rorzí,Suins do nezerro, prelo,t uw artigo forte, ÍKOprio para .
collegio. dc .7 a 33.

2S0G0 e ^2no ~~ C,,;";!los llt '«-•zerrinho, belbotiha ou »'na-1
rellos, a ponto, muito fortes. * t

2 000 silI""0S> eoln saltos Ifrancos,
amarellos ou envernizados,

de 1; a .;,

ALPláricAXÁS
I)o 17 :t 27 .".SSOOpas .1 a:* -!.***oo<>

:13 11 40 5J.500
Pnra o Interior, niitl.s 1$000 o nar

Ultima» novidades em sapatos parasenhoras.

,. _-^-^_3Ri*p_a_._íir-_<__3
Uniea-casa no Brasil ¦espeeializada na conslrueeão dc elevadores montecargas.

planos inclinados"s typos de machinas
Manobras a cabo, manivelas, bolão de pressão e botão universal

27 3ESl©-vajea.o_.G>s em construcçãoQ_2 I-levadores ©Ma. -TtiM.(_oio__tía,_-tae*__L-tc_»
jicsla prat;n, com altcslados dc salisfuçpcs

Conservação mensal — Tra!isfo"maç,ão. Telephone 1134—Noite

149-RUA DA SAUDE-149

ofre-Pamedeparig
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

DORMITÓRIO DE PEROBA
Vende-se uma magniíica íruarniçáocm p<*roba clara, feita dc encoininen-

da. com mármores prelos e bons es-
pelhos. Para ver c tratar á rua Sena-
dor Dantas 43, terreo. .„ 6945)
'iKanifiiii-iHmiiiHiiiiiiliíiHinwnliliiiiiiiiii

CASA MOBILIADA y
Aluda-se, ipara família de lratait,eii!«.

.1 esplendida casa 11. 461, da rua Vc^
lunlarios .da Pátria. Pódc scr visla to-'

ás 12 e das 15 íi»'
-M. r.C-.p

dos os dias, das 10
iíi horas.

«:!_«-

M SYPHILIS
ALUGA-SE

Km nina casa de respeito, ahtfia-sc
uma sala d* frente ricamente mubilaila,
a um caví.llieiro dc fino trato; quem
pretender, dirija carta a esla redacção

A. K. j6_ .

Pensão estrangeira
Ivxeellente tratamcnlo, quarios bem

mobilados para 'casaes e solteiros. Pre.
cos módicos, todo conforto c asseio;
oito minutos distante do centro; rua
1). Carlos 1 11. 39, Caltele, 'R. S239.

ACCUMULADOR

g _ Adquirma on hereditária cm todas as. suas manifestações. Rlicunialisnío,¦ moieslias <!a pelle, Feridas na bocea» nariz c gargantn, líczemas. Ltariliroi.
fFuriiiiiiiios, 

dores inusciilarcs. Inflnnimaçfio das glândulas, Latcjainento d^is ar-tc.-ias, Dores nos ossos, dor_ ile cabeça: U_cr_s, Tuntorcs, Macei:.;, di. Hj |iellc r ledas as doenças reiultantcs de impurezas do Sangue, sc coitteèuc
I W. com o

ll
Vcndc.se um, lídison; uma. balcria \ÉRum fvooff e uni .par de itmortecedo- : s

res .1. .\l. \'ér c tratar com o dr. ! ÍS

JL
Licor Vegetal Bi-iodado

Â¥ISO IMPORTANTÍSSIMO '
¦ . tralar com o ur, 1 (_ n • "¦" ^

Julio, á rua Sete de Setembro nume- i m ...,. "¦,"?*_! I,'1lle™so ,antis);pluhtico — O mais enérgico, depurativo. Antirovído
ro 1.1.1,

ESTA'
jg» !;:rRr:»-Hi.;:iaii.:.!B1 ':''Bi;!i;_Bi::.iie; .;aii.:i:'a)-.l''B.:v;'Bi iriaidüai ü:_hí !*ibi!í=;:___ií,;--!fi'.".:íií:::-:S-.! : _a; :::_bí.:!.._í!-:*.^í ;mb»:::8_i

C0NSTIP/1D0? R ESFRIOU-SE? 1
TOSSE MUITO |

¦
a

use a CÂPSLSiâ
eu

O medicamonto mnis ofilcn_ dn liomcpopalliirt
oontru as molostitts tio npptirolho respiratório

riíEÇO do 1 Vil)KO Ks. Ü$000
VENDE-SE EM TODAS AS PIIAUMACIAS

Depósitos principaes: DROGARIA PACHECO, li. dos nndratias 13 a47
Laboratório llomijüopatltieo ALBERTO L0P1SS & O.

KUA ENGENHO UE DENTRO 26-HIO A 1S92
_? '»¦; 'St:;.i*aii' iBi'!! !*a::'iiaiii i_wü ís_i.i: ias*:. :_a:i:,i_a.!:;;i_ii. ;a¦ ubi-iüS:-;-; _a:; 'a;.! :a ;:.í_b- •"¦:r'-H'i. :aB-.! iisj!í

.-¦i

Vetidcse uma bastanlc afrestiezada c
,'ii_tiificaiucn',c situada no centro da
dade. O motivo da venda será <¦>:-
içado no prctctuleiUo. Trata-sc com o

João Hubcr, rua Scty dc Setembro,

CABELLOS BRANCOS
l's.ie Brilliantina Triumplio para aras-

tanhal-os. Immsco, 3$ooo. Vcndc-se nas
seguintes perfumarias: üranado & C.,
Jlazin, Nunes, Casa Postal, Garrafa
Grande, t'iiio. lleruianny; Kictlieroy,

(;j.*-.' RJ drogaria Barcellos. :i i;

M§hr-,:éy /k

Os srs". Wm. H. Mueller & C". Armadores e Corretores Marítimos emI-otterdam, Haya e Amsterdam, fazem saber que, sob \ nenhum pretexto e emnenhuma circumstancia, podem servir de intermediários para a exportação oureexportação de cartas ou quaesquer outras commu nicações postaes, prove-nientes de prisioneiros pertencentes a nações neutras oif belligerantes e desti-nadas a terceiros. Por consequencias, todas as cartasou communicacões que che-
garern aos escriptorios dos srs. Wm. H. Mueller & C\ para serem transmittidas
a terceiros, apezar do presente aviso, serão devolvidas sem franquia aos expedi-dores.

jie:a L). l_. ile Saude Publica c registrado na Junta Comniercial. O LUETYL
possue um valor tli.inpculico e scientifico incontestável, comprovado com umainfinidade de attestados médicos c de ;ic*soas que com cil. fc curaram depoisde ja estarem sem esperança ile obter a cura. E*le prodigioso remedio r- a

__ salvação do-, syphiltticoj dcsen_:anados. Cura a doença, purifica o Sangue e for-
_g lalc.-c o organismo. O LUETYL c de paündar agrailabilissimo, toma-sc ás re-
_ fci.;.c*, ipüd lem ilieta e imo produz Esloinatites, enterites, máo-estar. etc.S como muitos dc seus similares. Tomae LUETYL o UNICO que com UMa VIDRO íaz ilcsappareccr' ar, nianiícstacòes ila Sypliilis e as doenças do fcuíticS tncontra-se cm todas as riiarniacias e Druuarias do llrasil.' Prcçó jíooo,Fabricante: Phc.-CIiimico, ÁLVARO VARGES

Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent.

GALÜNHAS DE RAÇA Sala de jantar ingleza
Vcndcm.se Icititímos franges, salli-

nhas e callus 1'iymoutli Rock branco e
Vi nde-.e uniu, modelo Mavn!... na"cor acnjú,_tampos de cry_t.il-' c'bons

carijii, iirahinas, e Orpiugtons pretos, espelhos, Tara, ver e tralar ;i ru_ Se-na rua Ceará 57, S. Francisco Xavier.! nador Dantas ,15, pavimento térreo 
''

(A 7S9Ü) ' -,£- J

n
Alusa*se para qualquer ramo dc nc.

.¦rocio, ip'in accoiliuiodaçôcs para Íamilia,
na rua I.uiz Barbosa 11, 1 ; lrata-se na
rua do Cattctc. 317; ns chaves eslão na

(.S S100J

Beneficência Espirita
TRATAMENTO IIOMOEOPATItICO

RACIONAL
Fornrce gratuitamente .15 indicações parao traU-imeiitn dc tppda a molcstia. Mander,s mlormaçõepi necessárias ao sr. llalme-mann, C. Postal SS?, ltio. Sello para rrs-

Posta. (Ti p.,o.)

PLANTAS
Vcn.Icm-sc, para pomares e jardins,

por preços muito baratos, na chácara
da rua 'Porres Homem n. 64, de lc.
sumo Vieira, esquina dc Visconde dc
Abati,:-, cm Villa Isabel. J t_i0.I-praça 7 ile Março 11. 1

I LHAS
Curvas, Juncçucs, ralos do barro vidrado c superior üiolo d.arcar, da "Cerâmica Nacional, Dr. João Pinheiro'

vcndc-se com os únicos depositários
J. A„ <_^C2i__rÇ'^_____-.,*€---*ElS & COMP
RUA DE S. PEDRO, <ií> - Sobrado -.
QUALQUER DOENTE

será altendido, com desinteresse e cari-
nlio, á rua da Assembléa, yS, das 2
ás 3, nas terças, quintas c sabbàdos,
pelo dr, A1,U'IU MACHADO, mcd.,
oper. c part. (R .3^4

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção, desde I.eo _

peçi. c (.uarniçüo alé cíooo a peça. Estes
preços sn na conhecida Casa llrandão írua Ass:iiiblea, S,-, próximo-a Àvcirda

CM tí.17'

S.np,. Antônio IIcfixo du Apai-jo
liesidcncia: Ceará— Alio Sei*liio—l.nile.
Curado com o F.li.rirdc Xui/mi-nt du 1'hco. Clicu. João tia SilvaSilveira, ilu leirivol rlie_imilii.ii.* A.cncia Cosmcs — Uio

RUA DO OUVIDOR

Convém a todos

pratico c illuslrado da lingua portugueza, Gcogrnpliico, llislo-
rico, Zoológico, Botânico, Physico, Chimico, Analomico, ele,,
conlciulo mais dc ¦íri.OOO vocábulos, muitas gravuras, quadros.p mappas, registrando as duas oríliographiàs; a ctymologica,
e a reformada por decreto do Governo Portuguez eni 19tl.

Seguido dc um pequeno clucid .rio de termos antiquados,
publicado sob a direcção do Dr. Cabral dc Vasconcellos, da
Faculdade dc Leüras.

I'111 grosso c elegante volume com liada e solida encador-
nação 5.0GO. A' venda cm todas as livrarias. ¦

(DEPOSITO: RUA DO HOSPÍCIO, 145) R8SS3

saber cjuc o "Tridigestivo Crti_". p* |
ur.ico remédio apprni ido pela Dir: j
ctcrípi dc Saudc Publi- a, n,ue cura as .
¦iiül__ti.._ do estômago c intestinos. |

: AS CASAS Ç-E Má!_ T_8TiO__8 ..P_RBe_i AOS SESS PRH.DE._SK,M™ pAGAMEOTOS IMMEDIATQSw___l_7K{l ES—sa—-sau

Estas cu&as nao têm filiacs PABAMES SENNA & C.

Guia Geral de Indícaoões Uteis
Sedo: Hotel Cenlral-.lui?. de Fora-Mi nas. Succursal. -praça? deMarço n. 7(Villa Isabel)Procurem ler este interessante almanack, nellevereis o que vos é necessário

"PENSÃO PROGRESSO"
Fon:?cc-so pensão dc primeira quali.

dade .1 rapazes do comniercio, ao con-
vitl.itlvo preço de ooScoo cm deante,
ciitreftaiido-se taniboni a domicilio; á
rua Acre n. í-i. j. 770_.

SELLOS DO BRASIL
^R^W°_,Í1S!I,l_'ííífeitos, c por I5o$ooo a série dos __/__.-•nados. Santos Leilão _*¦ Comnl Primeiro de .Marco n. pio, , run

.51S4J'-

Tc.

./

_S*CJ XTSO

Seiios pura coüecções
Compra-se e paga-se bem qualipier

quantidade dc sellos nacionaes e cs-
trangeiros, ,-,*siin cip-iio moedis e meda-
1!.:ps antigas do Brasil, líua i" >!c Mar-
Vo 11. 39. casa dc cambio, S ú6"

GRANDE HOTEL MILANO
I)iri;;ido por Dario Del raula. Elo*

(¦antemcnle mobilado. Coziniia italiana
p- franceza. Acceitam pensionistas avul-
sos a la c.irtc. Avenida Gemes Krcitc,
7, telepli. yo. Cenlral. S |..i

e per isso
sou o homem invejado

gordo e forte

—.-__-¦——¦ ¦¦

O mais poderoso medicamento empregadonas Bronchítes, Tosses rebeldes, Coqueluche
Asthma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar é o

r_-.a_i-_.T_*

3, boleqtiias, armazéns, loiieria.Para açougues, cervojo
fruetas, resdcnoias4cít:.,olc. " • . 4 •
Faliricante * 3-». nuixter. Raa Vasco da G._ia'iC5 <v

PHARMACIA E DROGARIA PYORRHÉA ALVEOLAR
re a gengiva eVende-se cm um dos melhores pontos I (Secrecão de pu

do ceníro da cidade, com grande sorü- o dente).
incuto, muito conhecida, fazendo bom j Tr-tatuento racional pelo cirurgião
nrgocio, molivo da icntla c que o dono dentista Ascanio Ribeiro, professor ila
do csíaliclccimento se retira para a Iiu- Kaculdado dc Pliarmacia c Odontolo-
ropa: trata-se com o sr. Bottza Oalvãó, g:a do listado do Kio, Assembléa nu-
•na Uruguayana, 111. M 76'jo I mero 69. M. ;f,S4.

1 Registradoras e gôífüs
Vendem-se registradoras National de

fopiícoo para cima, co:'rcs dc 100S000
ipsr. cima, diversos fabricantes e com-
pra-se qualquer objecto comniercial.
.fina Frei Caneca n. 7 a m cafa en-
Wílopcdiç». Telrphone 5091 Cenlral.

(1869 S) 1

Gavailos c Touros de raça
Vendem-se .natro cavallos por1 :8oo$ooo. grandes, novos, bonitas cs-

tampas, Campolinoi e rega; ouatro
louros da raça Iloilaudcz c Cliarolais.
Para ver e iratar cm Juiz dc i"úra,
tua .Victorino Braga, Coronel Diuias.

((«,-753)

M

Àm<-

W

E' o lonico mais podereso quo
sa conhece, para combater, _r,e-
mias, fraqueza., nouraslhenias, liin-

phaüsmo, dando um augmenlo cio

pe.o cm 15 dias de um kilo.
Útil nas moléstias cie osíom.-pgo

o a todas as senhoras quo ama-
montam,

A venda cm todas as

PHARMACIAS E DROGARIAS

Araújo Freitas & C.
AGENTES GERAES

RIO DE JANEIRO

/.OFNCIA C05V.0S

mt mmnim íA-^^6™*™™** —-
v. 

"St" BSffl.**- ESHíaEIBSS

Vonde-se cm todas as pUarmacias e dro-ar.asALFREDO OE LEiVlÒs
rnarmaciti S. J. Bâptista - k. Geucral PoIj*(lor_/3DcpoEitarios-Rodolpliolless&G.r. 7de So_onibro7i.(Casa Murbet.

CAFÉ E BILHARES Z
Traspassa-se no ccr.ro ia cidaddcom cinco bilhares cin perfeito estadoe montagem dc i* ordem; informa-se!

na rua da I.apa n. _, depois d» i Jio-.i'eom o sr. Albuquerque. (it S03S)

OR. A. VULUDAO
Meilico lionioopaília e dentista, Es-

pecialista cm .moléstia de creanças --
Consultas das 11 horas ás 17; ruada Unoc.. 11. 44. Telcphono ,171.1,
Central. r. -8lIi

I!

I W9iJDes

ün
lonfíar

Ijffli
tias

!HS wICHVHl?TâT. °i3dep°is d"rcf.içõ-sWW - _ _á'_g e ___ S &ü g íaclütaia a digestão,

!__"-_"__"*¦ 
1I_(?S_P_? ___',WsM*,muitoPralic"sernv**'Ee"aiSOS f ÍI__Ib"ET_IT ,.p"».Ç'"*--»bu-»-ww _.B__.BSB t_-a_Pa| digoatwa gazosa.imitações. Exigir a marca ¦éiO^Y-ÈT&.T

-a. «_•>*-

Cofres M. W. Americanos
Marca rcgislrada so'i o n. it.,ti7.

reconhecidos cor.to melhores e ipie maior
segurança offcrcccni contra roubo é to-
go; grande stock por preco? pie occaüião.
l"nico depositário, Mayer Wigcr. ma
Cameriuo n. 104. 79C; J

CAVALLO
Vende-se uni, trolador legitimo, dc

quatro c meio .-.unos. tordilho .apatacà-
üp.*, dc sete jialnios de altura; para tra-
tar c mais i_uom.ai.nes á rna da Ca-
rioca ti. .].', 1" ,p::Jar, frente, das 2
áã _í p. iu. }. 7900.

___!___
Ksnocinliújiilr 0111 conoc.tos (lo vtirmide sortirannto ilo vcloetus

CIjÜBS MA3S0Xi\I_TT.E" — .foi:

Exposição de aves de raça
Gênero finíssimo, vc-.dc-s* a preçossem egual. O-, os de todas _s raças a10$ a duzia. trocan-0 os claros, só naCooperativa da rua Sele de Setembro

»' 3* tf. 7969,

71f). TUA 1)1 OriTAMM, 148ItlíLOJOAUU BIJOUTEIU.V
eloçios c ioias n preços motllcos—Mttiii, loiTe o outras attnlitlade-
IGXÃXIJRAS" ln'cstaçScs swnnoneí

AÜTOJVIOVEÍS
Vcndyciitlc.se por 1:600$ um, \*. A G.ui, perfeito; 4:500$ um 'Minerva, ta*t

xi. perfeito; 4:500$ um Pope. pp •¦¦:: -
Ver e '.ratar, com liahia
c barros 11.

lano,
-'-JO. J.

liaria

p*"11*8*-^-**'**1*****'^^ 1

APARTAMENTO
Alu

coni
nellas
um ni:
luxuos
dc di-
Rua 1-
Gloria.

ga-se
as'.05
pam
ignifi
amenl
aiuccp
iaiho

um, na
aposen
um par

co
e, a i.i:
io. C117

, _o. T

Pensão Rio Branco,
SALÃO OE BILHARES

Vende..- se um coiu õ bilhares, f .ren.ns rodeado dc ja- do bom negocio e com bastante frcwe".ue, e -portas, para I _,_, pagaiuj0 po,,co a]ugne|) ceomrc«J«.cto por .. annos, no centro- da cida-
•- cnl n'a de grande movimento • nin•ia de i> ordem, mais informações cem o j™ Cwll.o i3 Central - rJa S_nhor üos ^.^ £¦ 

-«-Wllio a
1 ,a9' '** -950)

a<o,
nili;

tudo mobilado |
ou cavalheiro j _e

• 3

(S

1,10 ieroaitil è lio (ie Jiié.
67, Bua PíBa.e._«o de f-Farçoj 6?Presidente —João Ribeiro de Oliveira Souza

Director —Agenor Barbos.Banco de Depósitos -e Descontos
FAZ TODAS A,. OPERAÇÕES BANCARIAS
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CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 27 de Agosto de 1016

PARAHYBA DO SUL
BOM EMPREGO DE CAPITAL
Vende-se uma, solida e confortável

casa com commodos para morada ; c
•negocio, tcnffo annexo uma padaria,
tudo illuminado a luz clectricaj tanto
C negocio como a padaria estão bem
tfregtiezados. O predio tem agita cn-
canada, .pomar fruteiro e quintal, e e
cdiíicado em terreno próprio, distante
20 minutos das Águas Salutaris. Trás-
passa-se com o sortimento ou sem elle.
Quem pretender dirija-se a seu pro-
iprleVario José .Rodrigues da Silva Ju-
nior na sede do districto de Santo An-
tonio da Encruzilhada, E. do Rio.

iR 820-

MUIHI MOMíSoSBM
Necessita casal sem filhos em casa

particular de casal sem filhos, em Bo-
taifogo ou immodiações, paga-se so$oop
•mensaes. Recados nesta folha ás im-
ciaes G. J. P. R S-*°4

AUTO-PIANO
Vende-se tini. novo e perfeito, com

lianco e 84 rolos de musicas, entre
operas, rhapsodies, valsas, marchas,
itwo-step, cotn estante para os mesmos.
Ver e tratar á rua Barão dc S. Fran-
cisco Filho iC, Andarahy. R SJ05

SATOSIN
é um remédio unico pela iu. ef
ficada curativa em todas aa af*
fecções pulmonarei;

SATOSIN
cura oi catarrhoa agudoi e chro*
nieoi doa broii,chioi • doi pul-
mõci noi diverioi período, da
moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos tre-
troaüvos sobre a infecçio até
um limite tal que paralysa o dei-
envolvimento dos bacillo. de
Koch até supprimil-oj oom o em-
prego prolongado;

SATOSIN
é recommendado por summida-
des medicai brasileira» e estran-
geiras.

A' venda em todas ai boas pharma-
cias e drofrrarias do Brasil.

Estômago
Tritligestivo Cruz, é o unico remédio

que ema as doenças do estômago e in-
tcjtitlòs. Drogarias e phartnaeias. Vi
dro. sSsoo.

MACHINA PARA ESCREVER
V„_I>E-SE uma, por módico preço

c em bom estado. Para ver e tratar,
ó rua Visconde de Inhaúma 4S. 2" an-
dar. J 8222

Platii.." o.i.iiantes, coniprani-se na
Joallieria Diamantina, á rua Seic de
Setembro n. 112, paga-se bem. K _-.•¦_)

BARBEIRO

LOUBBIGâS
São expe.Kdos

com o IJCOK UA*,
CUKANCAS (Ta*
naceto composto),

do dr. Monte Go-
.Unho, approvado

pela Directoria Ce-
ia. de Saude Publi-
ra c Assistência Pu-
blica do Estado do
Uio.

E' o melhor re-
médio contra »i
!om brigão o mo*
Irntia» dcvitlai a

tt_HC_HE«_I__B_ :T"nãoZ'ae __r_
.',' .*_ .,_¦_¦ vel, füo r^iífe •"*¦•

sem puniam es. Não é venenoso, não irrita
os intestinos. J'.' tão bom que é muito re-
ceitaUo |i«.-,05 ititcltco». Drogaria uu _)«.
rua de S. l.sé d. Oi, e eoi loil-is ai dro-
garlM.

Íd01*»*

ÁGUA DA BELLEZA
ou a

PÉROLA DE BARCELONA
•Substttue coin vantagem os cremes e

os pós de arroz, pois dá á pelle um
tom claro ou rosco. Tira as manchas,
as rugas, as vermelhidões « torna a
pelle assetinada e alva. A Água da
Belleza não contem mercúrio ou outra
substancia que possa irritar a epider-
me. Ettcontra-se nas perfumarias. dro-
garias e pharmacias.

ANTIGÜIDADES
Moyeis de. jacaranda. prataria portir

gttesa e quadros compram-se por pre-
ços convenientes. Recebem-se propôs-
tas .com detalhes, a „da qtte sejam do
interior, endereçados á Caixa Pos-
tal i.4o6, Capital Federal. (R. 7829)

Xarope Peitoral de Dssessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA iDE BRITO
Approvado pela Inspectoria de. Hy-

giene e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1-908. fcste
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites. catarrhos chronlcos, coque-
luche, asthma, tosse, tisica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosses ner-
vosas, constipações,' rouquidão, suffoca-
çües, doenças de garganta. .l,*try«nge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro, i$500. —
Depósitos: Drogarias Padheco, Andra
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março, 10; Sete de Setembro, 81 e 99,
e á rua da Assemblea n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo n. 239. Telophone 1.400,
Villa.

Vende-se uma, cm perfeito estado,
própria para refinação de assucar, la-
vandoria e tinturaria; nas officinas de

1M_. Moreira & G., á rua Visconde de
iltauna- 21, telephone 2615, Norte.

(R7782)

TURBINA

ANILINA
«Vendem-se 30 kilos, saldo, de quali-

dtide superior," todas as cores, para ai-
godão e lã. Rua Sete de Setembro 197.

(B 8409)

PENSAO

TERRENOS A 50 REIS

tt SENHORAS E SEMNITU
.\ Casa David Forro
á Rua 7 dc Setembro l__

Recebeu as mais lin-
i]._ _t bolsas do couro e
_¦'•__.;

Venilc-se uma barbearia; informa s:
cotn o sr. Nunes, a avenida Passos
u. 54. (R S--I3)

GRANDE CIRCO EUROPEU
ArmaJo na RUA S. FliANCISCO XAVIER — Marnc-tnã. — Propriedade de

João tle Oliveira — Km.rcsa c ilirt-cção tle 1'ctLro Gonçalves

O maior e melhor conjunto artistico actualmente na
America do Sul

40 — ARTISTAS DE AMBOS OS SEXOS — 40
6 — CLOWNS e TONYS — 6

hoje «•> © © __aro_r:E_
,A'S - il* MATINÉE INFANTIL COM PROGliAMMA ESCOLHIDO E BON-

BONS A'3 CREANÇAS

SYPHILIS
ESSÊNCIA DEPURATIVA CON-
CENTRADA DE OAROBA MIÚDA

(Formula it Brito)
Approvada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, bpubas, sar*
nas, doenças do nariz e doi ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannoa
eezema, erysipela, syphilis e rheuniatis*
mo antigo e recente. Preço 2$too.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45; Carvalho, rua 1" de
Março 10; á rna Sete de Setembro
81 e 90 e á rua da Assemblea 14. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.
.ristides I.obo 2.0. Tel. 1.400. Viüa.

JOGO DO BICHO
Metliodo polo qual nunca se po-

tloríi perdei* insto jogo, feito sob
cálculos nintlicninticos; ouvia-se
pelo Correio mciliniito _$000 em
sellos ou estampillins; cnrtns á
Arohimedes, neste jornal. (K693S

Vende-se o metro quadrado em gran-
des áreas próprios para sítios, chácaras
e capinzaes, com agna para irrigação,
subúrbios desta capital, servidos por 3
estradas de ferro; informações, á rua
G. Câmara 296. (J 7891)

'¦'.'Cm casa particular, «próximo dt» ba*
lífios do . Flnmengo, * nltteam-» optimas

!££ Js-fiS* de frente c (_uartoa, mobilado*, com
pensão, banhos quentes, etc... a preços re-
doidos; rua 13ua_n_e de Macedo n, 71.
Teleplione. 4.359, Central. Fornecem-se
pensões para .día. (J 7841)

Casa especial de bordados
plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. .,-.. sob.
Pontos á jour e picot, desde 200

réis, plisse desde 100 réis. A unica
casa que faz plisse chato, accordeon e
machos em pregai finas e borda sou-
tache cm pé. R (1974

PIANO-PIANOLA-REX ..
Vcnde-sc uma, inteiramente nova,

com 550 «musicas, estantes. A1 tratar
com o sr. -Ribeiro, á rua Visconde de
Itaborahy 37, sala 7, das 10 i|_, ás 3
horas da tarde. R 8209

PHARMACIA
Vende-se uma bem acreditada, infor-

ma-se á rua da Prainha 54, sobrado.
(M S4S0)

NEGOCIO VANTAJOSO
Vende-se muito vantajosamente um

bem montado estabelecimento dí di-
versão, unico e exclusivo no gênero;
dando uma média de lucro mensal de
2 a 3 contos de réis. Esplendido ne-
gocio para explorar nos Estados. In-
formações detalhadas e mais explica-
ções á vista. Cajita a Janota, neste
jornal. M 8327

CASAS EM IPANEMA
Alugam-se duas: uma na rua Pruden-

te de Moraes n. 90, c outra na rua Mon.
tenegro o 51,. São casas limpas e pro-
prias para pequena familia. As chaves
de ambas estão próximo, na rua Vinte
de Novcnibro n. 155, onde se tratam.

(M 8476)

OURO A1$800 A GRAMMA
PLATINA A 6$íoo

Prata, 30 a 60 réis a gramma, bri-
Ihantes, cautelas do Monte de Soccor-
ro e de casas de penhores, compram-
se á* rua do Hospicio n, _i. hoje
Buenos Aires, unica casa que melhor
paga. (M 8393)

Ul SOBRADO NOVO
Aluga-se um com quintal para família

de tratamento, medico, advogado ou
dentista, no melhor logar do Andarahy
Grande. Rua Barão de Mesquita n. 726,
Airdarahy Grande. (B 8474)

MODISTA
MME. PASSAREU

Fazem-se vestidos chies, preço modi-
co; cortam-se moldes á rua da Assem-
bléa n. 117. 2° andar, entre Avenida e
Gonçalves Dias. (M 8388)

Paina de seda sem caroço
Kilo 2$?jo, na officina e deposito de

inoveis e coteírearia da rua Frei Caneca
n. 309, próximo - rua dc Catumby.

(M S4-6.

OURO A1$800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhante.., compra-

9í qualquer quantidade, na rua Uru-
guayana n. 77. loja de ourives.

(B S.176)
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DELICIOSA COMIDA
Só se obtém, cozinhaiido-a nas ma-

gnifioas panelias dc pedra " Mineiras .
Deposito, Bazar Villaça, 12- rua -rc»
Caneca. Louças e trens de cozinha,
por menos 20 fl. das outras casas.

(M S42-0

AÇOUGOE
Traspassa-se ou admitte-sc um soc_.

em uni dos mais centraes de Botafogo!
trata-se no mesmo, á rua dos Voltinta<
rios da Pátria 273* (™ s*59-'-*

Escripturagão Mercantil
Ernesto Louzad.i lecciona n íiveníd.

Rio Branco 131 (2" andar), das 7 ai
10 da noite e acceita trabalhos dc cs-
cripta. (M 8402)

PYRENÊ
Vendem-se quatro apparrllios novo»,

perfeitos,, como saldo. Chnpelnria Pei-
xoto, á rua Sete dc Sctt-tubro 197.

(B 84"S)

MOVEIS
Compram-se e vendem-se moveis ao

Io Barateiro da Cidade Nova, camas a
15$, 20$,- 25$, 30?, 35. e- 40$;. guarda-
louças, 25$, 30$,' 3.. a 90$; gtinrda-vcs-
tidos, 20$, 25$, 30S a 60$; lavatorios,
..5$, 60$ z. 90$; ctagéres, 40$ a 7°$!
inesas elásticas, meias comuiodas, 25.
a 40Ç; guarda casacas, 100?; mobilias,
45$ a 110?; cadeiras de halanço, 25$ a
40. ; cadeiras de creanças, mesas de ca-
beceira._ 10$ a 25$, 1 machina de cos-
tura, cadeiras, 2$5oo e 3$5°o; colchões,
almofadas c muitos outros artigos. 369
rua Visconde de Sapucahy, 369." - . _.,(S 

'70OOJ

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e aos

melhores preços. Rua da Alfândega,
108 e uo.

""FON-FON" e "CARETA"
Vendem-se as collccçücs completas c

encadernadas; á rua da Quitanda nu-
mero 17, sobrado. (M S475)

OFFICIAL DE PHARMACIA
Precisa-se de um com referencias.

Informações, rua Uruguayana 31.
8490

GONORRHÉA-IMPOTENCIA
Por mais antigas e rebeldes que se-

jam, curam-se certa e rapidamente por
meio de plantas medicinaes, iiif.illiveis
e inoffensivas. Milhares de .pessoas sc
têm curado por intermédio destes me-
dicamentos. A' «venda n'A Elora BrasU,
«IàTgo do Rçsario n. 3, telqihone 2408,
LNortç.v."'" ' l 9393

Cabello corrido?
¦¦¦' O cabello crespo torna-se corrido com
o afamado oleo do Kaky, que se vende

pSrua dos Andradas, 43- ÍM 84*,9J

frontão fiicíhsroy
ÍE-DOMW,27-H0IE

Do í\2 dia á 1{3 noite
Sport da pelota com entradas

premiadas
A's 2 horas

Emocionante quiniela dnpla
IIcrmeneRildo o Antônio

Soloziibal o Julio
Vergara e Cbiquito

Casimiro e Luiz
Arago nes o G->enaga

Goni o Nilo
Resultado do concurso

De tarde ás 6 horas
De noite ás 10 horas

Do dia 1 de netembro em diante,
funeções todas as noites.

Bonde Ponta d'Areia
J 8281

CONCURSO ECONÔMICO
Porque o calçado Clark de 30$000 custa

quasi a metade de outro calçado de 1_$000?
Resposta.

iNomu

Endureço _

Quem acertar o calculo feito por nós receberá «ni par do af amado cal*

çado Clurk, sempre o primeiro cm durabilidade c conforto

lAs respostas devem ser dirigidas á Cin. Cnlçndo Clnrk I.d. Caixa 510
— São Piinlo, e recubidas até 31 de outubro de 1916

A Solução será publicada na imprensa no dia 15 .tle novemuro dc I9i'5*

(P. S. — Corte este cottpon e envie ao endereço acima.

A's 8 3Í4 — Grandiosa funeção, extraordinário sue-
cesso da revista ,em 3 actos

Magnifico e luxuoso sun-rda-.rou.ia — Deslumbrante -ii.üilicose ás r.ieücí
nlliatlaa.

Na matinée as creanças até io aunos, i«narão nici.i entrada nos preços esta*
t.e..c_los. ^ _^_ i

Na terça-feira - GltANDÉS ESTRÉAS — MUITAS NOVIDADES I (S.8?)
aj.-»wr__;_i__-W-_g~-__3~y~H j^OK_r--iaiB___n_ruB_-C»-~«

THEA' A Empresa
.*". Oliveira & C

CJHpMi *e ATTR/VCÇOE- - Films da EMPRESA
'.1 . 

JMFIX-DX
urchostra sob a regência ile IUI _I.\i:i. SOMASO

h.fiiíiõtís coiiliiiiiiis tias 7 ás 11 lio rns. Mutlnêes ás IJ Yi
0 sensac;tinal lilm em C partos tia Fabrica Fro.ra Fllm

vi» __

(A CALDEIRA)
Soberba rcprísèiiluBiti -: EMOCIONANTE I

r.uttl tlu*- pal'_t> *m 'l_Jiii.a_.5is - O íliiioi- (loruina o
oilio tle ruças — S A LA" 13 AJiBRICAj 

Di-speditla ilo trnnsfo rmlstti portuRuez

SILVA USB
°"í_?±Zior YILLAHD-HORA.. CAMPEONATO Uli

I!()X

1'IIF.ÇJS — Frl/.as, iSOO)—Camarotes, Ü5ü00—Poltronas t- balcJes, 500 rtíis—
Geraes o jardim, 

'.iü:i réis.

AMANHÃ -
w*im.'&i-ax>Gar&ii'X£yc3v:i:

PASSEIO ÃO PÃO DE ASSUCAR
.\OVil).\l)i:S. (11 8301)
4 • _¦/--___ \_^--'-_J^_VJ<J*K»*'3I'-m-tt_*Tri^ .IIIMi-f, . »__«

CIRCO SPINELLI

At-i-nltente, doslumbrante e recon-
1'ortniito nitsstiio — O mais i-m-

imltrautu panoruma !

Reducção de preços
Aos domingos, das 7 lioras da ma-

nliã á i da tarde, o prego dn passa-
«em ao alto do 1'ão de Assucar será
tle :$ooo, ida e voita. e depois desta
liora regularão os prós em vigor.

AVISO AO PUBLICO
Os carros ncreos fnncclunnni

cnm fruquenein (llnrlanumte, lies-
<k* ás 7 lioras ila numli:..

A's segriindas, quartas c sextas-feiras
n nlii-tio c.-it-ro solit* dn Praia Vermelha
para o Pão dc Assucar ás 6 horas da
i.irJe, e ás terças, quintas, sabbados e
domingos, ás io lioras da noite. Sc
chover, funcciotiarão somente até ás õ
horas da taid..

TEIjEI-HONB. SUIj, 763

Gratidc companhia Eqüestre Nacional dn
Capital Federal — EMPRESA DE AK-
FONSO Si'l t.KI.I I — COMPANHIA
DE BENJAMIN DE OLIVEIRA.

U.;.  GRANDE  T_ni_«oje FUNCÇÃO -"OJ6
Suecesso ! Surpresas c attracfvos /...

Será levado á ecena o raclo-drama
militar de costume., francezes, em um
_cto, cnm i,3 <iti .dror. e i apolil-CÒsc, ar-
ranjo dc l.inn -õarilora c lícnjamin dc
Oliveira, ornado coin lindos minicros dc
nit_s!fi dó .¦-1*''jso in\c>J,ra 'I ineu"lí 

NOIVA DO SARGENTO
_'_mp-.t:_:'t -';, . n!(i'n .J. , iPOVO C íElla^O

MiravÜhosa misc-cn-^céne
Todos hoje ao Circo

HOJE

1 'recos e horas do costume
Depois do esperta culo haverá boirues

para toda., as linhas.
A pedido da Associação Protcctora dos

[lometi- do Mar, será levada a peça OS
. ESCADORES, nos dias i e a próximos
vindouro».

Terça-feíra — Grandioso cspectaculo —
A PU-ll.A DO DIABO^ (M i.4-!9>

i _ __ m -.-••__. r-r__a_t__r ?__*¦_-_____¦«x__i___._____n_i T__"' i r _._u¦____¦__

CINEMA THEATRO S. JOSÉ' pasc„^essÉgrEto
COMPANHIA MOLASSO — Da qual f.ii .parte n iirimeiia bailarina ANA KRE-
MSER — Dramas, comedi-as. tmss:cas . pramlcçi IwÜcido.. — Director da ortílies*

tra — MAEST RO MANE1.LA
— Grandiosa matinée ás _ _!_' HOJE
A' NOITE — TRE3 SESS ÒES — A'S ;. B 3,4 E 10 1.-1

Espcctaciloa dc completa novidade parn fartvlias
ARTE — LUXO — MORALIDADE

NUMEROSO ELENCO —• LUXUOSAS MONTAGENS
TODAS AS NOITES NOVIDADES

EM MATINÉE
Sonho d'Artista c Madame X em. China—Tov/n

UMA NOITE EM TABARIN
A' NOITE — PRIMEIRA SE35AO:

A Filha do Mandarim c Uma noite em Tabarin
SEGUNDA SESSÃO
Madame X em China-Town e Uma noite em Tabarin
TERCEIRA SESSÃ.;.-

Sonho d'Artista c Uma noite em Tabarin
O MAIOR SUCCESSO THEATRAL

A maior noviünJe thtatt.il — Dc i.tre-so do Sul. estreara por cite., tliasr.es-
te tlic-tro <t CRANDE COMPANHIA XA-IO..AI. tle ope teta-*. «vista., bur.eltw

<• mancas, tia qual faz parte n .«' actur cômico AI.-RtDO SILVA, fun... Ia lu
ciueo a-.n.os c lão querida .io imbUeo «rioca. — A ctr.., m fiara çom _umi peço
<lc grande fuceesso. As scísõcí principiarão sempre pela e.\liil*içao <lc Iilms ..._
nu!, reputatlaa fabricas. ... . ,,

PREÇOS POPULARES — A Empresa reserva-se o direito de alterar c_e po-
gramraa. Nos theatros S. Jo. é, Carlos Gomes e Jlaison Modertie, ha vera nialaiee
n_ domingos, ás 2 ij_. (*Ii SW>

Ç._:,*m__...»:;>u^o.<r._»__*!a_ra^

£_jgfe__&g_í$ltj£^^

Nunca iccd.ii pe lhe
pagamento I liillil

Todo armazem provido duma mo-
dorna Caixa Registradora "NaíiGiial"

vos protegerá contra taes enganos.
Esta maeliina assegura a exacti-

dão das quantias manipuladas e a dos
lançamentos na sua conta.

0 negociante que installou essa
registradora fel-o porque sabe apre-
ciar a sua freguezia.

A dita machina fornece aos fre-
õiiezes um recibo ou coupon.
¦O

Imprime neste coupon a quantia
paga ou a importância da compra
cffectuacla.

exigpi
ta duas ms ?

Faz constar tambem a data da
venda c quem a fez.

Fornece uma duplicata impressa
para o negociante evitando toda pos-
sibilidade de engano.

Com este recibo podereis intei**-
rar-vos de toda a transaceãò evitando
discussões

__' sempre vantajoso comprar cm
a rmazens que fornecem conta deta-
lhada do dinliciro pago ou das mer-
cadorias compradas.

JDASINOPHENBX^
0 unico theatro por stssúes quo funçciona na Avenida

HOJE- DOMINGO, 27 DB AGOSTO DE 1916 -HOJE
OKANDE S.C< ESSO DO «TIIIÜATUO PEQÜKNO»

MATINE'lí BLANCHIü ás t liorus <lti tarde, «Icrtlcatia as gon-
tis senhori.;!» cariocas — SOIKIO'13 ás 8 o O horas

A mimosa comedia de Tr meis de Croissot

TELHADOS deYIDROS
lm tópico d'«A KUA. sobre o «TUI.ATUO PEQUENO.

"...São digitas dt* registro as toileltcs. Até que emfim, «o nosso
tlieatro, em cspectaculos por sessões, pódc fazer o cliroiiista tlu-atral mil-
.referencia ás toileltcs das actrizes sem receio que as nossas elegantes
contestem:

— Se aquillo é vestir html...
Tanto a sra. Um ma de Souza como a sra. Belmira de Almeida apre-

sentaram-se com uns tres vestidos chies, chies e caros, que denotam bem
o -bom gosto das suas gentis portadoras. — F."

(Mobiliário fornecido pela CASA l.EP STAU)
Amanhã: TELHADOS DE JVIDBO - 2 sessões

PREÇOS— Cndciras e varandas, 2S000; camarotes il!$ «OO; cadeiras de ca-
mat-otes, 31000; galerias, 11000: Uillioi.s a venda na bilheteria do theatro-
Telephone Btiâl Central. 438.

THEATUO CARLOS GOMES
Grande Companhia de Sessões do Éden Theatro de Lisboa

I_i_p_-_a-~a.--I__l_I__A MARQUES
hoje - Tres grandiosos espectaculos — hoje

M_c_.IN-_.E1
A'a 3 H3

S S_.S8.C_ ES 3
ás 7 3i„ o O _i*~ da noite

UI-TIMO DOMINOO
cm que _6bc h scena a app lau ilida revi_._ fantasia, de costumes poriiiR-ue-zes, em dois actos. original de CARLOS LEAL e AVELINO DE SOUZA,

musica dos maestros Thomaz dei Negro c Luz Junior

i i^iO F&AJ^ OO SOL
ZEVLUZITANO  por Henrique Alves
MARIA DO MINHO  por Elisa Santos

Optimo desempenho dc Berthe Baron, nas suas ,-iiímiriveis ereaçõei: Medina
de Souza, Margarida Vellozo, João Silva, Jajyme Silva, Luiz Bravo, Tina Coe-
lho. Celeste de Oliveira, Plácido Ferreira, Augusto Costa c todo o bello cu;i-
junto desta coinpanliia.

O vcrmidciro cspectaculo das famílias
O MAIOR SUCCESSO LEGITIMO TRIUMPHO

Depois dc an.anl.fi_— Terça-feira, _9
cm dois acl

c C. CaWeron — DOMINO

Pri nao.na representacSo da rev.S*
ta em tloií actos, de Pereira Coelho e Alberto Barbosa, nniaica dc dcl Negro"~ ~" (S49.1)

mjqaBmBtaimmmm&aXM&mtÊmWtammVBmm-m-m^ iiwinii

JanliDJ Zoológico
Aberto diariamente de sol a sol

Sr. Negociante : Um por um temos descoberto novos meios de pro-
teger os seus lucros c teremos o maior prazer dc H_'os indicar, bastando

para isto escrever-nos ou visitar o nosso estabelecimento ou uma das
nossas agencias mais próximas.

raíRua G_.í_üf 125 - Lasa
Sen compromisso do compra queira mandar-mc mais detalhado esclarecimento

sobre a maneira cm que a Registradora "National" pôde auxiliar-me no meu negocio.

Rio ie Janeiro

I Rua CkMc — !

li Eslado Negocia' ___  I

A_tltjb.r>tl»^ >6 | ©SJ

1 M ?.«£&«i_á:>"l.'«.«-''í:'W')^-'ssaLL
j __a^^^^^«^^^aj&

Lí_ í " _i*t_______9l *r ______;._______.¦_____ £}S\fA **» '_tfy^f

lI?r:::::è_?i?____r.-*2S—____S__U

Entrada l$000
Creanças ds 6 a 10 annos. $500

Automóvel 3§000

HOJE HOJE
Das 2 ás 5 horas

Sensacional Match
de foot-bail

Villa Isabel F C
versus

Cattete F C
(M 8395)

CIRCO PIERRE
Armado na rua da Passagem — llotafo(j_
Grande companhia eqüestre e zoológica
Director proprietário — Mr. Jean Pierre

DOMINGO, 27 — U--:-
DE AGOSTO A1UJCHoje

, uttftn_L_ rui.*-*v*J-C'ft —— nA'S a 3Í4 EM PONTO f

Imponente matinée infantil
idcílícadaj. ús cxmns. fomíSas, com fnrt _

distribuição de bonbons á_ creanças
— A' NOITE —

Outro soberbo cspectaculo #
A familia japoneza

nos réus ex:tmo_-_in_rio3 aittmcroa olympí--
cos, obrigados t ao "bis" e á coiiâairraç?

unanime da assi.tcncía
GERARD ( — Jockcy universal, proce-deste dos maiores hippodromos d

mundo
LOS TAPIA' ncrot.atas de salão, opplaa.

didos em toda a America
BERNARDO CRACCO -. Formidável

athlcta, de proporções desmedida-.,
vencedor de vários campeonatos

2- Elephantes em scena -_
c outros fln.mae.., -ni-je compõem a cnor- '

me "men .giití-e" do circo
Amanhã — Grande funeção. (848...

ICJE^ElJk.TJFtO ___CXJ__JIC____»_______
Concessionário XV, Mochi

hoje — Domingo, 27 de Agosto, A'S 2 H2 HORA.
UNIOA MATINÉE

de DANSAS CLÁSSICAS executadas pcla celebre

MA. J*UNCA.N

r -tEtmWKtB* B___B>t-__

âiU*C_í
Companhia Alexandre A_evedo

________..ji___.t-ti---i~t.--t;-i—*a_e_a~e~a_- '-'• wamsax&mmBsx_t3*B£íammBssBt_r_&

......-._.. -.,-.__-,_.- r,T..._.-.,_ ¦sa-MmmmuMmjmaj*>mi»m»m_9 
THEATRO APOLLO .f-.^rr?j, [^ W^ í_

E_ Cf. -_= tüA ii •"_. je _ __, __L ___ _T_ .¦'-'J  ______. i.**1"3 »_i t__rM______ '-5_ __;f_?1 Jj. ^a&tae. ____ ^r,i_fag_^ffi__y_j_.ís.CREIO
JBC O _T 33. :

rournée Cremilda tle OUveIra_
'-===—. 

130_WE-C_ST<GS-0 assa. ."E-3I O _T__3
3 GRANDIOSOS ESPECTACULOS 3

_ÍL'3 2.13 — 3W__».t.l3_LÔ© — -3iv's 2 11-2
_a_.'.-_ <7 l[f2 — SJoite — ___.?3 © 3.1-3

mm TIw AOSilH Mtt%-9
_i_

Protagonista grewilda be oiweira
Amanhã- Espcctaculo completo - Recita do actor «3- _a.ir__ - _3_ Ti- ,j

; 
s-_lo_-i3--__-0_ Grsr.des atíracções. Grandioso intermédio» il

HOJE-DftJSitogo, 27-HO.
SUCCESSO COLOSSAL,

MAT1NE'B ás _. _x_S

SESSÕES O

A famosa peça de Haneqüin e Weber, Irad. de Eduardo Garrido

PROGRAMMA.c _=_: o _p x isr
= D_\.IVí_._--k*S CLÁSSICAS ...Er

por Mme. ISADORA DUNCAN
Preludcs — Etudcs — Polonaises —Valses — Bailados — Noclurne»

com o concurso do notável pianista francez
MAURÍCIO DIJ.MIWMI. .

1'RF.ÇOS - Frizas e catnarotits, 60,*í.- poltronas. lOj: camarotes tio 2*, TOS;
balcòas A o B, C$; dilos, nutras filas, -i; galerias, 2S0i>0.

Hilhetes á venda na bilheteria do theatro tias 10 horas da manliã em
deante. (li __2)

. M^g?tnna3ap__WBPHwag^ .^

sn_iiu_____iiinj-n-^^

» j. «_a*i-í!w_p__|-a ST-A-NLiElY __ - - i%ám tem r_ SmSmmâWmm _._fclg/ m l__.__à_L__ fa a».i*an9iníiiE_9âo §
n

SIísís resistente e mais barata q . . qualquer correia de couro ou do bal ata i
B Especialidade para P.ngnn_o?jCen'_A\s, Serrarias, Fabricas dc Tecidos, Moinhos do g
._ Trigo, Fundições, Ma#liinas_ieLp*voura e Officinas de Mechanica em geral '';

A SEüUIR-0 engraçadissimo vaudeville cm
! exito do Tlieatro Vaiidevillo em Paris — 1.09

_ actos Maridos Alegres. O maior

P SI EUJ Uio A OJyiJiljÂJliÉ HiBílíWi m?tzã E_3 IP Mim ^iBesa
Enscenação de Eduardo Peixoto

Amanhã — Festa dc Ribeiro Lopes e Elvira Bastos -
uiauco de utu moço pobre

O ro-
SÍ80

1 Pec-un a tabeliã de pregos e comparem com os do correia de couro ou balata ã
' FABRICADA TPOFi |

iI The SândemEin Stanley Gotton Beltín (nUail
Kabricaí um Dundee e Stanley—lisco?sia

_!
INImFornecedores do Governo de 3. M. Britannica e outros _m

Agentes e rep-rcsentai-lesi no Brasil: 3

El R__m
_
_
1

C__=i_SA 3__0_H.2_.J3DO -MIÕISTX-S u
| Escriptorio e Armazém: RUA OE S. FEQftC., 8? ©' Caixa Postal 262 |

DEPOSITO: aüA (0__é_IERIí_O, 101-107 — RIO DE JANEIRO §
gbii__@_w__..__y

m



Il ODEON I

COMPANHIA OIWEMATOGKAPHlbÁ' BRASILEIRA I

li I"l ^1 ffl I AMA8NiM^ I
I ^ "i kSS I h I ° majestoso admirável trabalho I

II 10* rs h B ' A\/ATAD I¦¥8g i AVAIAK I
KS l"i*»f H ou TROCA DE ALMAS 1
i o 

f™" I "fJã 
j- I Novella de T. Gaulhier, inter- I =

B I S S^*1 I | g d) I pretada pela celebre artista russa i
I;Í; I 0-gj BBEHI 

|| & i SOAVA GftEJLQKE I
i §| 5l mn I «"* fj 1 Deslumbrantes dansas exóticas pela 11
B^ÉA 9 (D T1 lí**SÇSi £5 rt 1 bailarina do fama mundial, a bella 1 M

II 1 Is íl$\ 2QH RA fã
1 [. 1 S fl 

q oi 2 I üm espectaculo de luxo e arte!! |§
r'y 9 ir? Q 3ü '••¦¦'•¦¦¦¦¦¦Hij*Bn**i7»*a*»flHE*a^^ n
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tJORBEIO DA MAHHÃ ^Domingo, 27 dc agosto fle 1916 v

TMTRO «Í«
AMANHA

Segunda-feira, 28 de1
Agosto de 1916 I
A'S ai HORAS !

ONICO CONCERTO DA EMIHIH-Í
TEPIANlSfA | I

Antonfetta jjip Míf.|
PREÇOS

Frizas c Camarotes de 1- 50$000
| Camarotes dc 2- . . 25$Ò00
j Poltronas lOSOOO
í Balcões A B. . . . OjfOOO
Outras (lias; . . . *í>J000
Galerias ...... 2^000

Os bilhetes nchnm-so ít venda nacasa Aivrnim NaPOjjIsÃQ.- ' C 8453.

PàUCS TBE4TRE
Companhia <le comedia de que íaa parte i

a actri: EMMA POLA 
'A, '

CINEMA AVENOA
O prefeiido pelo escol da sociedade carioca

HOJE - A maior concepção de arte e de luxo i - HOJE
, .: - . Ultimo dia deste incomparavel prograrnma

MARY FÜLLER na tela cinematographica, domi-
nando o mundo artístico pela sua belleza, graça e do-
naire — Incomparavel na sua apresentação sublime e
magistral no grande drama em 5 actos

LANÇADA as FERAS
Daapplaudida.Red Fea-
ther, da Universal, ex*
trahido do trabalho dc
Wallace Irvin e adapta-
do ao cinema por Lucius
Herdeson—Syiithclisa o
magistral trabalho o do*
mi nio das seducções nos
grandes centros, onde
almas empedernidas ar-r

w-i--**q*&t^^m^msim raslam a iniiocencia ao
»jfpfn[MHEw| vicio, atassalhando-lhe aimsgmt-sm ..-*s*ssl i10nra, lançando-a ao

CINEMA IDEAL (vKfl

HOJE Ultimo dia deste
pujante prograrnma HOJE

Exhiblçüo do inexcedivel drama trágico moderno, de faustosa
er.sconaçio, tendo como

protagonista a íormosU»**-1*» bailarina i actris

"°Je ÍsFectaguTos" — Hoje
Matinée, ás 2 1J2 — —,—

Soirée, ás 8 3J4
A peça em um acto, do cscrii'or qrgcn-1tino André Demarcclii, Iráducçio

de Emma Pola

OS OLHOS]
(GÊNERO "GRAND-GUIGNOL")

0 MICB0BI0_D0 AMOR
Amanhã — Grande festa artística em

GABy'0 cel*bri!s artistas DUQUE e

Grandes surprezas
(848s) Grandes novidades

pasto das feras huma-
/ias. MARY FÜLLER, a
genial artista americana,
e JdSEPM CARTlSRÍ o
actor já consagrado pela
sua apresentação fidalga
nos papeis de Linnie
Carter e Harry Sullivan,
respectivamente, são
bastantes para o complc-

to exito, alem ao cm-etlo do film escolhido e bem cuidado.
Como complemento, uma" comedia original finalizará

este prograrnma superior. 
HOJE—Grandiosa miltiriéc infantil com (ilm da trou-

podo .incomparavel BILL1E RlTCHB. Amanhã—Um fllm
sensacional: O Homem Mysterioso—Protagonistas :
Robert Loonnard e Hclle Hall. A Dilíiculriiule do nula
Esposa (drama). M 8407

CINEMA IRI
DIA - ^ULTIMO

Cedendo o lojfai

3lATINK'E
E SOIRE-E3

a tun outro
lioje entr

progniiiimíi grandioso.
ITiem ti ITi mas sessões

EmprezaJ. Cruz
Junior

Rua da Carioca ns 49-51hoje:
a espectaculo de

niRCO
da -.pfnrir^T»;.0°^0.vn?o?iil^KJA-de Aventuras Policiaes. 15 series monumentaes

CnnnÜa vl b"53 "UN-VEHSAL" do um trabalho desempenhado por Grace
KTn to ,1 il,CIS F2-rd e Ro,*eáHX, tres nomes queridos eum film grandiosoxw a. «Jaula dos Leões 3- serio, em 8 partes
r„ 

'*,„ °S ¦*-*-C3rS-terlOS cio Circo 4* s«:rie em 3 partesComo NO\ IDADE no prograraniãlTFójw ~AEVJOR TRiUMPHANTE
rn^n r\-™\ na de vl(-a intensa, grande (llm da sensação em 2 actos ^^

NÍ\^iW ESPOSAS DE BILLY DEPOIS DA GUERRA
ÁnianliS-cii immauiip ,,.„„Uin* comedia feita do ftargalliadas

tralialho^m:SMno^d^^,í^^ S^ndo drama em Apartes, da «Fos-Rlm»; e A-ÜV1DENC1A,bòllo
b1LlM)lm.'L'..._ •__ B 8Í73

ÓS3ÊB

- r '¦ Bwf* - T*m «ia^ffwfe- arVV m
-' í-''¦ Sim- ' Ja^^K^H^S^?*?i^l'.^V ü

'•'*.',V ^^^Í^^^BfeWICSrw^ •' S^^^m^Ê^W^''^^S^'^i^^^9^^^^^m.i'\a&3$&*i W^|iÉ| i^^WpW ImI 1

^^-.-X" RlflNIM ¦itt i%íii^^Kl'v<'>-- ..-.'.¦—- ¦*».;* i-.yf^-i^F l;'lí

M£*rJE*. NAPIBRIIOWSKA
A brilhante estrella do Theatro da Opera, de Paris, quo execula

I em tentadores meios, mostrnnilo aos poucos o seu corpo divinnl,
! a famosa «DANSA DE SALOME'" transportada a epocn actunl o
.contida na tragédia lyrica do celebro compositor francez Julii
Massenet

A FILHA DE HERODIADE
Km 5 deslumbrantes netos

No mesmo prograrnma, o comedia jocosa, pelo jovial Camillo
I de Riso, Otca e Carlos Denettl

ICHOQUE NERVOSO - 2 partes hilariantes
E MAIS AINDA — Os últimos acontecimentas mundiaes tra*

I zidos peloECLAIR JOURNAL -D01S nlm2ePa°.!ies
COMO EXTRA NA MATINE'E -

| tico em 3 panes
O LOUCO dSLS

O imponente drama domes

Péneüias
Amanhã,

Sèinlillnnte, soberá-
namenio linda, embo-
ra de aspecto nusioro,
iniciará uma triuni-
phnl carreira cinema-
tograpliica, a arroba-
tadora artista iussi

TILDE BASSA7
a qual, (ascinandu a
platéa, com a sevori*
dade do seu gosto,encarnará, dominado-
ra e ahhelanie; ns
violenlas e incoilas
commojões do intoni-
pestivo drama módoi'-
no, soba denominação

Aquella qua devia morrer
.4.actos de opulenta enscennçüo, e de intensa dramaticldadeMais a sentimental e mimosa comedia religiosa

ALMA 1>IC ARTISTA (O pequeno rabequista)
QUINTA-FEIRA —A formosíssima artista LEDA GYS no dramado paixão e sentimento om7 longos actos COMO NAQUELLE UIA.E mais o soberbo drama policial em 5 partes
Tactuagem <a.eia.u3a.olfa,ca.ora»

mt^nmmmuomÊmammmmaammmmmma

D,LUXO
Rua Suo José

%

-r ^V ^ MMPRESA V1NEMATOGRA.PHICA.
BREVEMENTE— FILIAL EM Tnnr>^os

,^«i*~ Postal 29.S .- Endereço T^iegraphico ISLiattALES3C

mizamtatmBÊmmmxaaarasaxsiBBm^Bmmmmamm^jzxm
l

O maior successo do anno de 1916
C-.sft c^a quo tem poucos dias deexistência'-"nesta capital, já começou

a cslnliir seus films nos principaei thea-tros do Rio, Petrc.polis. Juiz dc Fora c
(tan-pos onde tem tido franca c lealiacccilai;ão, ilesíacanilo-se o .Cine Palais
Cinema íris, Cinema Royal, Cinema
Kio liranco, Petrcipolis; .Cinema Matto.
so, Ciucnva .'4 de .Maio, Cinema Modelo,
Cinema Giiarany, Cinema ii dc Junho,Liiiema Popular, Cinema Maxatte,
Cinema Iíxcclsior, Cinema Olympio,
Theatro Po-lytheama, Juiz dc Fora;
Cinema Paris, -em Campos; não tendo
ainda podido attender aos innumcros
pedidos dc fiiir.s dc outros Cinemas por
esla-reni apenas iniciadas as nossas li-
nhas de films.líspcramos breve atten-
der. Xo einlaiito já se acham em exlu-
liição os seguintes grandes films thea-
iraes :

Deve uma esposa perdoar ?
'Bello tiiema que faz scismar a qual-

quer-flcssoa que desviando.se da paz c
das carííias do lar lançam-se no turbi-
lhão da Vida Mundana.

Mariposa Social
(Mimoso film, enredo caprichosamen-

te urdido de tramas amorosos conlra
uma bella joven abandonada aos pra.zeres da sociedade .pelo próprio ma-
rido, scn-.-p-rc preo cciipado com seus nc-
gocios.

Drama dc grande aparato cm 5 Iou-
gos actos.

LABYRINTHO
Empolgante drama dc grande effrilo

extraido da tela theatral a I-'AUA

-Qrç-e-VEs
A Mulher Audaciosa - Film eniocíonanfr

* **$5?ví*

o
—1

VBwDE, onde aipresenla.se cm scena |ni.-.is de trezentas bailarinas —- Cran-dosa scçiiação tm coinmovcnte s;enasdc emocionar 03 mais gcOMos corações

0 Passaporte da deshonra
Historia-arrebatadora de uma jovene encantadora judia, passada nas inoo-

gnilas e longinquas terras da Rússia.As pcripecies, os lances imprevistos, os
sotfrinienlog, as jiersegíuições que scf-
fre a jc-ven e honesta rapariga são ver-
padeiros assombros arlisticos, de uniam.teip'reatção sem egual mola grande ar-
tista CLAIRA KI\E'AI,L JOUIXG.

A Tabaqneira de Marfim
'Drama Policial, cm 5 longos actos,

cm que estão cm luta continua rcfl-
nados cxrpiões ajclmães, com um hábil
s perspicaz dcclelive francez e scenas
vivas da actualidadc.

0 Mysterio do aposento d. 47 j
Sensacional drama, em 5 actes, tra-

balíio da -famosa artista Alice Braiid,
onde c-üa encarna com verdadeira
maestria o papel da joven siciliana.

i\niores violentos, suas ipafxões c suas
repulsas, a tudo quanto se cntrepSein a
seu ideal, em se manter fiel a quem
jurou seu amor; as scenas desenrolam,
se uma atrás da outra, cada qual mais
emocionante; rica enscenação com gran-diosos cpparatos.~íroubo~mTsmraIdã"~

Drama cm 5 actos, duplo,
¦Rico e luxuoso film, trabalho artis-

tiçamente executado por Roberto War-
wick, o .mais syiitpalhico artista aincri-
cano, que deseuiipenha o principal .papel
com esmero c capricho; um bem entre,
laçado enredo Policial e aventuras cx-
traordinari.is, com crimes aterrorizantes
que elcctrizein as platéas que apreciar
este film.

0 ABISSIMO DA FAMÍLIA
Outro (Uni, de grande especlaculo

onde se verifica que muitas dns vezes
a riqueza leva a desolação da familia
quando não houver uma direcçâo riji- |d.i aos esbaiijaiiientns imiteis c que |comn .parasitas abaudonam-se ao prazer '
esquecendo-se dos deveres mais sagra-
dos da familia.

B^mxiiomtMr^^x^^^BníãnÊnttÊU&BÊÊHBÊÊUIBBG*

o primeiro film aa serio
À MULHER AUDACIOSA

12 Mil metros -- 15 Series

hrante da Vida Real. onde o amor dctinia esposa c mãe c posto mais umavez na evidencia da fidelidade.

A MULHER MYiSTEItfOSA
ou INDO' MYSTIÇA

Drama de movimentação extraordl-
naria, scenas de grandes surpresas cn.
tre uma diva oriental dotada de uma
grande força magnética com um rsper-
to declctive, que consegue depois dc
muitos soffi-ímcntos subjugar a .per-
versa mulher.

começaremos a exliibição do film de
maior suscesso até agora apres-.-niado
em films de grandes séries.

ler Âudacios

FII4MS JEXTMA :
O preço da Jíonra

'Colossal trabalho sem par, de gran-ttiosas e nrrcbatadorassccnaa Politeial,
de Aventuras, Dramática c Amorosa,'
mantendo sempre deste.

O cspiriio da platéa que apreciaresta obra de arte prima, sem rival quedc certo constituirá o dons da cinema-
togrJpliia deste anno. Porém, não des-cansaremos sobre os louros que este
Mm deverá conquistar . A esta seguir,
lhe-a os interessantes films dc série —
cada qual .melhor, cada qual mais arre-batador, mais sui-prchendcnte, maisemocionante, mais apparatoso, cheios demystenos c de lance dramático, dceffeito sur.prcliendcnte.

Escravo de Lucifer
o :d:r.a.gla.o

EI9a sffisiifei-a da ss?f9s>is
Drama cm 3 netos, sunprcliendcnlc, i

demonstrando que muitas das vez. s. as |aKiarcníias enganam e levam pobres :
innocentcs a sof-frerem por crime quenão c&mn.cücram. '

0 Reverso da Tenfâçãg
A Iisnocesicia de RuííT"

Os coospiradoresdoCza
Odío Exortei

3 longas partes constituem este bello © ÜS5-1.!E3"^7"Ej
emocionante film cheio de peripécias | Tiffnics ne* fi1i«e* •}de lances emocionanlcs, em que não ¦"¦"¦í"» **» liililfc, , , , , , » '

M... B
C. 1.

B.

r
sabe-se o que mais admirar, se o traba.
lho .trtisiico, se o enredo finissimo e
cc-iumovente.

EVIDENCIA
I Drama em 5 longos acics, acção vi-

O Segredo
do Submarino

16 séries —13 mil metros de ver-
deira maravilha

scus^ c mais outro OAPOLAVARO
-•JiIRlIiSTICI que não deixará nada adesejar sobre todas as outras, por-quanto variando no gênero uão variano valor artístico dos outros, «obre-
sair.do.se .mais a mais nos irties policiale tramas, cada qual mais engenhoso,
mais empolgante, de tudo quanto sc tc-nha feito.

Pi^aSa Social
13 séries, divididas cm muitas partes

. assombrosas
E a seguir outros que por hora con-sorvamos nosso segredo

qauntp mais que os artislas Vão' íieni c'o-miecidos da p:atéa desta capital.
Segmr-se-ao em nossos programmas osseguintes films ,1',-irle da LUXO queso acliani a disposição .-Ie quem as qíii-zer verificar. Drama de grandes espeo.aco.03, de G e 5 actos cada uma.

/^SEiis-aça

Além dos grandes films enumerados temos em casa grande quantidadoTíe films de 4—3mear Dará nao fatigar o leitor, mencionamos apenas o O Moinho üeg^o. Tragédia

Expiação Suprema
O Plano Faíal

ammmammmtmmB^tmmmmmmmmmmmmmm^a^m^mmmm

A MULHER AUDACIOSA
Tenebrosas aventuras Policiaes

A BAILARINA
A Jóia Sagrada

A MULHER QUE ENGANOU

Parecença
Sinistra

A mulher
sem aBma

O crime da
Mela noite

A pelle encantada

Casa assombrada

A Cariejana
—•— ¦—^^.

f* Mulher Audaciosa

do3 ^^t^T^iS^M^^^
 «rawHaaaínatf Msâ UEOa "¦""«¥ m «saniaifinifegll©

As maiores novidades da Cinematograpliia Americana são indiscutiyelmTnte recebidas noln r^Z ~~———¦ .prestam.se pelo luxo pela enscenação grandiosa, pelo conjunto artístico, pelo» Testúariol rianf«;,w; nfl°, tememos concorrência. Os nossos film,Todas as quinzenas recebemos novidades » Todo e Qualquer pedido on informaçãoi á RUA SÃO JflS# «° 
*m euredo™i«íadolZtoTeonS

0gpec*or^erenfe-Qeral^YJvlr?Í>/ «
Veiam ia peiiia pagina ns minto .^^j^;'^\^h^/ -^''^^n"-';»  ' ^» mf m?.".Frontao, Jardim Zoológico e Passeio a. Pao dAssucar, CASA PRATT, ^^SlU^M^^Í'' E«r<*"« f™ 
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