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A defraudação
do regimen

Temos recebido ...numeras cartas

pergúntando-nos c«;u que Estado se

fléii o facto, que referimos ha dias,

ile serem soltos por 
"liabcas-corpus"

presos que respondiam a processo,
pois do contrario morreriam de

fome, visto não dispor absolutamente
o eareereiro de meios para os «ili-
mentar. Os (pie nos escreveu taes

cartas têm memória fraca. O faclo

passou-se 110 «Eslado do Rio,, quando
o governava o finado l!o*ayuva, que
se dizia, com louvável franqueza C

sinceridade, não presidente do lista-

iin, mas symlico de uma massa fállt-
ila. I*'oi o juiz de direito dc Macahc,

segundo os jornaes da 'época, que
teve aquclle gesto de piedade, prqfc-
lindo a albulida sentença de "ba-

lieas-corpus". Mas o facto rcprodit-

ziu-se em outros distados. Tambem

naquelle tempo, no mesmo Rio de

Janeiro, o juiz de direito de unia
das suas mais importantes comarcas,

dirigiu-se ao presidente do listado,

dcclaraiildo-se cm condições de não

poder mais distribuir justiça, pela
«dependência cm que estava de credo-

tes, coín os qttaes se compromctlera,

por não rcce.bc" durante muitos me-

zes seus vencimentos. Esse mesmo
movimento de apurada «honestidade

do juiz de direito fluminense devem

ter lido outros juizes eni outros Es-
tados, cujos governos os «deixam

tambem sem o dinheiro remtmerador
do seu trabalho. Quantos Estados
não pagam eni dia seus empregados?
«Muitos. Deve, portanto, nclles a ma-

fiistratura estar endividada, na gave-
Ia dos fornecedores, dos quaes mui-

tos não têm a delicadeza necessária

para respeitar a triste situação desses

seus devedores, para não sc preva-
tecerem «delia fazcndo-lhcs imposi-

ções.
«Por esses c outros factos seme-

lliantes soffre grave damno nesses
«Estados a administração da justiça.
Alguns tambem não pagam a força
(policial, dc modo que perigam a or-
dem e a segurança publicas. Tam-
bem as escolas nâo fitnccionam rc-

gularmente porque os professores,
por não receberem seus ordenados,
st sentem desanimados, abatidos,
sem estimulo paral o trabalho,
ao que accrescc a certeza de nada
recearem pela falta de cumpri-
mento de seus deveres. O governo
que não paga seus -funccionarios é
como o patrão que não paga seus
operários: não pódc exigir dellcs
trabalho e dedicação. Fica á «mercê

<la bòa ou má vouíãde dos emprega-
dos para com os quaes falta ao pri-
meiró dever com elles contraído, que
té o dc pagar-lhes os dias ganhos.
Hão de confessar os partidários do
regimen que factos dessa ordem não
são para recommcudal-o c fazcl-o
estimado e respeitado.

.Commentaiido-os, em 1903, quando
a «Republica contava apenas qtlator-
zc annos, dizíamos, «aqui mesmo, que
esse prazo de experiência das novas

instituições bastava para mostrar

que ellas não prestavam, pelo qne
urgia substitmi-as. Já lá vão depois j
disso treze annos, c a Republica r.ãp
endireitou. Ao contrario, peprou.
Xão a tinham ainda levado os seus

palinuros á segunda fallencia. Xão

se tinha ainda realizado o quadrien-
nio marecbalicio, que foi o apogeu
da ¦ sua desmoralização e libertina-

gem. Ainda não sc tinha visto o
Thesouro Federal cm taes apuros

que o coltocam em condições «de cm-

parelhar com os thesouros dos Esla-
dos cm que aos malfeitores se asse-

gltrara a impunidade, porque esses
mesmos «Estados não tinham com

que lhes dar de comer nas cadeias.
Ainda não tinha o paiz soffrido as
humilhações a que o submette a in-
solencia do credores estrangeiros,
nem a afírntita da ameaça de ser

reduzido a Egypto 011 Turquia, em

que a arrecadação Idos impostos foi
entregue a prepostos de credores
orno aquelles, que por este modo

passara:» a fazer parte da adminis-
tração daquelles paizes. Tampouco

no

cia do sr. 'Serzcdcllo não são isola-
dos. iSão muitos os republicanos sin-
ceros, republicanos dos dias incertos,
em que o triumpho era um sonho,
que não calam a indignação que lhes
provoca a defraudação do regimen
pelos que sc 'fizeram seus gestores
para gananciosamente cxploral-o, e
que, perdendo-o, sc vangloriam, en-
trclanto, «de ser seus melhores defen-
sores. São os corvos da Republica,

110 entanto, itícú.lcaim-sc seus salva-
dores, c blasonani
senadores.

dc patriotas con-

Gil VIDAL

Traços da
Semann

l"f ! Olhem que já c vontade dc fazer
dum argueiro um cavallciro I...

Abre-se uma folha, entra-se despreve-
nido mim café e o que sc vc c o que
se ouve c o nome desse cx-ihíortunaílo
e agora afortunado homem I

O Sr. Iistanisláo Zeballos enche, Je
facto, e enche mal, as columnas Ja im-
prensa e as conversas da rua.

Tenho a idéa, perdõriii-iue a imagem,
(lc que um iinmenso bezouro ap.parcc.-ii
a zmiir, .unir, ztinir, volteando soli o céu
claro d;i cidade como um tremendo acro-
plano de guerra; e, na excitação que o
medonho insecto .provoca, devem, á noi-
tc, os cariocas soffrer horríveis pesa-
delos.

I-à' evidente que as Imaginações fati-
gadas por essa brusca apparição negra
procuram um derivativo nas leituras
amenas e nenhuma, nesse cstylo, leva
as lanipas á secção das folhas onde se
resumem os debates do Congresso. Pois
até ahi o zmn-zuni do besouro veiu al-
terar os nervos das pessoas descuidadas.
Abram o Diário do Congresso, edição
de ha quatro dias. Lá está a noticia de
que o Sr. Maurício de Lacerda, a cujos
pulmões rendo a vassallagem <la minha
enternecida admiração, pediu e obteve
que se inserissem na folha os -documen-
los relativos ao incidente do telegramma
numero 9.

Confesso que andei próximo dum des-
maio e, iiettrasthenico desde unia se-
mana, ter-tne-ia aheirado da loucura, se
me não convencesse, antes, que esse de-
via ser já o estado de toda a Câmara,
ao ter votado o requerimento.

'Mas não era. A Câmara não cnlouque-
cera; gozava perfeita saude. Xedios
mancebos como o bello Sr. Gustavo
Barroso e admiráveis velhinhos conto o
Sr. Manoel Ftilgcncio preparavam-se
para votar o augmento da quota ouro-
e s-yrriam...

Foi enlão que deliberei reflectir numa
singularidade das praxes do Parlamento
do Brasil : a que admitle o volo de pc-
zar e a inserção, nos aunaes, de toda
sorte ile documentos. Em regra, nunca
se nega nem uma, nem outra coisa, des-
de que sejam pedidas. E é.p, que; lpf.na
ambas, pela sua trivialidade,' destituída»
já de qualquer interesse c.dc qualquer
valor. O juiz de direito, o promotor, o
conselheiro municipal de Santo Antônio
da Cova da Onça ou de São «Miguel ila
Pedra Lascada, se lem um amigo no
Congresso, pude morrer na convicção ile
que com a ngíia benta da Egreja recebe
o seu cadáver a homenagem de uma Ia-
grima da (.'amara ou <lo Senado.,. Ha
mesma forma o publicista desconhecido
que escreveu uni artigo ou pronunciou
uma conferência. Se ninguém o leu e
poucos o ouviram, não tem mais do que
nppellar para o deputado ou senador do
seu peito: a droga sairá no Diário ilo
Congresso, pagando o Estado a tinta <:
o papel da impressão... A esse respeito,
é edificante o que sttecedeu ha pouco
com um membro da Câmara. Pergunta-
do sc não tivera constrangimento de pc-
dir a inserção dum aranzel qualquer,
respondeu, referindo-se ao autor do
mesmo ; — "Que querias que eu ti-
zesse ? O homem não me largava 1 Rc-
queri a inserção, para ver-mo livre do
tnaçador I"

-*+.¦&-

Mas esse não- foi o caso do Sr. Mau-
ricio, pedindo a publicação dos do-
cumeutos relativos ao incidente do te-
legramma n. o.

Sabe-se como se passou esse inci-
dente. O liarão do Rio Branco foi
aceusado pelo seu incansável inimigo,'
o Sr. /..''....o:*-, dc ter, como. ministro
do Exterior, enviado um telegramma
cifrado no representante do Brasil uo
Chile, comendo instrucções alarmantes
e particularmente desagradáveis á Ar-
gentiua, Do telegramma, qui: transi-
tara, sob o numero p. pela estação do
Buenos Aires, ohtivera copia o Sr. 7.0-

deria ditar? Ao contrario, só haveria
interesse, como só ha agora interesse,
em .silenciar o incidente. Delle saiu-se
bem o Brasil; por causa delle teve o
Brasil as mais captivantes • satisfações
da parle da Argentina. Trata-se, pois,
duma pagina que se vira, que se es-
qtiecc, que se archiva... Exliumal-a,
depois de tantos annos, com que fim?

Certo, eu não estou a divergir do
Sr. Mauricio pelo simples prazer da
divergência. Mas se pode haver qualquer
satisfação, de minha parle, un discor-
dar desse valente deputado, tenho-a no
faclo de (pie a Câmara votou o seu re-

queriuiento no mesmo estado de cs-
pirito em que approvará, antes, o do
oulro pae da pátria azucrinado, que pe-
(lira a inserção do aranzel do maçador,
com o fim Uc ver-se livre deste; — vo-
tou simplesmente porque nunca deixa de
votar coisas desse gênero, votou por
causa da praxe, o que excluo a signifi-
cação que porventura se quiz dar ao
caso.

Para alguma coisa, afinal, sempre
servem as praxes -ridículas do Con-
gresso.

Costa REGO.
——a mn < mo m sm •

Mais impostos!...

Tópicas & Noticias
O 'JISMPO

Tlanliado pelos êffluvios de tini. snl cens-
liounle, o domingo de hontein íoi clie.o de
Uns c dc l.ril.10. , ..

Teinpcr-tiini nesta capital: mínima, "O",",
máxima, 22fí,S.', mgm ~a o »¦
HOJE _ ..,.,,,

1'stii dc serviço nn Repartirão Untral (le
Poücia o u" delegado auxiliar.

A enrno
Para a carne «llbvina «po?ta lioje <*ni

consumo nesta capital foram -.(fixados pelos
marchantes 110 entreposto de S. Diogo 03
preces de $600 a $6.10, devendo ser co-
brado ao publico o mn-tiiun .lc ,SS'o.

Carneiro, iSilon; porco. 1$ a 1Ç200, o vi-
tclla, 600 a $800.

A noticia de que a Itália se resolveu
afinal a declarar guerra á AUemanha
é tão importante qúe dispensa com-
mentarios. Mas ha certas considerações
sobre o alcance dessa decisão e especi-

almente sobre a sua significação conto

Índice da situação européa, que offerc-

cem interesse neste momento.
A Itália, eollocada na Tríplice Alli-

anca por Bismarclc, com o principal oh-

jectivo de impedir um conflicto atistro-

italiano, tinha tantas razões para -ser

inimiga da Monarchia Dual, como mo-

tivos para ter boa amizade com o Im-

perio (los Iiohenzollcrn.
O equilíbrio desses factores políticos

impoz ao gabinete Sanlandra, «m-ngosto

de 1ÇH4, a neutralidade que, com in«.xce-

diveí habilidade, áquelle estadista man-

teve, até que a explosão espontânea

do patriotismo popular tornou inevita-

vel o rompimento com a Áustria.
Dissolvida assim a Tríplice, os esta-

distas italianos procuraram ainda evi-

tar que o conflicto com o inimigo tra-

dicional, que opprimia o Tricstino e do-

minava o valle superior do Adige, ter-

minasse por uma guerra com a Alie-

manha. Esta altitude foi criticada por.
conruenladorcs superficiais, como sendo

pouco sincera e como signal de dupli-

cidade politica. Aliás, essas opiniões

eram destituídas de razão, porque a

orientação que o critério político e os

interesses nacionaes impunham 
' ao go-

verriò italiano era guerrear a Áustria,

sem levar o rompimento diplomático

com a AUemanha ao ponto dc conver-

tel-o em uma luta armada.
Após quinze mezes de guerra com a

Itália separa-se irremediável-
crinanico, rompendo

hostilidades contra a Alie-

¦Vá o povo abrindo os olhos. Tre-
pare-se e prepare as esvasiadas algi-
beiras..O saque «ahi vem, a passos
apressados, e não haverá forças nor-
sr.aes que lhe detenham o avanço.,

lEni segunda discussão, 'foi votado
na Câmara dos Deputados o augnien-
to da quota ouro de .(O para 65 '/é,
¦nos despachos «de importação das
mercadorias.

O povo 
- cm geral nãc^ tem noção

do que seja a quota ourõ-pagá na
Alfândega, pelo que vamos explicar-
lhe o que isso representa.

Quem tem mercadorias a retirar
das nossas casas fiscaes, no anno
corrente, tem dc pagar (io % dos di-
reitos cm papel e 40 % em ouro.
Quer dizer que pagar'., o excesso re-
ialivo ao ágio do ouro na proporção
da quota a pagar. i-Jupponhamos que
se trata de mercadoria a que a tari-
fa applica a taxa de 100*000 dc im-
posto. O pagamento ficará assim cs-
Ufbelecido:
Go °|° papel. ......... • 6q$ooo
40 aPl° ouro. r.o cambio dc ia d.

(ágio 5J$ooo íiubre -joÇooo). . 02$ooo
-Total 15.-$ooo

O imposto de iooÍooo fica, como se
vê, elevado para i"t-$ooo.

.Mas, com a votação já feita pela
Câmara dos Deputados, cm segunda
discussão, do orçamento da receita,
a quota ouro passará a sei* dc 65 %
e não de 40 %. Dahi resultaria -que
o .mesmo despadho da importância
dc iooÇooo custará:
35 »|» papel.'  *S?ooo
03 "j0 ouro, ao cambio de ií d. .* 

(agiu 81**50 sobre 65*000). . . l.|6*f*50

Total 0 ¦ i8l$J50
'Desta fôrma, um despacno dc mer-

cadorias, pelas quaes o fisco exija
looljooo, custará |a realidade:
lim iqiij, eamliio d™ 12 d. . . . lüajòoo
Km 1917, cambio de 1.2 d. ._. . ifJi?^5ü

lExccsso no anuo próximo: -í)?J50
ou sejam 30 %!

•Repetimos que «sta explicação e
dada ao grande publico; que não co-
nheçe ainda o que representa prati-
camente a quota ouro lançada sobre
os despachos da Alfândega. "

'E' claro que tal aggravameiito in-
cidii*á ..sobre todas as itnercadorias que
transitarem pelas alfândegas, c que,
portanto, os gêneros alimentícios fa-
talmentc custarão mais caros 30 %,
pelo menos, do anno próximo em
deante. iPorque, mesmo que se trate
de. mercadorias de producção nacio-
nal, que não transitem nas alfande-
gas, o augmento do preço ha de es-
tabeleeer-se, como conseqüência irre-
«mediavel do effeito reflexo dos im-
postos.

.Pode-se mesmo assegurar, c a pra-
tica o tem demonstrado, que o cffei-
to pratico -do imposto c sempre mui-
to maior do que a verba recolhida
pelo fisco, porque o importador por
grosso, que é o despachante da mer-
cadoria importada, e o primeiro, por'
tanto, a empatar capital, ha dc tirar
o juro do dinheiro empatado; de-
pois, o retalhista, que, por seu turno,
t* tambem obrigado, c em peores con-
dições, a maior empate de capital,
tem logicamente* de haver tambem do
consumidor o juro do .dinheiro que
foi empregado a maiqr, tloiid- res*ij-
ta' que, se pela demonstração feita,
a injcrcadoria á porta da i.-Vlíaiidega

ora movimentando os seus estaleiros,
ora prohibindo, de modo eiticaz, 1
dispersão dos' navios, emquanto que
nós, de mãos atadas, deixamos que se
distraiam do nosso minguado effectivo
naval, vapores e mais vapores, levados

par.!, o estrangeiro com o escarneo de
arrendamentos fantásticos, importando
na alienarão, que a lei prohibe, c não
damos um passo para a írente.

A xlivina providencia salvará o mate
c nos salvará tambem quando soar o
dies ir.tct

• O dr. Manoel l\aulo Filho, official
de gabinete do prefeito, visitou hontem,
cm nome do governador da cidade, o
dr. Servulo Dourado, director do I.loyd
ürasüèiro.

-j-_e^<n» ¦O"
0FFIC1NAS de costuras, chapéus e es-

partilho. _ob encomn.ci.da.
NASCIMKXTO. — 167, Ouvidor;

essa direcção é o que o governo tetma
em não lhe dar, coagido pelas exigen-
cias da 'politicagem.

Até quando ainda durará a indecisão
do sr, Wencesláo Braz?

PUNHOS e collarinhos •— Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves JJias 5.

Ao general Caetano de Faria, niims-
tro da Guerra, foi offerecido ante-
hontem, pelo sr. Theopliilo Vinklcf, dt-
rector da Sociedade Hygienical (lc São
Paulo, um apparclho denominado "v-
gicitical, com os competentes liquidei.

Ü sr. Vindkler foi acompanhado dos
srs. dr. Alfredo de Azevedo, director
do serviço medico da mesma Soeieda-
de, e do nosso confrade Olympio dc
Nicmeyer, que fez a apresentação pes-
soai dos dois cavalheiros aquella. auto-
ridade militar.

ü general Faria agr.-i.kreu a oííorta
recebida,
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alíneas econômicas

Telegratnma hontem fornecido pela
Agencia Americana aos jornaes tnatu-
tinos, /seus assignantes, noticiava que
causárh estranheza cm Cuyabá a infor-
inação, pela qual se ficou sabendo quV
cm despacho telegraphico, endereçado
ao general Caetano dc Albuquerque
pela secretaria do palácio presidencial,
o sr. Wencesláo Hraz chamou a aíten-

ção do presidente dc Mtitlo-Goossò
para o facto, que lhe chegara ao co-
nhecimento, de serem remellidas for-

ças policiaes para 1'oconé, onde não
«aviai perturbação da ordem publica.

Sc, realmente, o sr. Wencesláo Braz
enviou ao sr, Caetano de Albuquer-
que o telcgrain.mil denunciado, c

porqui não quer o presidente da Repu-
blica fi-.tardar o menor decoro na sua

parcialidade com o vice-presidente do
Senado, no criminoso assalto machina-
do por este ao poder do infeliz E;.
tado.

O general «Caetano não enviou força
alguma a Poconé, Isso já foi, por va-
rias vezes, dito e escripto. O sr. Azo-
redo e sua matilha dc tratamos é que
andaram espalhando esta c outras fal-
sas noticias, afim de tentar conseguir
que a' opinião nacional sc voltasse con-
tra o presidente maltogrossensc. A
balela não logrou, porém, guarida em

parte alguma, nem mesmo 110 Hospital
da Praia da Saudade, Agora, entre-
tanto, o sr. Wencesláo Braz deixa-se
arrastar, com a sua parcialidade c a
sua qredulidade muitíssimo peccami-
nosa, pelo que lhe sopram nos ouvidos
aquelles que pretendem devorar Matto-
Grosso, c cáe nesses processos de sub-
delegado ele policia: indaga, pelo tcle-

grapho, ao presidente mattogrossensc,
se as balelas do azeredimo têm fun-
damento. Ora, afinal de conlas, o sr.
Wencesláo Braz deve comprchcndcr

que não é decente estar a. prestar-se,
assim, aos manejos subalternos da

gente do vice-presidente dc bobagem
do «Asylo da Velhice AnlP;«rada da
Republica,

BRANDÃO
om «_¦

ALFAIATE
Av. Rio Branco,

Quaesmier que sejam as medidas to-
madas burocraticamente pela Prefeitura,

para exercer a fiscalização necessária
sobre os gêneros alimentícios expostos
ao consumo publico, resultarão impro-
ficuas, se á sua organização não se «dér

um caracter pratico. E é isso exacta-
mente o que suecede entre nós.

A Prefeitura mantém, aliás com con-
sideravel dispciulio, um corpo dc hy-

gienistas, veterinários, fiscaes. l.tborato.
rios dc analyses, etc, uma cópia de
funccionarios technicos c mais ou me-
nos technicos, munidos de petrcchds
ass.ts variados, para aquclle fim. E o
resultado é o que ludos nós sabemos:
se o numero de envenenamentos c ds
fallecinlcntos por moléstias do apparc-
lho digestivo, em conseqüência da in-

gestão de gêneros alimentícios falsifi-
cados, deteriorados e entoxicados, entre
nós, não é muitíssimo mais elevado do

que aquclle que a estatística denuncia,
evidentemente isso suecede — não por-
que a fiscalização municipal, efficaz e
benemérita, ahi esteia vigilante — mas
porque — digamos a verdade — só se
morre uma vez, e no dia.

Agora mesmo, tentes cm mãos tuna
carta dc faniilia respeitável, residente
em Copacabana, informando-nos de que,
ha poucos dias, uni açouguc local, ao
envés dc lhe fornecer, para a suhsisten-
cia, 11111 figado de boi, forneceu isto:
uma collecção de tumores dc figado. E
não haverá como concertar essa coisa?

O ministro da Eazenda approvott á
decisão do delegado do Thesouro em
S. Paulo, julgando isento do imposto
de consumo o ca/Jarço de algodão de
fabricação da firma Costa Muniz, da
capital do dito Estad , e negou provi-
mento ao recurso interposto, cx-officio,
pelo «delegado fiscal no Rio Grande do
Sul, do seu acto que julgou improce-
dente a multa imposta á Sociedade
Annnynia Peri .maria Bizct.

'Os jsòccorros á expedição
Shackleton

Áustria,
mente do grupo
tambem

i hallos, lradtizindo-o c divulgando-llic o I nla;s criticos da grande frente ocei
texto. ! dental.

O Barão dn Rio Branco, cuja poli- j Mais interessante do que essa ques

Exercito c «Armada sc achavam
estado de desmantelamento c ruína

que os torna neste momento des-

pendiosissimas inutilidades para a tica. em muitos pontos, continuo a
defesa nacional. sustentar, poderia ser eivada da sus-

Ainda honteni', numa das columnas j peita de imperialismo, saiu-se, entre-

desta -folha, o general Serzcdello ! tanto, bem desse incidente. Deante das

Corrêa, um daquelles que na madru-

gada de 15 de novembro tle 18S9
abandonaram os quartéis para mane-

jar, se fosse preciso, contra as insti-

manlia.
Como sympioma da situação européa.

gesto do governo de Roma parece in-

dicar que a diplomacia italiana chegou

ú conclusão de que os interesses que
impunham uma contemporização com

Berlim eslão agora salvaguardados. Os

arranjos econômicos com as outras po-
ieiíctas da Rntenle devem ter, por-
tanto, removido certas difficuldades
commerciaes, que a má vontade alterna

poderia uo futuro crear para a Itália.

Mas parece tambem provável que
solução italiana tenha sido

por considerações politicas
•Entre as ultimas, deve estar em pri-

meiro logar a certeza de que a Ingla-

terra e a França adquiriram definitiva

hegemonia naval no Mediterrâneo.
Como a sua situação geographica
impõe, a Itália tem de orientar

politica pelas condições navaes
tentes no Mediterrâneo. Com a supre-

macia indiscutível da Entente no Medi-

terraneo, a Itália não tem a recear as

represálias germânicas depois da guerra.
Quanto ao effeito da entrada da Ua-

liu na guerra como alliada contra^ a

| AUemanha, seria difficil formar _ juizo
definitivo. 1'ara isso seria preciso sa-

ber se a Itália pôde desviar tropas das
i suas fronteiras, para reforçar ds pontos

re-
inspirada

e militares.

lhe
a sua

exis-

postos, 
'quando cila' chega 'ás mão

do consumidor custará mais qitaren-
ta ou cincoenta poi* cento do que o
seu preço primitivo!

lArratijerri lá os srs. Wencesláo, o
sr. «Calogeras e todos os deputados
que eslão «votando a miséria geral,
quantas explicações queiram para
justificativa dos seus actos, rjue _ o
que é positivo e todo o povo • fica
sabendo desde já é que no anno pro-
ximo os alimentos, como todas e
quaesquer outras '.r.eread.orias, cusla-
rão muito «.nais caro do que presen-
temente, porque a alta sabedoria fi-
nancista dos homens do governo, a
começar pelo sr. Wencesláo e_pas-
sando pelo sapientissiino Pandiá, li-
mita-se a lançar impostos.' «Ora, a situação toma, como se vê,
um aspecto cada dia mais grave. Não
lia quem ignore quaes são os áper-
tos, as difficuldades. as penúrias sup

• w Shackl
e.leu aok^^-iA...... -, .,,,,1,.u„-, .-, — .... A.) — Commu-

O ministro, da Eazenda, remeteu ™ r.-^oe,''aqui recebidas dc Punta Are-
delegado do 1 besouro em Londres o ,.-„_. {]izem qu- 0 cx|,iorajor inglez sir.
processo relativo ao pagamento de dl- 1 piiackl0'*».'* Partiu para a ilha do Ele.
vida .1". exercidos findos, na importai#| j,*^,,^.,. a bordo da escampavia "Yel-
cia dc '«S:-*oo$ooo, ouro, proveniente dc c!l0-> nfjm je soecorrer o resto da sua

-. -••«,/ 1 • ¦ Avortí -tíã ajuda de custo que o enviado | expedição que ali se acha.
fica onerada comjnais^30 -T&de;,1'}*'^ (ir, Cyro de Azevedo,; Shackleton viera até as Malvinas rc-

.cisou _de receber pela sua promoção, - ceber alguns auxilies que lhe foram en
para-a. legação em Montevidéo,

BENGALAS — Elegantes c resistentes —
Casn Manchester — Gonçalves Dias 5.m.  ¦ __.^»-<aa>-*»*^*—*¦

A União foi condemnada a pagar, a

I viados pelo governo inglez, para aju-—* 
| dal-o no salvamento dc sua gente e dos

uma companhia dc seguros,
zos por esta soffridos com

os prejui-
3 incêndio

de um carro de mercadorias cm transito
na Estrada dc Eerro Central. Xão
é certamente o primeiro caso desta na-
Uireza; nem sorá. o ultimo.

O referido incêndio foi causado por
uma fagttlha da locomotiva. IC a repe-
lição de muitos incêndios de maior vttl-
to que se tém registrado ahi pelo inte-
rior, com graves prejuízos para os la-
vradores.

X05 últimos dias, os jornaes vêm no-
ticiando que plantações inteiras tém
sido devastadas pelo fogo oceasionado

documentos c outros papeis importantes
da expedição.

A aoministiuçao do Correio da Ma-
! nhã. assim como todos os seus agentes
I e viajantes, acceita assignaturas para

a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pubUcações calho-
licas editadas cm Portugal. Anno 6$ooo.

O ministro da Fazehda autorizou o
levantamento da fiança prestada no
Thesouro por d. Alice de. Assis Penha
Brasil, ex-agente do Correio da. praça
Quinze dc Novembro, r.«-sía capital.

»—
PERFUMES — Especialidade* — Só na
Perfumaria Nunes — L. .S. Francisco 25.

«*_9-Qh-<£?>-«»-Rai

por 
'agulhas de locomotivas, avoluman-

porta, as por riucim tem dc prover ao \ ... .,
sustento de suas familias. «Passam- do-se-! os-ped.do.s- <!<- providencias 10

se dentro dos lares muitas desespe- governo. Por varias vezes esta folha

rações que o sr. Wencesláo não co- I tem rcflectido cs interesses dos lavra-
niiece. c que nem podem oceorrer ao dores prejudicados

tão muita;-, é o problema «'.a nc
dade da í-tiissa, que adquire
aclualida.le palpitante.

agora

espirito do sr. Pandiá, nem dos depu-
lados, que não tém -ialta de dinheiro
liara a vida faustosa que levam. O
desespero conduz a todas as allucina-
ções, e de certo ainda ninguém cogi-
tou do que poderá stteceder, do que
succeder.i mesmo fatalmente. Con-
duz-se o povo aos máximos dcsalcn-
tos porque houve e continua haven-
do quem desfalque o Thesouro Na-
cional? Mas que castigo íoi dado ou I
será applicado aos que roubaram e I
continuam roubando o paiz, antes de I
se exigir da nação inteira que r-c sa- \
cri fique, pagando o mal que elle não i
fez? Castigo, nenhum; antes não fal-|
tam premios e defesas...

Prepare-se o povo para pagar. I
lille tem snpportado tudo resignada- |
mente, estupi.lamente. Que vá pagar
mais 1.0 c/a sohre os alimentos, se é
que não pagará de facto :n;ais qua-
renta ou mais cincoenta!

agi-«r» 9mo*m 1 — . —.—¦-

Só na
Di:

GRAVATAS — Lindíssimas
Casa Mar.-l.c-ler—Rua Gonça!;

O governo, porém, faz ouvidos de
mercador a todas as solicitações que lhe
sãó feitas, sem se recordar dc que ha
uma lei obrigando o uso dc redes apro-
priada- á boca das chaminés das loco-1
molivas, precisamente para evitar os i
damtios das fagulltas. ;

Os cannaviaes e as fazendas, que sei
arranjem do melhor modo. Os nossos I
homens do governo não cogitam dessas
pequenas coisas.

E' verdade que d'algumas vezes, como
agora suecede. a União é forçada a in-
dcninizaçõcs quando os estragos são cau-
sados pelas suas machinas, Mas essas
indemnizações, afinal dc contas não
saem do bolso dos governantes, mas
dos cofres da nação, que tem costas lar-
gas apezar da moratória c da imtnincn-
cia da bancarrota,

Pingos & Respingos
Realizou-pc, aio-itc*:., a eleição (.a d'wc-

ctoria da "União dos Operários Kstivado-
res".

Havia tres citadas rerfeitatnc.ite antago-
nicas, pelas nuacs rt^pectivameníc sc ba-
tiam tres facções differentcs.

Um nome apparcceu, entretanto, cm to.
das tres, para o cargo de thesoureiro:—o
do dr. IatopoMo Ber-".ardi no do Couro.

Symbolíco. Sc o í;ovcr:«o arranjasse tini
homem com cs-e :\?<:v.c para ministro da
Fazem!.!, não havia contribuinte q-.'e lhe
ei-vapa-^e ¦'

— K qu'ouro entraria nos cofres! aceres-
ccttlou o Housquct.

Pa outra banda:
— O Nilo está agora decidido a protegei

a construcção naval; act Malmente, a nave-
gação costeira c o seu fito principal,

~ A sua prkipal fitas queres dizer.

Os jornaes de Curityba mostram-se

lutçoes monarcliicas, as próprias
arnttts que lhes haviam sido confia-
das para a sua defesa, rcpiibücano,

portanto, antes da victoria, quando
esta ainda era 'duvidosa, c republicano
air-kt hoje, fez referencia a inmiine-
ros abusos, que se estão dando no
regimen republicano, e que, no Ini-

perio, nunca se viram. Narrou fartos

que estão no dominio da Historia,
fac.t03 qne não são contestáveis,
altestadores dos escrúpulos com que
protN diam e do (l.esinlcresse com que
serviam a nação os grandes homens
<!... monarchia, tão tlifferenles, ainda

por este lado. dos magnatas da Ke-

pnhlie-i. Ii, depois do narral-os, cm-
clamou o sr. Serzcdello: 

"Quão

longe estamos 'hoje das praxes de
moralidade c honestidade que domi-
navam os homens públicos no gover-
rio passado! Como temos descido etn
moralidade publica, nesta Republica,
digna de melhor sorte! Como temos
descido cm escrúpulos moraes! As
venalidailes, os roubos, que se vão
fiotando nas agencias postaes, são
frutos da época. Tudo fica impune,
tud.o se pode fazer nesta quadra.'' Os
brados que irromperam da conscien-

certidões do telegramtna, fornecidas
pela própria estação de Huenos Aires
e pela de Samingo do Chile,- provou
elle, para isso revelando a cifra do
Ministério, que o texto citado pelo Sr.
Zeballos era falso, como falsas as
nccusaij.es que elle Ilu fazia.

O conjuneto dessas provas constituo, j
pois, a ¦documentação official da defesa ':

Era hontem, á noite, bastante nielm-1 aiarniajos COm -,,. baixa da exportação
rn=o o estado de saude do ur. bcrvulo .... ,ro. j n l....ii,, 1. i.„ •,,:.,. ii„ mate o distraem diversamente, cada
dourado, dtrccíoi «o u-na brasileiro, ¦

d
l.i _

ROUPAS brancas —Sortimento fcui cgu.il
— Ca;a Manchester — Gonçalves Dias 5.

-—•-a-p*y—^fg*--*-'.^-!-

Chega a ser escandaloso o moiio comn
o sr. Wencesláo se constituc de bna-
mente prisioneiro dos p--.litica-.ttrs. 1-.' de
suppòr que ninguém melhor do que o

présiden:,- da Republica está apto para
do Barão do Kio Branco. Valeria, po- conhecer o que sã."' os nossos poli-i-j"
réili, a. pena de iuseril-a agora no Dia- \ queiros. | 

'

rio do Congresso? Além de militar ha -imito; amt-.s uo j
Xão valeria; não valeu. que sc convencionou cb.imar a politica
O que se stippõe é que o requeri- nacional, o sr. Wencesláo íoi viec-pre-

lo Sr. Mauricio tivesse um fim | sidente da Republica uo mesmo gover-.

nm dentro do seu ponto de vista, as
causas que ori;;i..r.m a suspensão dc pe-
didos dos mete;'.Jos consumidores.

As causas?... Um*, unica determina
a crise que affccla não só o mate
como quasi todos os nossos outros pro-
duetos, li' a falta de transportes. Pela

| situação excepcion«-il do porto dc San-
para onde confhtcm todos os va-

pores que demandam o Brasil 011 que j. ! tam 110

mento
qualquer superior: o de estabelecer -i

autlienticidn.de da documentação 0:1 o
de divulgal-a.

Xão s.- pódc' figurar nem uma nem
a outra destas hypothescs.

Logo que reuniu aquelles documen-
tos, devidamente aullienticados, o Ba-
rão do Uio Branco transcreveu-os cm
nota, 110 Diário Official. A imprensa
da e'poc.i, não sú a brasileira,, como -i

argentina c a chilena, deu-lhes a maior
circu.ação c todos tdles foram depoU
impressos em avulsos da Imprensa Xa-
ctonal ç distribuídos pvlo Ministcria
do Exterior.

O requerimento do Sr. Mauricio era,
portanto, sob o ponto de vista da au-
thenticidale e da divulgação, completa-
incute, perfeitamente, absolutamente in-
ocuo. Xão tanto do ponto de vista das
conveniências diplomáticas.

Effectivaniente, que interesse o po-

fazem o .**-crviço de navegação meio-
uai, e, ainda, pelos privilégios espe-
ciacs que se lhe outorgam, o café não

BIBUOTUHCA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das n ás .1 horas, no
l.jrru de Artes e Ofíicios.

Já por diversas vezes temos chamado
a attenção do governo para o estado de
verdadeira anarchia, em que se cucou-
ira a Guarda Civil, sem que se registre
qualqnrr providencia a i*L.-;ieilo.

Emtptantj) permanece essa intolerável
c iitcòmprchensivcl situação, verificam-
se os mais trisles escândalos naquelle
departamento da Policia, escândalos que

I as mais das vezes são abafados, devido' á circunstancia de que alguns funecio-
' narios graduados da Repartição temem
« delaçõrs dos guardas que os desrcspel-

serviço.
Ainda agora somos informados de

que ali se abriu um inquérito para apu-' sionaes não

O r.r, \is Martins plagiou o
Kilo, r.a ultima mensagem que
dirigiu co Congresso cstsiiual.

O (cn estylo r,V.n«_o...-is ?
Avanças no alhtio cstylo ?
Tendo ns águas do Amazonas,
¦Av.-ii.çn?, rei dns crir-.nn--,
Xas v_!!...s pontes .:_. Xi.o ?

í: * St
A "--estilo 'lc limites FaranS-Satiia Catlia-

rina vae c.v,-ii...â..,.G pr.r.i unia s^-h-r-ão f.i-
.i.fator.a. Adara-sc a situação: o sr. Iler-
ciliú I.uz ches-on, tintc-honitm, no Sirio.

— Ifomcm, "l.:u.'\ dc "Sirio", não deve
clr.r lá muita claridade...

:'.»
O sr. Arnolplio -\7cvc .t c contra n rc-

forma do Ccnscllio í.fimícipa!; nc!ia que a
tucoiha dos edis feita pe.os Clubs profls-

consulta a opinião publi,.-!,

devido ao mo-, sotfre

alados, aos 1:1;:-

110 que arrumou o pai
tivo de se ter o cbeie
gado, de pés e mãos
resses da politicagem.

Esse exemplo serviria maravilhosa-
mente a um homem sem tirocinio na

política i- na administração, e *«'i não
serve r.o sr. Wencesláo, que já foi
deputado federal, governo de listado c
vice-presidente da Republica.

Haja vista os innomínaveis escanda-
Ios descobertos em muitas repartições
publicas, e cujos autores não foram, não
são e talvez não sejam responsabiliza-
dos porque os políticos os amparam.

]' o st*. Wencesláo vinha "recon-

struir" a Republica. Que se não daria
se outras fossem as suas disposições.?
Excellente chefe de Estado saiu-nos
este I Xem para fazer punir os pecula-
titrlo*:, os dcfrav.rlatlorcs das rendas p'.i-
blicas, tem elle alguma energia.

Para o resto i o que se vê...

as contingências desta hora,
do Estado er.íre- ¦ conto os outros. Mas em geral os slocks

avultam nos centros produetores, sem
saida possível, senão com 05 tardos
vagáres de um ou outro cargueiro, que
os recebe aos bocadinhos.

Aliás, o que nos acontece, está acon-
tecendo á própria Argentina, cuja or-
ganização é sempre para nós causa de

j inveja a qualquer propósito, tá, tam-
1 bem, os gêneros principaes de expor-

tação, apezar da procura que as condi-
ções excepcionaes deste momento têm
extremado, a mesma carência de trans-
portes, com idênticos effeitos, enfra-
qiteceii, cnormcmentc, o commercio.
Assim é que ha, em Buenos Aires,
i.fioú.000 toneladas dc trigo, sem
vasão.

Mas a Arfrcn.ina, advertida da crise,
opera verdadeiros prodígios no alargar
e defender a sua marinha mercante.

rar irrcguhri tades attribuidas a
guarda. Esse inquérito foi presidido!

Povo

pelo sttb-inspector, servindo como escri- „.
vão o fiscal Alfredo de Oliveira.

Coitadinho do
tem limitado a

Povo,
ver,

Tomados alguns depoimento.;, o nc,T*>.!
cio ia enveredando por caminho tão]
cotnpromettedor para o chefe do expe-
diente, que se julgou mais prudente aba-
far o inquérito. Informam-nos tambem
que o chefe do expediente teria, por
sua vez, de fazer allegações em sua
defesa, c com cilas compromeltcria o seu
superior hierarchico, ou os seus supe-
riores.

Fosse como fosse, a verdade é que
c inquérito em questão não seguiu avan-
te. Xão é necessário aecrescentar mais
nada para provar que na Guarda Civil
reina a mais clamorosa accphalia admi-
nistrativa, regimen do qual precisa sair
quanto antes.

Uma direcção criteriosa » enérgica
ain-1*. n,'in> salval-a. Mas justamente

:'i*!*rc-;cnt,intf5
5 Políticos !

? níe agora se
pJncc, -s «eus
um club unico ;

'Aii'ci?di,;:s 
fera o pátrio-

tisrno da çcr.tc da Sertão.
(M°C d'ordrc dj programam

dc salvaçüo cear.cmica-)
Com o p.iv-ir da nova "mora**

Quando o fundiug i.i expira,
V.ic «i Tlie^uro caipóra
Appcüar para o caipira.

tá Saton
pintor de

Obteve o pre:.*io (.«e viagem
deste anno o sr. Dics Junior,
brilhante co'.Grii3«i, :i.£.s cuja pcllc tem uma
coloração um tanto carregada.
V-P I.uiz Kdmundo conunentava o facto:

é Vão ver afiora na Kuropa que, aperar
fKVrtio=-?o bcl!o clima tropical, t.in*bem temos
"dias" escuros.

ir Cyrano & O '

Telegrammas de Paris anmmciam

que na imprensa «franceza, a propo-
sito da questão das listas negras,
apparecerani referencias ti rcorg.i-
nizaçào econômica do nunulo, ten-
do mestmo um jornal parisiense
— o Radical — mencionado especial-
mente a questão «das futuras relações
commerciaes do nosso paiz com a

grande remíblica latina. «Este ilespa-
cho vem 110 seu expressivo laço-
nistno dar um novo choque, que cer-
tamente despertara o nosso governo
da sua apalhia, se ainda é possível
esperar tim signal de vida e de mo-

viinento da administração do sr.

Wencesláo. 'Xão é, aliás, o primeiro
signal dc alarme que recebemos.

¦ila muitos .mezes que,nas columnas
do Correio dà Manhã, o problema tia
nossa preparação diplomática, para
podermos, no momento d,a paz, abor-
dar a melindrosa questão das nossas

futuras relações econômicas com as

grandes potências mimdiaes, lem sido

examinado repetidas vezes. «Mais tar-

dc, em outros paizes sul-americanos,
o assumpto focalizou a attenção da

imprensa c dos círculos politicos.

Entretanto, na prospera c progressi-
va republica do 'Pfata, a questão não

ficou, como entre nós, reduzida a

ser um tópico jornalístico, que não

mereceu mesmo um ligeiro estudo

dos nossos governantes. Interessa-
dos sempre pelos problemas economi-
cos c acompanhando intelligcntomcn-
te a marcha «dos acontecimentos in-

ternacionaes, os estadistas argentinos
trataram logo de apparclhar a nação

com o mecanismo diplomático neces-
sario para vencer as difficuldades
da phase dc transição e dc reorgani-
zação que se approxima. A divisão
das legações argentinas de Londres
e de .Paris em dois ramos parallelos
— um dos quaes scrâ político c pro-

priamentu diplomático, emquanto o

outro terá o encargo exclusivo das

questões econômicas, financeiras e

commerciacs — foi a formula que a

chancellaria de Buenos Aires achou

preferível para resolver o problema.
Já nos pronunciámos sobre esse

ponto, «divergindo da solução argenti-

na, que se não nos aifigura a mc-

lhor. «Mas o facto importante, que
squi desejamos assignalar, é que,
emquanto o «Brasil dorme na pasma-
ccira politica do sr. Wencesláo e sc

debate na indecisão 'financeira do sr.
Calogeras, a lArgentina estuda o pro-
blctníV dtt reconslrucção econômica
do mundo, procurando garantir o

seu logar ao sol na cidade futura.
Sobra a natureza revolucionaria

tias mctamorphoses que sc vão dar

tio systema econômico mundial, nos

methodos de inter-cambio commer-

ciai c cm todos os outros assumptos
correlates a essas questões, quasi
ninguém entretem mais duvidas boje.

Mas o que ainda escapa ti sagacida-

dc de muitos commentadorcs da si-

tuação é o facto, que se torna dc

dia para dia .mais evidente, de que
a futura paz vae inaugurar a era da

fideração «econômica e financeira do

mundo. Antes da guerra já sc acha-
va formado o mecanismo da solida-
riedade econômica das nações civi-

lizadas, e tão vital era esse apparc-
lho de associação internacional, que
o publicista inglez Norman Angell,

na sua famosa Cr«if lllusiolt, archi-

lectou uma theoria pacifista em que
o entrelaçamento da rede financeira
representava o papel de principal de-

tesa contra a guerra. Norman Angell
errou, não por haver exagerado a

importância da federação econômica,

que j'á existia cm cmbryão, mas sim

por tor desprezado outros elementos
do problema da paz e da guerra, a

que elle, como pensador da escola

econômica materialista, não dera a

importância, mais «tardo posta em

destaque pelas circiimstancias da

conflagração.
Mas a solidariedade econômica in-

tcrnacional existia tal qual a defi-

niti Norman lAngell o, apezar do

terremoto da guerra, sobrevive
aguardando o ambiente mais propicio
da paz para se manifestar de novo

em condições inteiramente di f fe
rentes.

O grande problema, que as lições

da guerra rstão fazendo surgir e

para o qual convergem as attenções
dos estadistas, tanto nos paizes bc-lli-

gerantes como nos neutros, é, cm ul-

tinia analyse, a questão que Nor-
u.aim Angell procurou agitar 110 seu

graríde livrinho. Abstracção feita
do? detalhes e das tentativas dc pro-

phecia, cm que o autor da Grcal
lllltsion foi infeliz, a idéa central do
seu pensamento era que a paz politica
c -militar tem de sor precedida pela
paz econômica. Km outras palavras,
a paz não poderá deixar de ser uma
utopia vã, cniquanto não existir entre
as nações uma trama de interesses
econômicos tão poderosa, como a que
já.se formou e. re os indivíduos em
unia Jocie«d-!i'r' civilizada e que con-
slitue a p 

'ncipt. 
garantia da paz

social. Para a realização ik^ic obje-
ctivo se orientam actualmente todos
os esforços da diplomacia européa no
terreno econômico.

Os planos de formação de allian-

ças cotnmírciaes, era que a opinião

popular apenas vê a expressão eco-
nomica do antagonismo guerreiro, in-
dicam antes essa prcoccupacâo intel-
ligeitte de estabelecer blocos ligados

pelos tinteressfes materiaesj que serão
as confederações financeiras c eco-
noniica*. de amanhã, e que servirão
de núcleos para a tiltcrior organiza-
ção de um Estado Universal, baseado
na solidariedade dos inrere?=es de
toda a hitmanidaiie civilizada. O

alcanço dessas ligas econômicas «K

portanto, incalculável c, com a inau-

guração desse systema de alliançtts
intcrnácionáes, começa uma nova
era na evolução da civilização. Ate
agora, a politica internacional não se
tinha afastado ida concepção antiga,
a que a tradição romana dera uma
fôrma nitida e definitiva. Os trata-
dos, as guerras e as alliauças — eni-
bora fossem om ultima analyse o re-
sultado de factores econômicos —
eram eomtud,o na pratica regulados '

pelas considerações politicas e .mili-
tares. Os pactos commerciacs eram
encarados como elementos subsi-
diários dos arranjos politicos c
das convenções militares. De ora cm
deante, as alliauças serão reconhe-
cidamente econômicas, sendo 03 tra-
tados politicos e .militares apenas
apparellios para tornar c.fcctWas as
disposições do accordo comniercial 1;
financeiro., E' uma inversão clara
da ordens diplomática, que corre-
sponde rigòrósanien1. a uma conver-.
são parállela no mundo das idéas.

d-'óra dessas grand.es uniões eco-
nomicas, nenhuma nação poderá fi-
car, sob pena de correr o risco dc.
se anemiar, como uni membro cx-
cluido da influencia rcvigòrantc da
circulação universal. Não podendo
ficar isolados, tomos de escolher o
grupo a que mais nos convém aílie-
rir. Este é o problema que preocetipa
os outros paizes e ao qual o nosso
governo continua indiífcrcntc. En-
trctanlo, nos outros paizes, pensa-se.
em nós; e certamente a nossa apa-
thia não vae dar uma alta idéa da
nossa capacidade politica, nem fdzdr
com que seja mais fácil para a diplo-
macia brasileira, no momento oppor-
tuno, obter termos tão vantajosos
que nos permittam entrar para utn
dos grandes blocos econômicos, como
alliados, e não como colônia subalter-
na c explorada.,

A. AMARATj.
' > mm

CAMISAS—O que lia de melhor e eltg.n-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5,

A ponte que passa sohre o rio Prelo,'
na divisa, entre o Estado dc Minas c o
do Rio, cm Porto das Flores, apezar
da renda dc mais de so contos dc réis
que dá annualmcntc ao governo minei-
ro, por ser um ponto fiscal, na cohran-
ça de imposto sobre as grandes bo'a-
das que por cila passam, está cm
franca e desolador.*! mina. Desta, falar*
em detalhes, outro dia, o Correio da
Manhã, assignalando que o seu madei-
ramento cáe aos pedaços, cheio de fa-
lhas dc taboas e com o corrimão dc*
moronado, o que constituc um perigti
constante não só para os transeunte-*,
como pnra os animaes, De uma cnr.nue
boiada que por ali passou, ha uma sc-
mana, c que pagou de imposto quantia
avulttdissima, 4$ 160 dc cada cabeça de
boi e S$i6o de vacca, ficaram inutili-
zados numerosos garrotes nos alropc-
los da passagem, eaindo nos buracos da
ponte, liontcm recebemos dc Porto das
Flores um pedido de reclamação, com
informações mais positivas sobre esse
descalabro.

«A reclamação aqui fica. Não é pos-
sivel que o governo mineiro etnpreguo
a renda annual da ponte do rio Preto
na construcção dc pontes metallicas cm
outr.is localidades, pelos bonitos olhos
de cerlos chefes políticos, c deixe nesse
abandono " que lhe dá uma renda tão 1
vasta, embora não tenha chefe dc olhos
bonitos...

fe-

RUY BARBOSA
O MONUMENTO PROJECTADO PE-

LOS ESTUDANTES

Com o fim dc convidar os nlumnot,
das escolas superiores de Bello lio-
rizonte e São Paulo a tomar parte o
concorrer para a futura homenagem a
Kuy llarbosa, partirá brevemente paraaquellas duas capitães uma commissão
de acadêmicos, tendo á frente o senhor
Theopliilo Pessoa, como organizador da
commissão central do monumento pro-
jectado.

Como era de esperar, innumeras
adhçsões tem recebido a commissão or-
ganizadora, pois já é grande o numero
de telegrammas e cartas vindos de va-
rios Estados e municipio* e diária-
mente recebidos na sede da sociedade;
principalmente de Bahia, S. Paulo, .Mi-
nas, Espirito Santo, Uio Grande dn

I Sul, Estado do Rio, Pernambuco, Ma'.!o
| Grosso, Goyaz, Sergipe, Santa Calha-

rina c Alagoas.
1-à' tambem considerável o numero de

pessoas que aíílucm ao escriptorio do
dr. Thcophilo Pessoa, desejosas de iu-
formações concernentes ao monumento.

Fazem parte tambem da cominissão o
deputado Macedo Soares e o sr. Olhou
Lconardos.

W missão parlamentar belga
Os preparativos para

sua recepção
«Xos salões do «Oerclo 'França:-*. \

ma (íonçalvcs Dias, rcun-m-s,1 hontem,
1!* horas da manhã, 1'<•

maioria da Colônia belga no Rio de
Janeiro, afim de eleger uma commissão
encarregada de ir reoc-ber e homena-
gear cm seguida, em nome da mesma
colônia, os í.c-puiculo.**. «patrícios Méiot c.
Buysse, esperados pelo vapor* D rina,
que devora chegar a este porto amanhã.

Xa reunião falaram os srs. Camülc
Jansscn a J. Bacre, explicando os mo-
iivor» da ntcEn.n..

«Em sepuidn, a convife do sr. EugcrTa
Mahicii, secretario da mesa que pre-
sidiit os trabalhos, foi suspensa a as-
sembléa por quinze mint.os, para se
munirem os pn-semes de cct-íi.r.5 des--
tinadas á eleição dos membros da com*«
missão encarregada do representar a
colônia. Reaberta a sessão, procedeu-
se á verificação da? cédulas, que ao
cusarain o seguinte resultado:

ICamilIe Janssen, Julien de. Paere,
Eiigcne /Jtahicu, Faustjii Havelnngf,
Henri Malhernies, Rena Battard «
Ilenri «Brayard.

Proclamados os nomes acima. <•¦-«¦-
pendeu-sc a. sessão, .passando os pre-
sentes ao bllffct, onde foi servida uma
taça de champagne.

«O sr. Janssen levantou um brinde ã
pátria distante, personificada nn gran-
de rei Alberto. E ass-m terminou •

1 reunião.
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Gampantia iipstaíAs iüiii políticas Tfâtyuem e mz. í I Esnírito Sai .—' « além•••
Nada mais injusto e impatriolico que

esla campanha que sc está movendo con-
tra a expansão do telephone interesta-
dual no Brasil. O deputado Evaristò

«do Amaral, representante do 'Rio Gran-
¦de do Sul na Câmara Federal, cm má

hora collocou-se á frente da legião que
combate o projecto dc ligar os Estados
com redes telcphonicas, e neste ingrato

Um chefe opposicionista, que
niío pude regressar ao seu lar

Visitou-nos liontcm o coronel lia-
noel Floreniino, advogado e proprietário
na villa do Alegre, no Estado do Espi-
rito Santo. Procurou-nos para se quei-

_¦ • i x.r das (perseguições nue lhe íoram mo-papel, emprestando o prestigio de setiU-i.,.. ,pe.a gjnte do actual presidentenome c o brilho da sua intelligeneia ao» J daquelle Estado, sr. Bernardino Mon-
inimigos do tclephone, tem s. cx. oc-; teiro, impossibilitando-o de regressar á
cupado -por varias vezes a tribuna parla-! V1',';l de sua residência.

l-esuine-se assim a historia dessas per-
, 
',' segtiições, sobre a qual (leve o sr- Wen-

Ja dissemos cm outro arugo que o .cesláo Braz deter as vistas.
sr. Evaristò longe de estar fazendo obra ] O sr. Manoel Florentino da Fonseca,
patriótica está servindo á tyrannia dalí.'.fe 'P0!.'*j?.9 em - Alegre, da pareiali-

i h* j ' . _¦ _¦ i dade contraria a actual situação, sen-repartição dos ielcgraphos, ,-, infeliz lindo.se,,sem , mcnor ,-ara„Jia ....
ínspirádora desta guerra a expansão tc- conluiar a viver nessa villa. onde re-
Icpbonica, sob pretexto' dc'que tal dcs'-!side lia mais de zo "annos, emigrou para
envolvimento importará cm grande pre-! a ci'.**.le *.** Santa Luzia do Carangola,

., •,. i ,,. em Almas, no dia io de .maio ultimo.juízo para as rendas tclegrapliic.ls. So Còmsigb emigraram tambem algumas
muna nia fe ou ignorância absoluta do dezenas dc .pessoas ali domiciliadas, por
exemplo universal autoriza ainda um egual motivo- No dia 25 de julho, po-
disparate tamanho. Sob o ponto de IT1"' ? sr* Bernardino Monteiro, que• . 1 .-i-t 1 ii* - -1 ja -então sc achava trepado no 20 vernoVista da utilidade publica, nao pode o K |B|_|h E_,ni|_ ^.^ ^^telephone concorrer com o telegrapho. ao presidente da Câmara .Municipal du
Existindo o telephone interestadual pôde p Caráiigola nos seguintes termos:
o telegrapho continuar a prestar os 111c. I ,"Se< porventura, ainda se .acharem

-„.,,;„-,. „ :-,- . „.-..,.' alguns espirito-santcnses receosos deserviços,, e. isto porque. voítarem &\ Sllns -ccl.paçg_Sl .pol. _.__-_c claro que o tclephone so será utilizado tos de
em casos de grande urgência dc commu

Resurge a pena de morte em Por
tugal—A União Sagrada e o ministério
nacional—João Chagas faz a politica
internacional — Portugal na guerra--
Pobre Pátria! " ?

LIÇÕES
DE DIREITO

meaçao.
Um comniçrciantc que necessite dc

resolver um negocio urgente, precisou-
do de se entender dircclanicntc com
uma praça de S. Paulo ou de Minas,
não resta duvida qne se utilizará do te-
lephone; um jornal que precise á ulti-

. ma hora dc uma informação de qual-
quer desses Estados encontrará a facili-
dade dc pedil-as por telephone, titili-
zando-sc alé dc unia linha especial, ex-
clusiva para o serviço da imprensa; i

p mas em ambos esses casos, não liaven-1

...os relevantes  ,.  occupa.-es. -por
que não somos responsáveis,

agradecerei impienso a s. ex- lelegra-
phar-me, designando os nomes de to-
dos ellcs; faço promover quaesquer :nc-
didas e garantias sejam necessárias to-
dos regressarem aboluUimente tranquü-
los, inclusive recursos de ipássagens
l.eopoldina, para os que de tanto carc-
ecrem.".

Deante desse telegramma. que foi
publicado na folha local, A Comarca,
no dia 30 de. julho, o sr. Manoel Fio-
rentino da Fonseca regressou á villa
do Alegre 110 dia 1 de agosto, süppon-
do-se garantido contra as ameaças e os
perigos de que sc cercara a sua ante-
rior .presença na localidade.

No dia 7 desse mez, porém, pela nia-
,1  .„ . .... , 1 nhã, pfoi profusamente distribuído pelado urgência, scra utilizado o telegrapho. vill_ um boletim assim concebido :

S, Paulo, em matéria telephonica, dá- A ro.:.-ios um exemplo incomparavel. Todos I Os bandidos Monteiros continuam a¦¦os municípios sendo ligados télephoni-1 infelicitar o Espirito Santo.
camente acontece que os jornaes da ca-
pitai podem obter com a maior brevida-1 e vi0]_Ill0
de informações de cidades do interior lüs amigos da opposição estão sof-
e até de Minas, como acontece com' frendo a dynamica maldade do gover-
Uberaba, sempre que fòr preciso eco- i "°; 'xliscpveis.

I á.sn sao ,ri ran tias ?nom.zar o tempo, e como sc não bas- A,baixo osh Montei.os. - M. Flore»-lassem as vantagens do tclephone con-' Uno da-Fonseca.
tam ellcs ainda com uma vasta e cx-! ¦ Imiiicdiatamcnte depois do apparcci-
ccllcnic rede telcgraphica particular "lcn,t0 dos I'!',"1*-'**'0.5 boletins espalha-

. • 1 ¦ 1 - "09, o sr. d*iiorcntiuo íelecranhou aodas companhias dc estrada de ferro, sr. ,_Jc.n..rdin« Monteiro, {irolòsüindocomo a Paulista, a S. Paulo Railway, a | conlra o uso do seu nome, que appa-
Mogyana e Sorocabana, etc-, e o que é \ rec'a assignando-o_, e e_;reveii uma
mais curioso, existindo em S. Paulo ! ca!'-la a0 ,ti*-leeado de .policia respectivo,
„ .„ , , „ ., ~ , , ., salientando a abertura de um inquérito,como cm todo Brasil o Telegrapho Na-1 para aipllra. a qi.£m Cabia a sua au-
eional, installado aliás num bom predio j toria, uV qualidade dos typos, com os
á rua José Bonifácio. | quacs foram impressos esses boletins

'Aqui mesmo ua eapital temos o cxe.u-! IV'!1"™ 
;i ?"a ^occdcnçia: a typogra-

. , ,,, ,„ 1 pina govcrnista da .própria Cantara Mu-pio da Western, que concorre com o Te- nicipal local.
iegrapho Nacional, levando até vanta- ¦ O delegado! de ppolicia, iFrancisco
gens, porque, infelizmente, devemos con-1 J0"é. "Furtado, residente á pequena dis-
fessal-o, por ser uma empresa particular, I 'fi'10'*,.' a 

,,""_. 
c"± !Plorfsta' dL' *osíc

O prefeito desta villa está vendendo
carne podre ao povo, e o juiz é venal

Não falhou o calculo que fizemos,
na nossa clironica anterior, quando
referimos que os democráticos do
governo portuguez, relativamente á
revisão da Constituição da republica,
somente pensavam 110 restabeleci-
mento da pena de morte.

Alguém nos comnuinicoti que um
¦jornale,^) republicano tinha negado
que se pensasse em. Portugal no re-
stabelecimento daquella pena. Não
lemos o tal papel, porque nos matite-
mos iiiflexivclmente ua resolução de
não ler os Jornaes que se oecupam
com a propaganda do regimen im-
plantado em Portugal. Por outro
lado, tambem nos imluz a inantcrmo-
nos nessa attitude intransponível, dê
nio lermos os vários gaziias que a
república dc Lisboa aqui tem ao seu
serviço, o simples facto de.que. es-
crevendo como sabemos aqttillo que•pensamos 'acerca de coisits'; portuguc-
zas, não pretendemos entrar em dis-'cussão, seja coin quem fôr, imaxdnté
com creatura*: que consideramos sin-
glilárrhèfitc dispresiveis.

Mas, fosse ou não fosse negada a
intenção que attribuimos ao governo
republicano, do. somente reformar a
Constituição para restabelecer a pena
de morte que a monarchia tinha abo-
lido e que o actual regimen hão tinha
admittulo, o que é certo e positivo,
como aliás já foi noticiado em. tele-
grammas, é que o projecto foi apre-
sentado ao Congresso e que, diz-se,
este a votou. 'Portanto, está confir-
mado o que dissemos.

Dizem os telcgramiuas que a pena
de morte só será applicada emqttan-
to durar a guerra e. ainda assim,
110 exercito, nos casos de espiona-
gem, de traição ou de cobardia. Quer
dizer que, depois de acabada a guer-
ra, terá .de scr feita nova revisão da
Constituição, para se voltar á pri-
meira .fóttmá, e aquelle dispositivo do
recurso 'á 'benignídade judiciaria, que
constituía a doçura pliilosopliica do
regimen, voltaria a scr inscripto na
lei fundamental da republica, se ella
então ainda e.*;istir, c pelo prazo es
casso entre a guerra actual... c ou
tra porventura possivel guerra!

uma empresa particular, 1 .,, ...,. do gi._ _.*Iort.min0i -0 _llveze preferida para as commtinicações ur- de aceudir ao seu appello, endereçou
gentes e de mais importância que se tc- a este a seguinte ícarta, cuja incorre-
nliam a fazer, até mesmo nor insnirarI tç.<! Kramnuiticat respeitamos;

Recebi sua carta, estou scicnte
zer, ate mesmo por inspirar

. maior confiança que a repartição dos
Tclegraphos, desgraçadamente tão des*
moralizada pela mão nefasta da politi-
cagem.' E a tal ponto chegou a situação dolo-
rosa <lcssa repartição que mesmo os po-
liticos, quando querem fransmlttir ai-
gtim telegramma de certa gravidade,''procuram 

a Wertcrn,
Pois bem, é a mesma politicagem ver-

gonhosa, impatriotica e tyranna que
inspira na repartição geral dos Telcgra-
•plios a guerra ao telephone interesta-

..dual, procurando evitar, por todos 03
¦processos, que sc faça semelhante con-' cessão.

O prcsidenle da Republica, sc quizereslar 'bem inteirado, deverá colher in..
formações, c uma vez estudado o as* I
sumpto esperamos que s, ex. faça ter-!
minar esla campanha, que longe <le ser
patriótica, como pretende o sr. Evaristò
do Amaral, está alternando' progresso do paiz.

contra o

irei
logo alarde, ou amanhã sedo si Deus
quizer, penço que nada lhe acontece,
eu lhe darei .toda garantia na policia.
Hão brincadeiras dc máo grado. Não
me é poçivel sair agora, .por isto peço
desculpa. Sem .mais, ele' .

Mas, á proporção que as horas se
passavam, sentia-su o sr. (Florentino
numa situação embaraçosa; na situação
dc quem se achava na iiiiiitiucncia dc
ser aggredido, ou do s.ffrcr dissabores,
sem possibilidade de defesa efficieníe.

O promotor ipublico, dr. Alfredo
Go-U-itii aconselhou-o a -exilar-se dc
novo. O sr. iFloi.iitino acceitou o con-
sclho c, naquelle .mesmo dia, mctLcu-se
no trem, voltando a 'Carangola, vinde,
depois, .para o IRio.

l.\o dia 19, á noite, conhecida, n:i
villa do Alegre, a noticia de quo a
Câmara (Federal votara o parecer da
commissão dc 'Constituirão e Justiça,
mandando archivar a mensagem do
presidente da .Republica relativa ao
caso do Kspiriio -Santo, os adversários
do exilado, isto é, a gente govornista,
conimeinorou o facto cont foguetes,
aproveitando o ensejo .para damnificar
uma ppharmacia do cunhado do sr. 1FI0-
rentino, estabelecida numa dopenden-

"•"O *-->I15>*^ír»Tri I cia do .próprio edificio da casa dc
TRATAiitfW-M 111_ -i_T.*r.-. ' 

I sidencia ila sua familia.
PP « .,a_u/°.L1!STIAs! O nosso visitante, que soffreu rela-
rkiÂ i._í_í^-,S' MEDICA- tivamente graves prejuízos com as de-
p^m.t^-!,!-"0'18' PEn0 Iis* Predaçõcs, vè-s., assim, na impossibi-
_-ijt-l.*llil*_lA lidade dc regressar á terra onde tem
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame ° scu domicilio, vivendo longe da sua

.iclos raios X. Installação especial num I familia e dos seus negócios. Tudo isso
o tratamento das moléstias' do 

"peho! 
i P""'i«-'tuberculose, bronchite, enipliysema. it10 ila as 4; largo da Carioca, u i« siluaçãc

andar '

os couslitucionalistas

"RAID" DU IXFANTERl.l

Unia prova de resis-1
tencia dos alumnos
da Escola Militar

I mara entenderam de deixar trepada
do lEstádo á familia Montei-

ro, afim dc limpar os cofres do The-
sotiro — se é que ainda já não es-
tão, dc 4odo, limpos — o perseguir,
com processos subalternos, os seus ad-
versarios politicos.

Mas lambem outra confirmação li-
verani as nossas previsões: que os
liniòhi.tas não entrariam na forma-
ção do nov.i ministério, o tal chama-
do „a wiiiio sagrada.

Dentre os homens que a republica
poz em evidencia, aquelle que é ver-
dadciraxenle um político, com linha
de homem dc eslado, c iimegavelmcn-
le o sr. Brito 'Camacho, cm torno do
qual se tem congregado graiikle parte
da _ melhor gente do republicanismo
lusitano. Pensar que, mesmo sob o
pretexto da união sagrada, o sr. Bri-
to 'Camacliü entraria para ¦um minis-
terio no qual impera a vontade omni-
potente do sr. /Cíonso Costa, tendo
que viver com um 'Congresso onde o
mesmo-sr. Affonso Costa tem gran-
de maioria, e </tii* inrn pôde constilh-
cioiuihiiciite ser dissolvido, seria pre-
sumir que o chefe dos tmiohistas é
um cretino. O sr. Antitftio José de
Almeida ideixott-se cair nos braços
do sr. Alffonso Costa, em troU'. ib.
presidência do ministério. Mas o sr!
Antônio Jos.' c o sr. Antônio José, k"
de liontem, dc hoje e de arwmhã...

Quando o Congresso foi convoca-
do por CUlcoenta senadores e depu-
tados, assignaram a convocarão" evo-
lttcionisl-s, ttiiionístas; dois- rÜpuhH-
cano; catliolicos e 11111 socialista.
Tambem _assignaram tres ministro/
evolucionistas, menos... o sr. Auto-
nio José e o ministro da Justiça,
tambem do mesmo partido, ijssa
convocação extraordinária linha 11:11
fim: a revisão d.a Constituição, dan-
do ao presidente da republica o di-
reito de dissolver o Congresso.

'Mas tal _ medida não convém nem
pôde convir ao sr. Affonso Costa

dã Ca-1 porque seriado programma da União

da que existe depois da declaração de fliii*''-ra que nos fez a Allemanha. Portugal,desde essa hora, está em guerra com a Al-
Icmanha. 'Bateu-sc cra África com Alicina-nlu c o enviar nina expctii.ão nar.1; iiran-Cl, não allera a situação ereada peto" cs-lailo ile guerra, represeiitanilo apenas' umaforma diuerente da nossa acção, i»U *iueé a prestação du concurso -militar porluguez:i nussa alli.lda.'-•Nunca contrariái.tos esse concurso. Pe-iliu-o a .Inglaterra? Devemos prestal-o;. uns
desde 2,. de novembro de 1914 q-.it- esseconcurso se considerava pedido e^uim dei-xou de scr necessário realizar as recentes
negociações para elle poder lornar-se ci,'e-cr.ro,, nem o í.icto de não o lermos dailoimpediu que o governo inglez o.fEc.almentc
affirmáss** n nossa absoluta correcção."O ipie se vae realizar é a conclusãoliiRPi-a de iiuia política, em que não co-operamos, mas q.c tem o a*poto da maioria
di representação nacional. Não terá anossa opposição, mas se tivesse a nossa
cooperação governamental leriamos câlild noillogismo de acceitar, tleantç d3 um inci-
dêntea da guerra, as responsabilidades' querejeitámos na hor_ cm que a tleclacaçilil
Uc guerra nos toi feita."

Destac.tmos os períodos que o lei-
tor devera reter de memória. 'Elles
são ainda tuna confirmação de. quan-
to temos escripto a propósito da en-
trada de .-Portugal na suerra. São
os republicanos nue mais valem os
que nos dão razão. Vê-se que a po-
Jitica externa de Portugal _ orienta-
da... por João Chagas, que. nunca
foi mais do que um pamphletista dc-
molídor, escrevendo -tolices env ináo
portuguez.

Oa soldado*) que forem para a
Flandres não irão morrer ua defesa
da honra nacional, mas irão :cpm'j
simples soldados da Inglaterra, 'quaes
outros colonos da índia ou da.Alis-
tralia, defender interesses que- não
são os da sua pátria, mas apenas
os dos balcões i fabricas da Grã-'Iretanha. 

H o que nos faz doer a
alma, a -nós outros que não vivemos
da politica nem nunca pretendemos,
cm tempo algum, o menor favor que
ella nos pudesse conceder, _ que os
nossos bizarros c valorosos soldados,
que os filhos das nossas ingênuas,
piedosas e sempre 'floridas aldeias
sejam arrastados aos horrores da-
qttclla tempestade sangrenta- que a
ambição ingleza desencadeou por so-
bre toda a Kuropa, não porque tal
exija a honra palria, mas porque as-
sim o determinaram os 'homens ' 

do
regimen e os dos... negócios ú som-
bra da guerra!

Parece que oulra modificação vae
ser feita ua Constituição da repu-
blica! 'é_a que permiti irá a reeleição
do presidente. Já se vê que ié esse
o sonho dourado do sr. Bernardino
Machado. A guerra justificará mais
essa medida, e mestre Bernardino
tciti o prazer de poder fingir que é
rei por alguns anuos mais. ,0 diabo
é que, por muitas Carretadas que
faça, por muitos sorrisos dc Judas
que 'distribua, não conseguirá confim-
<iir-sc com os reis.
distancia...

tao grande a

mais recente rc-
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* Realizou-se liontcm o "raid" de in-¦fanteria organizado ppela Escola Militardo tRealcngo.
.. 'Concorreram a essa prova cinco tur-"mas dc oito alunmos tada 11111:1.

Os alumnos estavam equipados,
<t.(. ni de combate, conduzindo¦peso loJp.l dc dez kilogramnios,

lA _iriniei.it turma saiu d0 quartelftencral, á praça da 'Republica, ilioras da manhã.
•As outras turmas puzeram-scmarcha, siiccossivamcnte, com um

tcrvallo de cinco minutos entre si.
u\ distancia a percorrer, da praça da

Republica até á Escola iXIilitar, na cs-
tação do pRealcngo, era dc jj kilo-1111!ros. .

¦Xa Escola 05 alumnos deviam sujei-lar-sc, pós um bueiro exame medico,a uma .prova dc tiro, cm tres posições.IA maioria dos "raidmen", fatigados
ppclo longo ipercurso t* ipelo excessivo¦iicso que carregavam, não pôde tomar.parle nessa .prova.

Alguns delles nem -liepp.irnm a cnm-
.plctar a marcha, sondo acomincttidos,
em caminho, por ciitonpecimeulo dos
músculos. lEsscs foram soecorridos
pela ambulância da 'Escola (Militar, quecs acompanhava.

O resultado do "raid1
guinl-c:

iCliei.011 cm nrimoiro logar o alumiio
Ivan Carpentcr, <pic gastou no percursotres horas c quatro minutos; _", Ho-
norato Uradcll, 3 lis. e .| 1 1115.; 3",Djalma Ribeiro, 4 hs. c 1 111.; 4",-rancisco Lacerda, 4 lis. e 10 ms. ;

. 5", Lysias Rodrigues, 4 hs. ipi m. c :..";
. '.". Jnão llapplista Pinto Junior, 4 

'bs..

b dozo minutos; 7", u-Sdrulial Escobar
.1 lis. c '17 ms.; K
4 iis. c ip ms. ; o
h?., ur) iiis, e 21 s, ; yoft,
4 iis. e -•.( ms. ; 11", Jorge Duarte, 4l:s. c 3c ms. ; ._", Abílio Cavalcante,

,4 bs. c ,17 ms.; 13". .Mario Perdigão,
4 bs. e 38 ms.; 14" Julio Miguel, 4.,lis. e 39 ms.; 15", Benjamin Almeida, I ier"°.3a Jacobina
4 bs- c 41 ms. ; 11,", Olotercio Daemon

.4 hs. e 44 ms.
iS" Josc Calheiros,

ASSE-ÍBIi-iA GBUATi T>tí
IIONTU.U

Realizou-se liontem a segunda assem
¦bica geral ordinária do Centro Ala>
goano.

ü coronel Hamilcar Nelson Macba
do, abrindo a sessão, pediu que a assem
bléa, acclamassc o seu presidente,-.de ac-1
córdo com os Estatutos. Pedindo a|
palavra, o sr. Castello llranco indicou
ip sr. Aristides Vieira Lopes para pre-
sidir os trabalhos da assembléa, o que
foi acceiio por unanimidade. O dr.
Aristides Lopes, assumindo a cadeira
presidencial, agradeceu a escolha e cou-1
viciou para secretario da mesa os srs. i
Adolpho Sarmento e Cavalcante Argol-
lo, respectivamente, 1" e _" secretários.

A acta da assembléa anterior foi lida
e approvada sem debates, c, não liaven- a volaçã
do expediente, o prcsidenle conced-ut a j associou o

101 |0 sc-

4 hs. c 54 ms
Ii5. c íí MS, ; 1 ¦)",
Silva, s hs, e 11
desclassificados.

palavra
que fez a leitura do parecer da commi-i
são de contas, como relator.

Posio em discussão esse parecer, foi
approvado sem discussão, por ter sido
achado conforme pela assembléa.

Passando-se ao bem.social, usou da
palavra o sr. Castello Hranco, que jits-
íificou uma proposta, dividida cm duas
partes distinetas, tratando a primeira
da amnistia geral para os associados que
par Qualquer motivo dc acham afasta-
dos do Centro, c a segunda pedindo que
:i assembléa c'1111'iassc plenos poderes ao

! conselho administrativo, afim dc promo-mt o modo dc solennisar :i passagem do
primeiro centenário da emancipação po-
jitica de.Alagoas. Depois de largos de-

j bates, foi a .proposta approvada per 1111:1-
; nimidade. transformando-se :i reunião
I em collegio eleitoral e preenchidas as
j formalidades exigidas pelos estatutos,
| íoi eleita a seguinte administração para

Fernando Chaves, j ° anuo saciai dc i,t(i e 1017 :
Anlonio Diniz, 4 , 

"residente, coronel Hamilcar Nelson
Meio Souto. I Machado* 1" vice-presidente, dr. Alfrc-'ido Eeydio de Oliveira; 2" vice-presidon-

lc,.Manoel Menezes Aniorim; 1" secre-
1 tario. Francisco de Gusmão Castello

Julio Miguel" 4 ! ,1>!r*'',:*-o: f secretario, dr. Benjamin dc
Verçosa Jacobina; 3" secretario, Manoel
Ferreira Torres: tltesourciro Augusto

Lincoln Caldas, j M*l!!:l:, Procurador, di* Virgílio Anto-
.111110 de Carvalho; bibliotliecano, loão

Frartcisco Pereira'da ! :\!*1**im,0 dos Santos,* Vogacs, capitão
ns. Os outros foram: x!?_notÍ 1'eliciauo de Jesus Castilho, ca-

, im.io Domingos Arthur Machado Filho.
[ Manoel Joaquim de Lacerda. João Ar-
I thur Machado, Olindino dc Viveiros1 Cosi,, c tenente Francisco Cabra! dc

Oliveira.
—*'^Zry<*-<!a>^A'_—mã. .- „AS FOSSAS DE HOJE

Rezam-se as seguintes, por alma de:
João Luiz da Costa 'Antunes. ;is n 11_

lioras, na egreja dc S, Francisco de
.aula;

dr. Luiz P. do Amaral Gurgel, na
egreja de S. Francisco <ie Paula;

Stella Leite _ Netto dos Reys, na Ca-
ihedral ile Kiothcroy;

Custodio José dos Santos Coimbra,
ii? o horas, na Candelária;¦Hilda Braga, ás 9 liorns. na egrci.i
lio Cdrino;

-datina Fontoura Sobral Pinto, ís
91I2 horas, na egreja de S. Fr.incisco
d*» P.iul.T;

Julia Zanni, ás 91I- horas, jia cgrej.i
de S. Francisco" de Paula ;

C. J, dos Santos Coimbra, ás 9 lio-
ms, na Candelária;

Emilia Tavares, ás 9 horas, na egre-
)« de S. Francisco de Paula:

dr- Evaristò .Nunes Pires, pis 8 ho-
ras, aa egreja de S. Francisco de
Paula:

Jacarépaguá na Grderrr dp
dia.6. •

UMA SENHORA ROUBADA EMVAIÜAS JÓIAS
Na sede da delegacia do _4" distri-

cio. compareceu hontem, para fazer uma
queixa, d. Gilda Bâptista, que reside á
rua Barão n. 1S7.

D. Gilda relatou á autoridade, pc-
dindo providencias, que uma vendedora
ambulante, de nome Margarida de tal,
apróveitando-Se dc uma lamentável dis-
tracção dc pessoa dc sua easa, havia
ali entrado, fazendo uma limpeza no
que pòdc deitar a mão.

In/, a queixosa que entre o? objectos
rctbados sc encontram varias jóias de
avultado valor.

A policia do 24* districto, depois de
ouvir a queixa, promctteli providenciar
c despachou alguns funecionarios da

I delegacia para esse serviço.

Uni telegramma
Iatott o seguinte:

"A eessão-do Congresso correu agitada
dendo á ftttituvfc dos ¦parlamentares daUvr.to líepiiM".nia. Como estava aunnn*
ciado, o Congresso continuou a discussão
da moção Alexanídro Urnga, a qual íoi
approvada depois de longõa e animados
deüalci. Os eongressistas do par*íido umo-

sai ram du recinto quando a moção
oi posta à votação c sabendo do resul-

tado resntramm no sala protestando, jt-n-tamento com o deputado socialista contra
a yofação que, secundo aDegavara, não
lifr.a pjh'.i*io a eiillivalcnc'- de ilois: ler-
ços sobre a totaií-aade dns cbitgrcssísiííis.-

Apoiado pelos t-iaou-átas o deputado so-
cia!*:-i';a pioíeriii violento discurso sus ten-
tatrJo a mtllkiadí! da vot.tção. A attitude
dos unionisias provocou a intervenção;, das
galerias nue sc raauiícstaram ruj_los3_racii*
te contra ellcs.

A próxima sessão ficou marcada para
o dia ji do corrente".

I A massa carbonaria maniifcstdu-s.
contra os uiiionistas. Em compensa-
ção, jii se vè, victorioti os democra-
licos, que votaram a pena de morte.
Natural foi tudo isso. Üs c.rcctilorcs
da alia justiça da republica procede-
riam iliogicamentc se não procedes-
sem tissitii. Quem autorizar, p lei,
o morticínio dns chamados / t.
deve ser benemérito para .... j_Vtite!:;,

1A.1'. Emílio Fagtiet, n^s suas lu-
ininosas paginas do C11//0 da Incom-
pclciicia, explica bem esse phenome-
no, O povo adora não os ijiii; mais
valem e sabem, mas aquelles ijttc sc
lhe assemelham, e cltesa a exigir;
para que se lhes entregue inteira-
mente, qti'e a semelhança sej_ per-
feita- traço piir traço... Referia-se
baguct ao povo inconsciente.' Ponha-
mos o ca?o sobre os carbónarios.
Como podem elles deixar de applau*
dir os innovado.res da pena de nlorto
em Portugal, e como poderão .deixar•de vaiar os que ihoslilizaram aiiticllá
infamtssima itmovação? , ,

Mas, para quem desconheça aMus-
toria do partido republicano portu-
gttez, é bom'dizer que a abolição du
pena dc morte constituía 111:1:/ ias
bases .da propaganda, porque aquelle
gonero de punição estava inscripto
110 coUigo militar. Os discursos de
Victor Hugo contra a Rena de mor-
te, proferidos 110 Congresso fiaitccz,
eram traduzidos para porluguez c

.. - .. dcdaniad.os nos comicio. de propa-',c"s ¦*¦''" ¦¦' :;:'' l,mM,'.í'^nlas_.1_m:cn- Banda republicana. Os republicanos
históricos, que eram oradores, todos
ellcs falaram contra os horrores- da-
quella pena. Todavia, feita a rcpu-
blica, a menos de seis annos Üe vida,
eil-a dotada com a lei que os repu-
blicanos sempre condemiiaram, e que
dantes queriam ver substituída por
penalidades moderadas e supporta-
veis!... - -

'Xa verdade, se 05 republicanos
iniciaram a sua acção pratica por. um
regicidio, que estranhar que se soe-
corram, a unia lei que lhes permitia
fuzilar, enforcar, apunhalar, guilhoti-
nar ou decapitar... os adversários
que com-ilha fazer desapparccer, sob
o pretexto da traição, da espionagem
ou da cobardia? Pois sc para elles
basla que qualquer não applatida sem
reservas a republica c o sr. lAlífonso
Costa, para lhe atirarem logo para
cima o epitheto dc traidores!

Pobre c desgraçadissima Tatria!
Quantas dores, quantas humilhações,
quantas misérias le aguardam!...

Eugênio SII.VEIKA.
¦ ¦¦ ¦¦'¦¦¦. ii-imus<><^ _~i cr 1 1

ÍÍIlomimPSrOl! Cigarros especiaes
lJNl¥cR__4fc5_ W- -°° réis, comb._._HJ..-- v-liosos brindes.
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PERIGOS DO ÁLCOOL

Sagrada proceder immcdiatamentc -
novas eleições, após a dissolução do
Congresso. Que se fez, então? O sr.
Alexandre 'Braga. Icader do sr. Af-
íonso Costa, propoz o adiamento da
reforma constitucional para depois
da guerra, limitando-se o Congresso
a votai* agora a pena dc morte e
pouco mais.

Os unionisias foram, a*;;i;u, eodi-
lhados; egualmente o foram os evo-
lucionistas que de boa fé assignaram
a convocação, o o sr, Antônio Zé, que
a não assigiiott mas que acceitou
mais uma vez o predomínio do sr.
Affonso 'Costa, provou que continua
sendo o Antônio 

'/.é 
de todos os

tempos.
Aos tmionistas só restava o cami-

nho decente da obstrucção contra a
moção Alexandre Braga, e obstrui-
ram de facto emquanto puderam.
Chegada a 'hora da votação, retira-
ram-se da sala, regressando a ella
depois para lavrarem o seu proi esto.
porque não estavam presentes legis-
ladores em numero sufíicienle para

Com os unionisias só sc
deputado socialista, portenente Cabral de Oliveira, quc os diainados republicanos catho-

tadas para fingirem de representar
tes dos verdadeiros catliolicos.

Apezar dos protestos levantados, a
pena dc morte será considerada como
bem votada e lei do paiz!

Agora._ os _ leitores, quo sabem
quantas it.famias, quantos ultrajes,
quantos crimes em Portugal têm sido
praticados pelos defensores do regi-
men: os leitores que não terão es-
queciilii os assassinatos em plena rua,
como o do tenente Soares: as ag-
gressões a cavallo-marinho; os sup-
plicios nos segredos das cadeias, po-
dem calcular o qtte, suc.ederà agora
que os republicanos ficaram armados
rom a xoustruosa .pena de morte!

* s. *
(Documento interessante ó o seguiu-

te artigo da l.ttcla, escripto pelo sr,
José Barbosa:"Fui diclaratio pelo sr. Affonso Costa,
mun banquete e:n Paris realizado cm s:i.-i
honra, que a cooperação militar de Tor-
ti'.R.il na guerra ci.ro. ca scrí brevemente
um facto.".-.' pAltica críerior do Partido Demo-cratico, com a qual concorda o Partido
li-eolacionista, que com elle tia-eerno, esláno ponto dc ha. muito dr.tcj.nio freios quecor.siJera-.ain a iiitcrecnção na guerra uma
necessidade. As tropas portuffue__as irão
ikiitro ue pouco tempo combater ao lado
tios aluado?.

l'"Xão temos |*.enhuma re-ponsabilMa-de
dessa política. Xão a considerámos diriai-
da da maneira mais conviniente aos in-
teresses dj XaçSo. Xão hesitamos em affir-
mar que, se a União Hepublicana tivesse
conduzido a nossa ncção diplomática, ou-
ira, mais vantajosa e não menos respeita*
dora úo-y nossos deveres de alliança, 

'seria
a situação tanto interna como externa de
Portugal, ," I.sta é a nossa _ convicção e não qücre-mos. dcaa.c da victoria de opiniões q-.teoutros sustentaram, deixar de a affirmar.
desligando de nós toda a responsabilidade
dessa .política e rccrnhccendo que das g.o-rias que delia acaso advenham não nos
c-abe a menor parcelb,"Qtticcmos a Pt'litka do pleno accordo.
que outros combateram, Oppurcmo-uos -i
definição, iniciei men te reclamada pelo sr.
Jüèo Chagas, da nossa attitude perante *i
guerra, por entendermos Qne o vosso con-
curso estaza, dentro dos tratados vigentes,
assegurado ó tnglaterra, e outros pteitea-
ram a declaração da nossa beligeratteia, ba-
scanâo-a no concurso dc guerra prestado, a
seu ver inseparável desse estado."'Estornos, agora, ao que parece -deduzir-
>c <las palavras d-* sr. Affonso Costa, nas
vésperas .la ida para a guerra nosf cam-
pos da luta européa, e, com surpresa, ve-

mos apri'5ci]l__ a situa.ão como differentt

Um ébrio fere->se a si
mes-T-O

Morando no alio da lajeira dü Leme,
o alfaiate José Fernandes Guerra, <le
45 annos, sobe .todas as noites a in-
greme ladeira que o leva pá casa em la-
11: •ntav.l -estado de embriaguez.

Hontem, ao subir .para a casa. no
mesmo estado de sempre, ia o alfaiate
a sonhar com innumeros .inimigos, c
para defender-se delles. empunhava um
grande .:nme:e que comsigo trazia. 'E
aòs trapeções foi o alfaiate segunido
seu caminho, até qit-, a um bordo, mais
forte, caiu espetando a lamina do ca-
nivele na metade esquerda do peito,
sobre o coração, que só por milagre
escapou do ser picado!

iSabedora do caso a Assistência foi
íá buscar o alfaiate, e depois de o me-
dicar 110 'Posto recolheu-o em eslado
grave á Santa Casa.

"Le Droit _ International
íPrivé dans la Iégislation pbré-
silieimc". — Rodrigo Octa-
vio — Recueil Sirey — iPa-
ris — 1915.

Ha tempos foi publicac.0 um livro
de alto valor otie, entretanto, não
teve a repercussão que jiiereoia e
que devia ter: pouco delle se disse,
tuna que outra noticia ida imprensa
a_ respeito ido seu apparecimento e o
silencio caiu sobre elle, .frio, indiffe-
rente, invencível.

¦No 'entanto é elle firmado pelo
nome laureado ile um escriptor illus-
tre, de um immortal da Academia
Brasileira nie Letras, do f viec-pre-
sidente,dó Instituto dos Advogados,
de membro dffectivÒ ido instituto
Histórico, de um professor da Facttl-
dacle Livre tie iSciencias Jurídicas c
Sociaes, de um diplomata distitictis-
sinvo, ido consultor geral da l.cpti-
blica, do sr. dr. Rodrigo Octavio,
em fim.

Xinguem dirá, por certo, que o
autor não tem merecimento, qttc o
escriptor é um rhetorico incorrigivcl
e tun romântico de 1830, isolado neste
.meio de homens cheios de talento,
inoijernissimos, carregados de idéas
geniacs, como steaincrs abarrotados
de mercadorias em transito.

|Mas o livro 'é de sciencia, escripto
em • francez, trata de Direito Inter-
nacional Privado, uma especialidade
que não _ para o focinlio dessa tur-
ba-muka de pedantocratas armailos
em censores qne andam nor abi a rc-
cheiar de. prosa insulsa e cliorrilhos
<lc asnices as columnas 'barateadas
de imatutiiios e vespertinos. Esse
livro, de um alto espirito, de tini
competente estudioso e limpo, rciitic
as oito lições professadas ua Facul-
dade de Direito c\a Universidade de
Paris, em ¦ 1913, 'é apresentado ao pu-
blico francez por André Weiss, o
eminente professor ide Direito Inter-
nacional publico e privado e mem-
bro_ do Instituto de Direito Inter-
nacional, nome de fama mundial; c
é prefaciado pelo crande professor e
jtirisconstillo brasileiro 'dr, Clovis
Bcvila-qua.Ç}

Ao professor francez pertencem as
seguintes palavras:"\ous avez eu r^etireuse idée de' vçnir étivdier dliez nous la .vie júri-"dique des étrangers au Br_.il; cn"te faisant, vous nous avez instruits
|et charmes. Votre parole eloqüente
\a sn grouper et retetiir atttour dc"votre cliairc uri attditoire attcntif
|| et nombreux; elle a évoqué potir
||nous, sous une forme toujours .le-

. \piée,; les instittttions -de la patric
| loiiitaine qui vous avait envoyé vers"nous.

"'Votre livre perpétuera parmi"aioiis le souvenir d'une collabora-"tion 
précietisc."

iSãò do professor brasileiro estes
períodos do prefacio:"¦Les con.érenccs que mon éminent
.•collégúe Rodrigo Octavio a faites"•sür.le Droit International Prive; á

||la Faculte de Droit de Paris, pen-"dant les niois de jaitvier 'á rriars de"cetle année, sont particuliiérenient"précjeuses, et la seience jurtidíqui:".brésilienne 
pctit, á juste litre, s'en

|enorgucillir, car elles sont une pren-"ve brillante dc 1'orientation libérale
||suivie par le Droit au Brésil, soit
Vlans la -('octriuc dc cenx qui 1'cn-"-.eigncirt, soit dans les ligues géné-"rales de son application pratique."

Ui' claro, pois, que com taes recom-
riiendàções de nomes tão altos, o li-
vno ido dr. 'Rodrigo Octavio estava
irreiiiei.iiaveliiieiilc condeninado á ih-
diífcrença o ao esqtteciiucnto da cri-
tica indígena, porque a caterva
castrados mentae
noite para o dia, cm socictas scèleris
dy. diffamação anonyma, essa, imbe-
cilizada ou perversa, nem se oecupa
de coisas serias, nem entende do
assitT.pto.

'Se se tratasse de um livreco ide
versinlios puxados á ifieira Jo pedan-
tismo, rebuscado c cheirando a nc-
plielibatismo de fancaria; se o livro
fosse um repositório dc prosa esca-
ni irada, sem graimnatica, prenlia de
gajlicis.mos e com pretenção a ser in-
spiradri nas paginas do Hça, já o
autor estaria, a estas lioras, entre os
gênios i do secuio, semidivinizado pelos
cagarrinbas embasbacados, de caras
raspadas, e .nionocttlos. paparretas
que atravessam uma existência intei-
ra su:n um acto 'digno ou simples-
mente útil.

Xão admira, pois, que o silencio
houvesse coroado a publicação desse
livro do dr. Rtidrigo Octavio. No
entanto, agora que ¦ me chegou ás
mãos e o li tranqiiillamentc, sei qttcé um trabalho que honra a literatura
jurídica brasileira.

¦Perfeitamente orientadas pelos
princípios mais liberaes, todas as
lições que esse livro reproduz são
egualmente bellas c proíicientissimas,
revelando estudo ¦profundo da mate-
ria cum vasto conhecimento do di-
reito internacional privado, mias, se é
licit.) mostrar preferencias por algu-
mas dellas, destacaremos a terceira c
quarta, a quinta c oitava, nas quacssão magistralmente tratadas as que-slões dc nacionalidade, da condição
dos estrangeiros 110 Brasil, do direi-
to de familia e da posição da Ame-
rica cm face >do Direito Interna-
eional,

bimborá reconheça a orientação do
direito pátrio preferindo o critério
tio reconhecimento 'da capacidade das
pessoas pela dei nacional, o illustre
professor 

"¦brasileiro 
deixa perceber

as suas sympathias pela doutrina do
domicilio, filiando-se na escola cm
que foraai luminares Carlos de Car-
valho, o emérito autor das paginasfortes c brilhantes da Introducção á
Consolidação idas Leis Civis, e João
Monteiro, o profundo pensador c
mestre da Facilidade de S. Paulo.

¦Como bem íaz notar o dr, Clovis
Bevilacqua, o Brasil é dos poucosestados americanos nue adoptaram o
critério da nacionalidade, o que não
impediu que o dr. Rodrigo Octavio
sc^ inclinasse para a doutrina do .do-
miciiio.

iMerccc referencia especial a lição
cm que o illustre mestre estuda o di-
reito 'de familia com grande supe-
rjoridade de conceitos c uma bella
simplicidade de linguagem.

Todavia, o nosso espirito teve ao
terminar a leitura desse livro magni-
fico uma impressão que perdurará,
produzida pelas paginas dedicadas á
apreciação do trabalho do illustre di-
plomata chileno sr. Alvarcz, a re-
speito do Direito Internacional ame-
ricano.

'Xão obstante a corrente contraria
á formação 'desse direito, especial-
mente destinado a reger as relações
entre os Estados das duas Ameri-
cas, corrente essa que não quer ver
sacrificá-lo o caracter de universali-
dade qne distingue o Direito Inter-
nacional, não é pequena, e talvez não
seja c-enor, a corrente que se bate
pela sua formação americana, c até
certo ponto com alguma razão, por-
que è preferível acceitar a doutrina
de Monroe como um dos princípios
historicaimcnte íundamentacs do Di-
reito Internacional Americano, a re-
cc-bel-a como expressão de uma tu-
tella ou de r.m protectorado õepri-
invente para as soberanias america-
nas do Centro e do Sul, embora
exercido este ou ofíerecida aquella
pela grandeza da Republica anglo-
saxonica da America dn Norte.

iCom muito bom senso c com im-
mensa razão recordou o dr. Rodrigo

Octavio que, não obstante a univer-
saltdade <lo (Direito Internacional, a
Europa tem para as nações da lAme-
rica Latina certas normas de proce-
der, muito differentes daquellas que
observa entre as nações do velho
Continente.

Conscquentanicntc: ou essas nor-
mas de Direito Internacional não são
universaes, ou os Estados da Europa
abrem para as soberanias americanas
itma excepção que autoriza e justi-
fica penfeitamente a formação dc um
Direito Internacional applicado ás re-
lações entre as personalidades ame-
ricanas de direito publico .xterno.

Aliás essa corrente ganha volume
c ide tal modo tom crescido que já
dispõe de nm .Código de Direito Iu-
tcrnacional destinado a regular as
relações entre os Estados da Ame-
rica, obra que se deve aos talentos
e á competência do eminente dr. Epi-
tacio 'Pessoa, como produeto de «na
resolução definitiva adoptada pela
terceira Conferência Americana, rc-
unida no Rio de Janeiro, cm 1906.

O livro dc Rodrigo Octavio justi-
iica plenamente as palavras de An-
dr_ Weiss c de 'Clovis Bevilacqua: é
um livro de mestre,

A crui a is 85 •/-

Pinto da nOCHA.

VIDA POLÍTICA
O general Campos

chega a Cuyabá
Cuyabá', _C. (Do Correspondente) —

Chegou aqui, liontcm, ás I- horas, o ge-
neral Carlos Campos, que foi recebido por
grande massa popular que acompanhava a
pc o bonde em que o referido general fez
o trajecto enti*e o porto c a cidade.

O .presidente do i.stado e seus secreta*
rios, o coronel Pedro Celestino o multas
outras pessoas gradas foram recehcl-o a
bordo e o acompanharam até o antiga
quartel, onde está hospedado.

1'oi muito commentado o 'cynismo com
que o deputado lAnnlbal dc Toledo, quasi
á força, entrou no bonde especial cra que,
a convite do general Caetano, o general
Carlos Campos seguiu para a cidade,

O presidente <lo listado offereceu cm
-tia residência, hontem, mn jantar intimo
00 general Carlos Campos c scu estado-
maior, ficando todos -penliorados com as
gentilezas recebidas nessa festa dc caracter
todo íntimo.

Hoje, ás .1 horas da tarde o general
Carlos Campos, acompanhado de toda a
oficialidade da guar_iiçno( esteve no pala-
cio do governo onde apresentaram compri-
mentos ao general Caetano.

O «ovo deputado esta-
dual paulista

S. .P.\_i,o, _6 dc agosto — Mais
uma .peqiicnti informação nossa, muito
antecipadamente fornecida, nue se con-
firma: amanhã 011 depois a comniissão
directora do -.Partido 'Republicano pu-
blicará boletim, apresentando a caiuli-
da tura do sr. 'Ra.phael Sampaio, lente
de direito á vaga do sr. 'Salles Junior,na Câmara do listado. 'J'rata-se de um
cxcellente candidato. iO sr. Rapliael
Sampaio é um 'homem de indiscutível
valor, pessoal, .possuindo qualidades
apreciáveis, que o tornam sympalliico
ao eleitorado.

O sr. iRn_)li.icI Sampaio foi liermis-
ta..; até o dia em que se convenceu
de que errara. Quando militava no
hermismo, esteve 110 conselho superior
da Caixa Econômica, de onde saiu
logo, por não querer fazer politicagem,
como desejava o sr. Rodolpho -Iiran-
da. Antes de se afastar propriamente
do hermismo, o sr. kapphacl Sampaio
se afastou do sr. iRodolpho Miranda.
Como o tempo muda a feijão das coi-
sas e dos 'homens, desfigurai-do-a, altc-
rnndo-a, caricaturando-a muitas vezes!
Quem .podia imaginar, porém, que não
tardava, muito que tivéssemos o sr.
Rodoilpho .Miranda a subscrever uma
circular .politica ao eleitorado, recom-
mandando a candidatura do sr. 'Ra-
pbacl Sampaio ?

A gente até tem vontade de .persi-
gnar-s.. Não. foi certamente o sr. Ra-

de 1 phael Sampaio que teve de caminhar
constituídos, da j para o sr. Rodoipho, mas sim este'¦'-'- -'....¦- que se foi cpcontrar com aquelle...

De resto, era tuna coisa que eslai',a
dentro de todas as previsões. 'Além
deste mundo ser uma bola, que rola,
rola, como ,por abi iliz o vulgo, a po-
lilica é uma estrada t*m que lia muitas
curvas...

Lá vem um dia em que os encon-
tros são inevitáveis, numa dessas linhas
quebradas da vida. O que se deve ga-
raníir é que o sr. Koilolpbo Miranda
não apresenta outro candidato porque
não .pódc. Engole, a sorrir, a cândida-
tura do operoso lenle de direito, ,por-
que o remédio é dançar 'conformo a
musica...

Com a ida do sr. Raiphael Sampaio
ipara a Câmara é mais um lenle da
Ãbademia que entra para o poder le-
gislativo paulista. Um representante
espirituoso dizia, um dia destes, quan-
do se achava numa roda de collegas,
dos quaes quatro eram lentes da il-a-
culdade -do Direito:

— Vocês quasi .podem .propor que se
modifique a praxe, no nosso Congrcs-
so, na hora .solenne da falação. Km
vez de sc dizer — Sr. presidente, ou
nobres collegas, poder-se-á dizer —
egrégia congregação.

Ainda bem, escrevemos nós, a re-
speito de estarem mudando a Facul-
dade de Direito para o Congresso de
S. Paulo. O .Estado lucrará muito
com as luzes dos illustres calhcdrati-
cos — C.

A. ETERNA IM. .ÍUDKNCIA

IMiiCiiiulo, feriu um menor com
um tiro

José Eacf é um cidadão que já está
na edade de ler juizo.

Constantemente os jornaes estão a
noticiar occorrcncias lamentáveis devido
ás facilidades de. certos indivíduos que
jogam com a vida do próximo, brin-
caiulo com armas dc fogo.

O Baef é do numero desses. Con 1 a
17 annos, mas ainda não sabe que um
revólver é uma arma traiçoeira.

Hontem estava clle limpando o seu
revólver, quando se lhe approximou o
menor Alfredo Ribeiro. Baef quiz fa-
zer uma graça e apontou a arma con-
tra o pequeno, dizendo-lhe que ia dis-
paral-a.

O menor pediu-lhe que não brincasse
daquella fôrma, mus o engraçado im-
prudentemente continuou com a arma
apontada, até que por um acaso, a um
máo peito o tirp partiu, indo a bala
:ittingir o menor na mão direita c 110
ventre, do mesmo lado.

Esse facto passou-se na rua Condcssa
de Belmonte n. 32.

O causador Jcssc accidente foi le-
vado á presença das autoridades do io°
districto c depois foi posto cm liber-
dade, visto como se apurou que o
facto fora casual.

U menor íoi medicado pela Assisten-
cia e depois removido para a Santa
Casa.
-¦¦¦¦— "¦¦a/J #¦ CI_>**T>*tÍ-P**********— ' '

Unia tragédia conjugai

iA Câmara vem de votar inconscien-
temonte, .por exigências do governo, o
aiiguiento do 23 o|o na quota ouro,
proposto pelo sr. Carlos Peixoto.

O .commercio c o ipovo brasileiro que
gemam «om mais 62 o|o sabre todos
os gêneros de importação I

Dess'arte. o pequeno déficit na des-
pesa ouro se transformará <mt saldo.

Que fartí o governo desse saldo des-
necessário para as nossas despesas do
exterior ?

Ira de certo vendel-o na praça, con-
trfbuindo para agitar as oscilações
cambiaes coin prejuízo do comniercio
e das industrias: na baixa, obrigando
o comniercio a procurar esse ouro na
praça; na alta, fazendo que clle o
venda em dias determinados c certos,
para adquirir papel-moeda, com que
cubra o rfc/ti_íf dessa espécie nas des-
pesas publicas.

'Não pódc haver prova de maior 111-
sania e de maior demência do que
esta.

Estamos como numa viagem, açouta-
dos por «errivel tempestade sem rumo e
sem norte, sem ipiloto e sem marinha-
gem.

Até a Divina Providencia parece
que nos abandonou, iO que o bqni «en-
so e a prudência nos aconselhavam era,
sc realmente lia 11111 déficit na receita
ouro, exigirmos um pequeno augniento,
o estrictamente necessário para cobrir
o déficit exi9tcntic.

lEm vez disso, p-dom-se logo 25 o|o!
IKssa medida é por si só irisufíicicnte

para solver a crise que virá produzir
maiores males do .ue aquelles de que
já cstPá soffrendo o paiz.

ICom esse augniento ,dn quota ouro,
diminuirá a importação. de um coin-
mercio já onerado espantosamente, com
o. auginenito dos fretes c seguros a 40
por cento.

IWcmo-, assim, uma diminuição seu-
sivel na receita papel da importação e
avolumar-SjC-iá o déficit orçamentário
trazendo dias mais ltrgubres para a pa-
tria c para a 'Republica!

Tenho lido cm 'brilhantes cdiloriacs
do Correio da ManluT que se cogita
de firmar um novo fiuiding com os
nossos credores.

Não ha acto de maior inépcia, de
maior incapacidade do que esse.

Para o anno temos de .pagar pelo ser-
viço da divida externa c interna, cerca
de trezentos e quatro mi! contos da nos-
sa moade, ou mais de metade da rc-
ceila geral da Republica.

Já é uma situação de franca bancar*
rota c de descalabro .extraordinário.

Accresça-se a isto pas responsabilida-
des de um novo rfunding e teremos 110
fim de dois annos o paiz conipletaiii-ii-
te perdido e a Republica em naufrágio.

Não vê isto claramente o senhor
dr. Wencesláo Braz?

Não vêem isto abertamente os se-
nhores ministros?

Não vêem isto Câmara e Senado re-
publicanos?

Que loucura c icsta? Ha longos
mezes que o paiz espera do governo
uni largo plano de economias c 110 cm*
tanto os gabinetes dos ministros regor-
gitam dc pessoal desnecessário; plane-
jam-se construcções de edifícios luxiio*
sos, fazem-se embaixadas despendiosas,
nomeiam-se marechacs com largos ven-
cimentos ouro, para estudar as campa-
nhas modernas na Europa, e tosquia-se
aqui a lã do carneiro alé á pelle, e exi-
gc-sc mais 25 "1° ouro, emquanto o tem-
po passa, á espera das prorogações re-
numeradas até ao fim dc dezembro.

Que triste situação!
Que paiz sem homens! I
Que falta dc patriotismo!!!
Que povo cordeiro c manso í
Eli, que lenho grandes responsabili-

dades na proclama,ão. da Republica,
grito e clamo, c tenho procurado cumprir
o meu dever nos diversos cargos .publi-
COS.

Em que pese a esse italiano fugido
do Cairo, a minha . administração na
Prefeitura, só foi 11.11 desastre .para os
aventureiros c ladrões.

Do eminente senhor doutor Passos,
ouvi em minha casa, ante vários antigos
—como os drs. Moncorvoe Chardinal,—•
a declaração de ouc a minha acção na Pre-
feitura cm quinze niezcs havia sido mais
extensa do que a sua em quatro annos
com Conselho Municipal, com quatro
annos de administração, com uni largo
empréstimo c leis especiaes.

De Joaquim Murtinho ouvi, com um
abaixo assignado de Santa Thereza, que
esse bairro de nada mais precisava.

Fiz grandes melhoramentos na Ti-
jucá, cm Villa Isabel, em S. Christo-
vão, nos arrabaldes, — já indo-sc até
Cascadura cm automóvel, e até Copaca-
batia, onde a população agradecida, em
praça publica a que deu o meu nome,
me erigiu uma estatua.

Fiz grandes melhoramentos na in-
strucção publica, creando escolas e ad-
quirindo predios, reformando os insti-
tutos femininos e masculinos de modo
a não haver melhor na Europa. Crcei
dois Jardins de .Infância, onde se põe
em pralica o admirável methodo de
Frevel; creei o serviço de inspecção cs-
colar, modelar, dirigido pelas altas
competências de Moncorvo e Charili-
nal; creei uma escola profissional para
meninas; creei um ensino profissional
nas escolas modelos.

Creei uma escola de ensino para
as creanças anorniaes, melhorei o ser-
viço de assistência publica, c do velho e
notável dr. Cotrin e do eminente dr.
Paulino''Werneck ouvi -a declaração de
que a assistência havia lido durante a
minha administração o seu periodo dc
ouro.

Deixei ao suecessor nos cofres da
Prefeitura quatro mil contos em di-
nheiro e isso sem ter realizado um só
empréstimo!!

Não fiz uma só injustiça, não prelcri
direitos dc ninguém, não removi por po-
litica um só guarda; fiz uma honestis-
sima administração.

Desastre por que, senhor italiano do
A. B. C. — que veiu para a minha pa-
tria escrevinhar cm máo portuguez c
injuriar os homens de bem... ganhan-
do dinheiro?

A população quasi inteira do Distri-
cto Federal, pediu ao marechal Hermes
e ao general Pin.beiro Machado" a mi-
nlia continuação como prefeito, que só
só não foi attendido, como bem disse Gil
Vidal» em artigo, porque eu não cra
um serviçal dos corrilhos politicos.

Fui administrador, no inicio da Re-
publica, de um Estado que organizei re-
publicanamente—como podem attestar o
senador Generoso Marques c monse-
nhor Gonçalves bispo de Ribeirão Pre-
to — com honestidade e abnegação.

Fui ministro do Exterior e ultimei a
questão das Missões com gloria para o
Brasil,

Fui ministro da Viação e fundei a
grandeza das Docas de Santos, e resol-
vi a crise de transportes nue assoberba-
va este porto e o dc Santos.

Fui ministro da Fazenda e creei a
Cantara dos Corretores, o Banoo do
Brasil, o Tribunal de Contas, e deixei

1 cm mãos de nossos agentes sete mi-
I lhões e- meio esterlinos, que permitti-¦ram ao marechal Floriano pagar pon-
j tuabnente a divida externa, 

"comprar

i navios dc guerra e vencer a revolta.
Contribui com a minha collaboração

assidua no governo Campos Salles, paraa reconstrucção financeira do paiz.
Quem assim procede, pôde dormir

tranquillo.
Os botes da calumnia não lhe attin-

gem o calcanhar,
Quem assim procede pôde levantar

um viva patriótico ao sr. Rodrigues,
como futuro presidente da Republica,
capaz de salvar o paiz com as grandes
qualidades moraes com a sua alta capa-
cidade e provado patriotismo — senho-
res do A. B. C.

CARNES VERDES
MATADOimo DE SANTA Cllia— Foram abatidos hontem:
541 rezes, 58 porcos, 20 carneiro* «

38 vitellos. °
Marchantes: Cândido IE. nie .M,."v

46 r. e 3 p.; 'Durisch 6- C 1, _¦ .
A. (Mendes, 6* r. ; Lima cr Filho'.
.19 r., 7 ,p. ,e g v.; 'Francisco V C011'lart, 94 r., 24 p. e 10 v. ; João Pi.menía de Abreu, 29 r.; Oliveira ]••-mãos fi* Comp., 95 r., ... p. _ ., v 

'.
Basilio- Tavanes, 9 pr., 3 p, ,, - ..' >.
Castro fi' íComp., 18 r.; C. dos Re!italhistas, 23 r. ; iPortinho tí- C,, ,jr. ; .Edgard de Azevedo, 24 r. • .'x_r.
berto Hertz, 5 r.; E. P. Oliveira ,'_•Comp., ,41 r. ; .Fernandes <S* Marcou,
des, 6 ip., e Augusto IM. da Mol:a.
31 i\, 20 c a 7 v.

iForaiii rejeitados: ia 1)4 i|8 r., >
p., 3 c. e 1 v.

iEoram vendidas: 35 3J4 r.
Stock: Cândido E. de Mello, _.|S ..*

Durisch & C.j 237; A. Mendes fi- C.
409; 'Lima fi- 'Fiilhos, ;Sj Francisco
V. Goulart, 202; C. dos Riíalhistas,-27; João Pimenta dc Abreu, SS; dü.
veira Irmãos fi* iComp., 43.*; Ua si li a
Tavares, 53; Castro &¦ C.i 71; Por*
tinho & pC., 163; Edgard de Azevedo,
92 ;- Norberto iHcrrz, 43 ; Augusto M 

'
dn Motla, 34S, e 'F. IE. Oliveira &
C, -93. Total, 2.5SS.

MÁT..I>0_*I.O DA TEXU.V —
Foram abatidas 21 rezes.

__.I.-OI.--9CO.S Sara os srs. Cal*
deira _• 'Filhos foram abatidas mais
391 rezes, s.ndo rejeitada uma.

EXTIM-POSTO DE S. DIO.iO —
Vigoraram os seguintes, preços:
'Bovino  $600 a 6.J0
•Carneiro .... i?8oo
'Porco i$óoo a ii*.'oo
Vitella .... $600 a $6oo

As obras contra as seccas
OS IJiTIMOS T-.AI.A_.HOS DA

IXSfECTOlUA
Pola Inspectoria de Obras Contra ai

Seccas foi ultimada-, recentemente, a
perfuração dc mais tres poços tubula-
res 110 Estado do Ceará.

Um, na propriedade " Beau site",
de Octavio Ferreira, com 18111,50 da
profundidade. A agua é de boa quali-
dade, attingindo a respectiva coluiniia
á altura máxima de 61.1,00, estável a
5m,oo.

Outro, na "Villa Mencscal", pro*
priedade de Aprigio Mencscal. Tem
este poço a profundidade de 15111,00
apenas.

A descarga lioraria é de 1.000 lilros
d'aguak

Outro, em terras dc propriedade de
d. Maria Ephigenia Vieira, com a pro-
fundidade de 18111,00 c a razão dc
1.200 litros d'agua por hora,.

Esses poços foram abertos com uma
perfuratriz manual, systema Arrault.

A mesma Inspectoria procedeu
ultimamente á insiaílação de um moi-
nho de vento no poço tubular pela mes-
ma perfurado 'ha dois annos na fazeu-
da " Magalhães", propriedade de Joa-
quim Manoel Teixeira de Moura, .10
municipiò de S. Gonçalo, Estado do
Rio Grande do Norte;

Esse moinho, que é do typo "Hoo*
sier", tem a torro de 40 pés de altura
e o leque 12 pés de diâmetro.

A bomba por elle laccionada, dc tubos
de sucção e de descarga dc 4" c 2",
ficou com o cylindro collocado a
24111,00 de profundidade.

O moinho c a bomba custaram ao
proprietário da fazenda "Magalhães"
a importância de 1 :soo?ooo.

Tambem recobeu co_iniunlca.no
do seu 3° districto, com sédc na Ba-
hia, de que o açude publico "Taboca",
no município de Annapolis, 110 EsuJo
de Scrg'pe, cuja construcção foi exe-
cutada pela mesma Inspectoria., de 8
de fevereiro dc 1913 a 24 de dezembro
do anno seguinte, teve a sua maior
enchente em melados de julho ultimo e
sangrou fortemente.

Quem só bebo OASCAT-Xir.<V
EstA livre da MIUDIXHA.

-» —
SALÃO DOS HUMORISTAS

O ESTADO

Uma interessimto exposição de
quadros

A maioria da commissão organizado,
ra da i« exposição de caricaturas c hu-
morismos, reunida hontem, estabeleceu
as seguintes bases:

Os . trabalhos serão exclusivamente
humorísticos, quer em pintura, quer cmcsculptura, quer em artes applicadas.

A exposição abrir-se-á a 15 dc outti-
bro, .tendo a duração de 15 dias, 110 mi-nimo, e de 30 dias, no máximo, no Lv-cçu de Artes e Officios, gentilmente ce-dido pelo dr. Bcttencourt da Silva Fi-lho, a quem a comniissão officiou agra.
decendo.

Os trabalhos serão recebidos de 15
dc setembro até 5 de outubro improro-
gavelmente, devendo ser endereçado ao"Salão dos Humoristas — I.yceu deArtes e Officios". A responsabilidade
dos transportes, ida e volta, será porconta dos expositores.

Os quadros sem moldura não serãoacceitos.
Cada expositor contribuirá com a,'soniuia de 5$ooo, para as- despesas dainstallação e manutenção do certamen.lerminado o salão, os expositores tc-rao trinta dias para a retirada de seustrabalhos. 1'indo esse prazo, a commis-são não se responsabiliza pelos traba-lhos que não fo.cm retirados.
A comniissão organizadora é compôs-

ta dos sr?. Calixto, Luiz, Bclmiro,Amaro, Fritz, J. Carlos, I-Ielios, Raul,e Nery.
Para o jury de acceitação dos traba-hos, foram unanimemente escolhidoshontem d. Julia Lopes de Almeida e ossrs. Rodolpho Amoedo, Bastos Tigre edr._Jc.se Mariano Filho. Posteriormente

será escolhido o jury das recompensas.A commissão descontará 5 °|° dostrabalhos que forem adquiridos, a titulode despesas.
Caso haja saldo no fim da exposição,scra elle rateado pelos expositores. -»tt »¦»¦ _

Na estação do Meyer
OS U 91 FAZ UMA VICTIMAAtais um desastre dc trem occorrctihontem e vem juntar-se aos muitos quediariamente se registram, noticiadot

por imprudência ou por precipitaçãodas próprias victimas.
Hontem,

DE I).
VALLE

_1_A.1I

Foi hontem um dia de descanso para 
'

as autoridades do 24" districto, que
nada fizeram para adeantar o inquérito
sobrea tragédia da rua Uarão.

Hoje proseguirão os trabalhos, dc-1
vendo sor ouvidos, ainda em segredo \
de justiça ¦— como entende o delegado !
que é preciso — o tenente Octavio Gui- 1 '

foi!mnra-'*, cuja presença na
novamente exigida pela autoridade
visto como esse official desde ante-
hontem deveria ter prestado suas de-
clarações.

Além do tenente Octavio, deverão ser
ouvidos, sc houver tempo, a ereada
Olympia da .Conceição c o cozinheiro
João Pereira.

D. Zilah Valle continua em trata-
mento na 24' enfermaria da Santa
Casa, estando entregue aos cuidados do
interno dr. Moura.

D. Zilah liontem pela manhã apre-
sentava algumas melhoras, tendo-lhe a
febre cedido um pouco. A* tarde, po-rém, voltaram os acccpssos de febre e
alguma dyspnéa, não sendo,
desesperador o seu estado.

Não obstante, é prematuro
qualquer previsão e muito mais
dizer quando poderá scr ouvida
senhor».

entretanto,

fazer
ainda

essa

Sei-eileUo CO_*I._...«-a*-<>^i£_--<>+s^*-
¦¦BS-____H_B-___n__-i

jni* uma sala dc visitas ou
IU) um gabinete sem analy- jsar a .linda exposição da casa

LEANDHO -LYI.TIXS & C,
á rua do Ouvidor 93 e 93 c nos |antigos armazéns á rua dos Ouri-
ves 39 a 43. :•; *;• ...

LM ANCHIETA " 
"*

O maestro Enrico Cos-
ta victima de um

accidente
(Na estação de Anchiota, onde re-s:de, foi hontem victima de um acci-dente o maestro Enrico 'Costa, profes-sor do Instituto Nacional de Musicau incidente oceorreu quando o .ma-estro fazia um passeio naquella esla-çao cm uma "charrcí.te".

O vehiculo ia andando mima peque-na velocidade, mas, ao chegar num cer-.0 ponto, ao fazer uma ligeira'-rou. recobendo o sr. E' ' curva,
unco. na qué-da diversas contusões pelo corpo.

O maestro tem como seu medico as-s.stcnte o dr. Antenor Costa, medicotegis.a da policia, que é seu irmão.

, quasi ás S horas da noile,na oceasião em que procurava tomaro trem S U 91, na estação do Meyer,-cliciana Corrêa, viuva, de 29 annos
presumíveis, branca e portugueza, foivictima de ttm accidente que lhe pode-na ter cansado a morte.

Na oceasião em que chegava á esla-çao.atrazada, o SU 91 punha-se emmovimento. Feliciana linha pressa deembarcar, e precipitou-se, afim de apa-nhar o comboio. Fel-o, porém, de talmaneira, que, falseando o pé 110 eslriimdo ultimo carro, caiu, sendo colhida
por uma das rodas e ficando com a
perna direita fracturada, na altura dacanella.

Feliciana mora á rua Joaquim Meyer11 26 ou Ihompson Flores n, 4S.A policia do 10° districto soube daoceorrencia c compareceu ao local
pessoa do coinmissario Nunes, dena delegacia, que providenciou paraque o infeliz mulher fosse medicada naAssistência e removida depois pari aSanta Casa, onde ficou cm tratamento,* ' -inr -» l_.

OS "I>.ÍOS 
D-AGUA"

Dois que viraram o posto ilu
Assistência em frege

lin°S_ PtL '''T'" 
eMan0C' lr«i»ndcs 1,-1t.io c João dos Santos Ramalho ambosmuito entrados na caiininha f ?..,„ hon.tem, pola manhã, ap, Posto ile Assist.n.i.¦¦a .praça da Repiibliea, e -..moS, iisalsifre. Levados prcsoiIa sc «malharam ds

na
dia

dentro medonho"'
nara o 14" districto.
ür„.d.K.0 ui"vivo c'jst° p"a """"¦-"•i

Leitão tem.6 annos, é servente de ne-<lrciroc.de cor branca; Ramalho c sapatci-iro solteiro, de 37 annos. mora á rua Sé*nador rompeu ...| o é. como o seu parceiro,indivíduo de péssimos precedentes.

No Paraguay
APOIO AO NOVO PRESIDENTE DAREPUBLICA

Assitmpíão, 27 — (A. A.) — Todaa imprensa tem elogiado rasgadamenteos últimos actos decretados pelo novo
presidente da Republica, dr. Manoel'• ranço, sendo unanime a opinião cinapoiar s. ex. que sc mostra nutridoda melhor boa vontade para, hamioiii-zando» a família uruguaya, fomentar omais possível o desenvolvimento do Pai.coin^ auxílios directos á lavoura com*mercio e demais classes produetoras. I

MB«i.„rfci!ia--_>~*»--_j»p^ '.¦*• ¦B__ÉH____________ ____É_H_gã_ aca
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Só concorrerão apólices quites
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V. sithiiiariiió allemão. "U 33" eni Carlhagena, 'encostado ao navio mer caule. "Rom", ali internado, desde
o começo da guerra

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

Tn-ciatiiisua, — Londres, 27 — O ini-
lniso bonibi.rileuu o bosque Jc Kametz
-r. as trincheiras ao norte do bosque (lc
Delyilie. O combate cm torno da her-
dade dc Mouqtiçt continua. Captura-
-nos sessenta prisioneiros e repellimos
an sul .Ia estrada <la Bélliune a I.a Uas-
síe -.luas tentativas inimigas dc as-
iiilto.

. >s allemães bombardearam as nossas
posições cm Uoelincourt e tá Cptitttre
e as trincheiras a leste de Zilebecke.

' h nossos aeroplanos atacaram vários
pontos importantes, lançando cinco to-
nebdas <!e bombas.

O cumr.vjnic.ulo do exercito dos Bal-
l-.uis annuncia que houve sómr.nte aeli-
vi.lad.' dc artilheria nas margens do
Simina e no sector dc Doiran. Os acro--planos ingleses bombardearam os acain-
pitiiicntos inimigos e:n Kula, Topoica c
_rosetii„,

Fhaxça — Paris, 27 — N'o Somme,
tis (luas arlilherias estiveram e.n grandeactividade, particularmente ao norte dt-
-.laurepas e na região a costa dc Clcry.

Canhoneio iiitermittcnle 110 resto ila
frente, çxceplo no seclor de Tliiau-
mont i* Fleury, onde o bombardeio foi
violentíssimo dc parle a pane.

Paris, 27 — O estado maior do exer-
cito d., oriente comniunica :" \'a ala direita, na região de Jenikoi,sobre a margem esquerda ilo Slruiua,acenes intermittcntcs c reciprocas dc ar-_.:n_r.a.
. Os inglezes bombardearam as posiçõesinimigas na região do lago <le Doiran,Caulioncio moderado a oeste do Var-u.tr; violentíssimo na frente servia. Anoroeste de i-Cukuriiz, seis contra-ala-
•ines búlgaros fracassaram complelamen-te. Os assaltantes soffreram uma der-roía sangrenta e continuam a effecluara retirada, sol) a pressão servia, ã qualresistem tenazmente,

Xa nossa ala esquerda, na região dcUslrovo, comumam os coinbalcs des-esperados. Ao norte da csir.i.la (|e ()s_trovo r.s búlgaros chegaram até cento ecincoenta meiros das linhas serviasmas o fogo da artillicria cnvojvcu-os¦.•ausamlo-lhe.s perdas elevadissimas Só¦.lefronlc de 11:11a trincheira, foram cn-conlrados duzentos cadáveres¦ Ao norlc-de Ostrovo. as iio. sas guar-<.a. avançadas progrcdiraiiii. Ao sul do
si3 .'• acl;u*-3 >->oía<las e favoráveis aos

Os prisioneiros búlgaros contam quens perdas sof ridas na região dc Ostro-™„„. 0.consideráveis, devido principal-
ío- __m, .._'"l!,cri.*.* ,"»';"¦ -me domina!-'-. completo as linhas inimigas

Nas linhas iíalo-ausíriacas
Londres 27 - (A. \.) __ Sabc.se...|iii que foram incorporados ãs forças(los austríacos ,.u,_ operam no Cars. ca este de Loruia, \arios

ti.- soldados turcos.
contingentes

<>.. J)o._i.\oos i)i«; avi.\(;ão

Os exercícios tíe hontem no
Canipo dos Affonsos

No Campo dos Affonsos, realizou-se
Itonlem o selimo domingo de aviação,
;«o qual assistiram os diicctorcs do
.\ero(.'luli Brasileiro, sócios c grandenumero dc pessoas adininidoras desse
gencro de sport.

A's 7 horas da manhã, tiveram inicio
as aulas da Kscoia de Aviação, O te-
r.entc Henio Ribeiro, director des .1 es*
cola, eni .presença dos seus alttmnoj,
fiz uma' longa exposição sob:.- a dirigi-
bilidade dos hiplaiios e as suas maneiras
de ilecollar e a:, nar.

Depois de lerniinardas as aulas, fo-
ram iniciadas as provas praticas de v.'.o.

Darioli, «pilotando um monoplano, Mo-
ram Saulvier, de 00 11. |'., decollott,
e com facilidade se elevou a 500 metros,
ondç cffectuott -vários giros pelas pro-xinudades dos hangars.

I.ogo ap.'«s ler aterrado o monoplano,
o aviador Bento Kib.iro deixou o solo,
voando durante quinze minulos.

Um seguida, decollott o monoplano
pára-sol, modelo militar, de 100 11. I>.,
qiie ultimamente foi reparado nas offi-
cinas do Aero-Clul 1, soffrendo ligeiras
modificações, assim como a adapção ds
uma lulicc nacional, de modelo do sr.
Domingues da Silva, liste avião, qusse elevou depois da curta carreira de
dez metros, alcançou .'facilmente uma
altura considerável, onde Darioli, que o-.lilotava, eíícctuou vários vôos "planes"
e outras evoluções, que constataram .1
segurança do apparelho, o qual com
brilhantismo resistiu a lo.l.is as prova»de acrobacia a que u aviador o stltimct-
teu.

A's 10..10 minutos, depoi- de oulras
provas que constituíam a ultima .parle
•do ppigr.-imma, os directores do Acro
xetiramin-sc do acrodromo, sendo gerala satisfação dc todos 03 visitantes,

A Itália rompe com
a Allemanha

Berlim, =7 — (Official) — (.Via Nova
Yorlt) — A Itália declarou ao governo
allemão que a partir dc amanhã, 38, sc
considera em guerra com a Allemanha.

Nova Yorli, 27 — (A. A.) — (18
horas e 45 minutos) — Um radiogram-
ma de Rerlim recebido agora nesta cida-
dc annuncia que foi declarada a guerra
entre a Itália c a Allcnianiia.

Varias noticias

A luta 110 Mosa
e no Somme

Appellação do deputa-
do socialista Lie-

bhnecht
Londres. 27 — (A. A.) — Ànnuii-

ciam de Amsterdam que o deputado so-
cialist.-t l.ieblcnecht, appellott da ultima
sentença do Iribunal militar dc Berlim,
oue lhe nugmcniou a pena a que fora
coudcinnado. privando-o dos direitos ei-
vis por (j annos.

Paris, 27 (A. II.) — O jornalista
uruguayo sr. Oarzon. num editorial que
o "l'"igaro" hoje publica, consagra um
que propugnaram a conquista allemã
oue «pro.ougiiar.iln a conq';Jisla illlcmã
da America Latina. O artigo termina
dizendo:"Assim, a França nos libertou do
perigo da victoria allemã. arrctlando-
nos ao ines.no tempo da lula que nos
promeltiam um próximo «futuro e que
teríamos sabido nobremente affroutar."

¦¦Paris, 27 (.., 7/.1 — O "«Matin" ini-
cia hoje a publicação de investigações
cjuo. na sua opinião. p...a!__]„_e.n o mais
documentado e irrefutável libello ac-
cus;.torlo contra , os governos atistro-
húngaro c búlgaro.

Paris, 27 (A. II.) — Telcgr.immas
de Hespanha referem que o arcebispo
de T.-irragona, ao receber o senador
1'ams c o deputado Brousse. conversou
com cllcs sobre a guerra c desenvolveu
a ilicse^ de que a victoria, sem possi-
vel duvida, perlencerá aos paizes que
eslão senlioiv* do mat*, ia... .ido assim
uma clara ..Ilusão aos alliado. c vali-
chiando o seu triun.pho.

Kssa declaração ti-11 si.lo muilo com-
íiK-nl.ida e.n ioda a Hcspanha.

L^á.a ESorelii
A estrella mundial tia cinema-

lographia
Protagonista do' poema drama-tico de II. Bulaillo :

& actos de paixão violentasó Hoje o Amanhã noCIXEMA EXCI.LS10I.
RUA DO CATTETI3 S 8301

«"*(.-»•_*» . »n«

EM CASCADURA
Caiu de um bonde e

feriu-se
Ouaih.ii liontcm procurava saltar <lc uniíjondc. cm Cascadura, o oucrario José DI..S' f- I.ima, Ijranco, oortunte.. de .. nimosu:- t;r:_(lc. c titonulnr nó ..direi Snn.ln.n, foi^¦<:.:,:.¦( t!_ mil afcitjcntc, oite o deixou cm«'_-.. .-!,-.'...,a coisa lamentável.Vi .•-•.....,. rn, (|i,t. çL. |,rcpar_va nara

P.;...r. r.-.iiij distraidamenle, ícl-o dotal tór-íi .1 <|;.., 1 t!-'j_iij'_ c vr. n. cstriíio da carro,
c. i--t.Ii.iub_ um f.rnuint.. coultito no
-*1 ¦- .1 di.c ilo c diversas escoriações
í***. !..rij.-,s.

_ A pnlici.. foi informada d.1.. ocetirren-
«ia. c |H.jm!a.._ fi.tcram cliamar « Assis-
X' :i-'i:., oue premiou os primeiros curativos'Jr ou_ carecia ii iVrido, fareudo-o iulcruar
««i' ;_ na ^_:j:a Casa.

A campanha da Russia
I.ondrcs. j; — (A. A.) — Sahc-se

Qtte o general russo Brussiloff está re-
forçando as suas tropas e prepara-se
para alacar Lemberg o ICovêl,

(.) Reiterai Brussiloff, além dc possuir
grandes contingentes de tropas frescas,
eslá armado com poderosa artillicria pc-sada,

KM S. I-A.I.O

Fallecimento de um reputado

Londres, 27 — (A. H.) — Ilontcin
á noite capturámos duzentas jardas de
trincheiras ao norte de Bazcntin-le-
Petit.

A artilharia inimiga esteve muito
activa entre o .Somme e o Ancre c tam-
hem nas proximidades dc llcthune.
As nossas baterias responderam, hom-
bardeando as estações c a.uartcla-
mentos inimigos.

Londres. =7 — (A. A.1 — Os fran-
cezes realizaram um novo avanço, con-
quistando algumas trincheiras inimigas
nas proximidades da herdade dc Mon-
ipict e fazendo prisioneiros muitos ai-
lemãcs,

Londres, 27 — (A. A.) — Qs_,a!lc-
mi/cs, após violento bombardeio, 

' 
ten-

taram atravessar o canal de llctsas,
mas nada conseguiram, sendo rcehassa-
dos pelo fogo da artiiharia c das me-
tralltadoras belgas.

Paris, 27 — (A, II.) — Os allemães
não se podendo resignar á perda de po-
.sições de grande importância., conquis-
ladas pelo. inc.1-_._s, .iota.lamct.ic no
planalto de _hiepva>l-Po_iéres-[,ongtic-
vai que domina a planície dc llapaumc.
fizeram vários retornos offciisivos q-.ic
todos se malograram. liontcm, o for-
....davel cl.oqnt. em que os _di-.-_._C3 cm-
penharam a Guarda Prussiana resultou,
para elles, num completo revez. A lula
foi épica, mas os inglezes, eoai íliagni-
fica. galhardia, resistiram vicioriosa-
mente a todos os assaltos inimigos. A
léste do Thicpval, os alliados ainda
progrediram, rcehassando um forle ata-
que allemão entre as pedreiras e a es-
Irada dc Monlaubal a Guillemont. To-
dos os ataques allemães nos sectores
francezes, quer do Sonune, quer de
Verdun, foram egualmente rechassados
ou sustidos nas próprias linhas dos ata-
cantes,

A este propósito diz no Journal dc
Gencve o illuslrado critico coronel
Feyler, do exercilo suisso, que só unia.
alternativa enfrenta os impérios cen-
traes, nas actuaes condições da guerra.:
recuarem ou assumirem tuna nova
offensiva.

Não ha noticias da Servia desde que
o inimigo iniciou ali a invasão.

A "Caturrita", do Internacional,
e o yole "Boqueirão" viram em meio

da Guanabara

ou tres dos náufragos «fiveram porVezes em risco de perccTr, o

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Um protesto do governo
rumaico

Londres. .7 -- (A. A.) — O gover-
no da «Rumania protestou conlra a con-
sidcravel concentração dc turcas turcas
na sua fronteira.

ESMERALDA —A melhor—mais
iraro o saborosa

:': •;: :|: :|: liiiinlfiíiil nt ine ira.
Tinoco Machado & ('., fabricantes.

archiíecfo
Ki s. Paulo fallecctl honieni, vi-

ctimado por atros enfermidade, .1 dou-
tor Maximiliano llehl, conhecido archi-
tecto naquellc Kslado',

U dr. ll.-hl era natural da Allemanha
membro de uma família distiuela.

Veiu para o Brasil

||___-.T»vj_!_-_aa'i

convite dc seu ir-
nião, o fallecido
dr. Rodolpho A.
llehl, ha cerca
de 30 aunos, dc-
pois de ter feilo
scu curso de ar-
chi.cetura na i.s-
cola Polylcchnica
do II a 1111 o v c r
( Allemanha 1 e
tle ter Irai.alliado
com o celebre ar-
ehit.cio llarlel,
constatei o r d :i
cal h e d ral <lvj
Münstlcr, com es
professores .\ e -
ckehnann, Ki n -
kb.ngen c Bccker,
nolabilidadcs ua
ciiçcnliaria ger-
llli nica.

Ao chrg.ir ao
Urasil, fez pane'.-> corpo de cn-

genlteiros di lis-
trada dc l-'crro
Dalüa c Minas,
tendo ahi diri-
^ido a sessão d_
Mncury.

l-m 1SS0, 00-
na capilal paulista, o cargo tle
dos escriptorios tcchnicos tio
União do Conimercio dc São

O drçliiiccto dr. Ma
.ximiliaiio llehl

ctipott,
chefe
banco
Paulo.

Conhecida a sua competência pelas
construcções confiadas á sua direcção,
foi dislinguido pelo governo com a iu.-
meação de lente substituto da Kscoia
Polytechnica, cm iS.jfi, c dois annos de-
pois, com a dc lente cathcdratico.

líntrc as suas obras de maior impor-
lancia. notam-se o Corpo de Romliciros
.* o Cathedral, da cidade de Santos, c
na cidade dc S. Paulo a matriz da Con-
solarão, o s .....torio dc Santa Catlia-
rina, o collegio Santo Agostinho, o
Hospital D. Anna Alvarenga, egreja da
V. O. 3" dc X. S. do Carmo, a Mater-
nidade, afora a cathedral, que é unia
das mais importantes do listado e cuja
construcçao está adiantadissima.

Além di.l.is construcções elle ainda
executou innumeras oulras nesta ca-
pitai.

lira casado eom D. Adelaide Schritz-
meyer llehl, lendo deixado desse cou-
sorcio s-.is filhes.

Duas de suai filhas são casadas —
uma com o advogado de S. Paulo, dou-
tor Daniel Cardoso, e a oulra cm o
sr. Caslão Glette, empregado no com-
mercio.

lira lio dc? srs. dr. Arthur Xeiva,
ass.stepte d.» instituto Oswaldo Cru/.
Cornado llorlido Maia de Nienicycr, do
alio commercio de nossa praça, do ma-
jor .loão C. Pereira de Mello, do dou-
[or Lotliario Hehl, engenheiro ào Porto
do Recife, c do no-sso companheiro de
redacção, Walter Kmerich Hehl.

-¦«ag «t.-t_n>-<K»ai^——¦

ESMOLAS
TC_.c..e..<*. dc A. C. ._ q _:it:,. da •--

Totoon para ser distribuída jk.*.*js nossos
1-_. br _ _>-

OS INVENTOS NACIONAES
O SR. CÂNDIDO COSTA FAZ

io..i-i'.iui:xri.vs, com
SUCCliSSO, IM.. UM NOVO

SAJ-VA-VJDAS
Como eslava marcado, realizou-se

honíctn á tarde, na praia do Botafogo,
;is experiências dos apparelhos salva-vi-
dns dc Que é inventor o ir. Cândido
Cosia.

A essas experiências, (|iic foram lo-
das coroadas <lc cnÍIo, assistiram muitas
pessoas convidadas, en.ru cilas autor)-
dades civis c militares.

Ao começarem as provar., o sr. Cos
ía mostrou como se pude, coin uma (>¦--
.{..eu. portão dc algodão, realizar o sal-
vamento não só de c-bjeclos c apparelhos
como tambem dc pessoas, ua afeua. E
assim fica resolvido um .problema que
vinha prcoecupando o mundo iniciro.

Kutre os muitos apparelhos experi-
mentados pelo sr. Cosia foram apresen.
tados diversos salva-vidas muilo for;.-,
e excellenles.

Ü sr. Costa mostrou como ?e pó*b,
.-penas eom .o grammas de algodão do
Amazonas, evitar qtte uni cofre iodo de
ferro vá ao fundo.

.-'oram lambem feitas experiências
oulras com roupas, malas e diversos
moveis, para mostrar a excellencia da
sua descoberta, dan,Io muilo bons re-
siiltados,

Tambem foi lançado á agita pelo in-
ventor um grande cri-zeiro, a cujo lado
sc achava uma miniatura do couraçado
S. Paulo, lendo pesado lasir. de ferro

deposilos para penetração de agna.
Com uma pequena quantidade de algo-
dão do Amazonas, envolvendo tubos de
alumínio, o dreadttousht ficou cm linha
«le fluctuação, o que mostrou cabalnicn-
le como - verdadeiramente merecedor
de auxilio o sr. Cândido Cosia, pelassuas descola rias.

Diversa., outras demonstrações foram
feitas depois, t) sr. Cosia, servindo-se
de uma pequena embarcação de folha
movida por corda de relógio, mostrou
praticamente a vantagem dc unia helice
de sua invenção e que iem s«j unia unica
pa.

As experiências do sr. Cosia, que fo-ram acompanhadas com muita attenção
pelos convidados, duraram muito tempo.

Diversos bares das nossas sociedades
de reino prestaram scu concurso,
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Vende-se na rua da Candelária (t, .9.

Hontem pela manhã, conforme sue-
cede todos os domingos, a rapaziada
dos clubs dc regatas, tripulando canoas,
3<olesl canóes e baleeiras dos mesmos
clubs, zarpou, manhã cedo, das respe-
ctivas garages, eni largos passeios hy-
gienicos pulos pitiorescos recantos da
nossa magnífica baliia dc Guanabara.
Ao contrario, porém, do qiie iodos os
domingos suecede — que c a volta dos
barcos sem accidentes, ao littoral da ci-
dade — o domingo do liou.em foi
a/.iago pira a rapaziada do remo, visto
que nada ueuos de dois dc seus bar-
cos viraram, pondo em risco de vida
seus jovens iripulair.es, aos quacs, en-
tjtuto. nada saccedea de máo, além do
susto.

Deu-se o primeiro caso com a canoa
a 2 r.eni.s Caturrita, do Club Inter-
nacional de Regatas, que linha como
palrão o sr. Carlos Moacyr e como tri-
pulantes os srs. Marcellino de Mi-
randa e Manoel Gonçalves dc Moraes.

Esse barco, ao fazer uma manobra, a
poucas braças da ré do transporte in-
glez Macedonia, foi apanhado pelo en-
contro de duas vagas desencontradas c
virou.

A lancha Sereia, que navegava pro-ximo, em demanda do costado do Ma-
cedonja, acudiu logo, recolhendo os
tres náufragos (c a embarcação) queforam trazidos para terra e desembar-
cados, por gentileza do mestre da Se-
reia, ss. Antônio Jorge llcnriques, na
própria sede do Internacional, á praiadc Santa í.uzia.

Quasi ao mesmo tempo o .vo/_ a S
rcmoSÉ Pioqucirão, do Club dc Regatas
Boqueirão do Passeio, tendo partido
pela manhã em excursão á ilha de Pa-
quelá, foi egualmente colhido por uma
vaga traiçoeira, quando de regresso jáao littoral, virando em frente á pomanorle da ilha do Governador.

Ahi o caso foi mais sério, pois dois
#rn*, o quenao se deu devido á extraordinária

calma do patrão do barco sinistrado, queera o distineto An-ff. sr. Manoel Jorgel.ones.
Uritm tripulantes do Boqueirão os

srs-. Guilherme Geisler. C. Nolding,
Guilherme Dogcemulter Gassmej-cr, Car-
los Jonan, Robcrt Suclibetig, Kuben
Palmer, Gentil de Souza c Flavio Lima
Rosa.'Compenetrado da sua resionsabilida-
de, como .palrão do barco, õ sr, Jorge
Lopes logo que se verificou o sinistro
procurou por todos os meios restaurar a
calma ao espirito de seus remadores,
entre os quaes havia alguns que pouconadavam e um. o sr. I.ima Rosa
não nadava absolutamente liada.'Agarrados ao casco do seu yole, os
oito_ moços, entregaram-se d'al_à c cor-
¦po á mercê do destino, passando assim
uma. hora -horrível, pois nos arredores
não apparecia uma unica embarcação
que os salvasse. Ao fim desse tcni-jo,
a situação poorou, toriian.-lo-se angus-
tiosa para Iodos, visto quo um dos
náufragos, o sr. Xoiiling. atacado s-.i-
bitamente de caimbras cm ambas as
pernas, sentia-se desfallccer.oxhoriando
seus companheiros a quo lhe salvassem
a vida.

Unia vez ainda a calma heróica do
palrão, sr. Jorge Lopes se evidenciou.
Al'.-icllando .para oü tripulantes que es-
tavam em melhores condições de rrsis-
tencia, o sr. Lopes encontrou ncllcs o
«preciso auxilio para ntni_.il vivo e
salvo, mas absolutamente inerte, á
lona (Tagua o companheiro dc-sfalleci-
do. I«V fac.il imagina, o ;irodigio de
boa vontade e de admirável solidaric-
dadi: que representa esse esforço, dada
a siíuação desses pobres moços, aban-
doi:;,dos e.n meio do mar c j,i de mus-
culos combalidos «por tuna hora e tanto
de, jula com as ondas.

•listas, impetuosas, arrancavam-nos
de quando em finando do junto do bar-
co naufragado, e a cada vez que isso
suc.vdia eram minulos do lnla deses-
oerada para reunir dc novo em lorno
.lo casco do Boqueirão os nove nau-
fragos.

Quando, .por fim, a contagem affir-
iii.-.va estarem todos com vida, liavia
um suspiro dc allivio a fugir de Iodos
os .peitos. Vigilante, activo, cuidadoso,
o sr. Lopes, a cada novo assalto das
ondas, novas vozes de encorajamento
dirigia a seus jovens companheiros de
infortúnio, inc.!ando-os :¦. resistir sem-
pre. lira heróica a altitude desse mo:o.

Por fim apnarcceu 110 horizoule, na-
vedando cm direcção aos íiaufraijo-., a
vela larga e majestosa dc uma chalupa.
Para os novu rapazes atpullo era como
ijuc o raiar de uma aurora de esperan-
ça. Aquella graltl apparição revivificou-

os, crentes como estavam de que, vol-
vidos poucos instantes, teriam termina-
do a sua titanica luta.

A pouco e pouco approximou-se a
chalupa c os náufragos pediram soecor-
ro. Indiffereute aquelle quadro dc dòr
e de desespero, o mestre da chalupa
não aiiendcu ás supplicas dos rapazes,
que jã se conformavam até com o ser
somente recebido a bordo o companhei-
ro desfallccido e prestes a perecer.
Nem nisso foram altcndidos. O mestre
da chalupa disse-lhes que esperassem e
seguiu sita rota, deixando os nove 1110-
ços entregues á fúria do mar, que crês-
cia na mesma proporção em que de-
crescia a resistência physica dos nau-
fragos.

A vela sümiu-se olraz de uma ilha e
a morte voltou a ameaçar aquelle pu-
gilo de bravos improvisados, cuja prin-
cipal aneia, acima, mesmo da anciã de
salvarem-se a si próprios, era a dc não
deixar morrer ali o sr. Nolding, cujas
condições dc resistência eram cada ycz
peiores. .Momentos houve cm que até o
valor sioico e admirável do sr. Jorge
Lopes parecia querer fraquejar.

Ntjm dado momento,, exaclamtníe
quando as esperanças começavam a di-
sertar daquelles nove corações, que a
imagem das mães distantes e das ir-
mãsinhas queridas faziam sangrar dc
dòr ante o aspecto dc uma morte trai-
çoeirn o trágica, surgiu no canal cm
que aquelle drama sc desenrolava a
mancha negra de tuna grande embarca-
çf___.a vapor. "Comuicmlador Lage",

de uma viagem a Pa-
lira a barca

qua regressava
q-.n-tá.— Soccorro!

li duas, ires,
aquclles pulmões qne uma¦ie esperança tonificava,
n!_

que

Soccorro.!.., «
dez vezes seguidas,

nova rajada
gritaram a

plena força, num Ímpeto supremo de
salvação:

Soccorro! Soccorro!...
Ao serem ouvidos na barca ns pri-

meiros gritos, já o mestre da " Com-
mciidadot- t.ago" havia lobrigado, a ba-
loiçar-se revel, ciiire o embate cavado
das ondas, o "yole" virado, pondo as
machinas a meia força; aproou caule-
losamente para o sitio em que os nove
náufragos rcjubilavam ao entrever a
reconquista da vida.

A barca parou, finalmente, e a sua
niaruja desceu a recolher a denodadn
tripulação do Boqucirão. O primeiro a
subir foi o sr. Nolding, o ultimo o sr.
Jorge Lopes. Ao chegarem os moços
ao cohvéz Ua barca, os pa-sagi-iros re-
cebiam-nos com vivas demonstrações
da synipalhia, fe!ieiia,n'do-o3 e aífagan-
do-os, principalmente as senhoras, que
_i: commoviani até ás lagrimas ao co-
nlieccr em detalhe a narrativa da lula,
a, que a 511a chegada áquclla local da
bahia havia servido de áureo c Imiti-
noso ponto final.

Um dos rapazes, o sr. Flavio Lima
Rosa, ao chegar ao convez da -barca,
foi acommcttido de violentas .cainibras
em ambos os brae,os c em ambas as
pernas, caindo cslatellado sobre uni
baiícó. Uma senhora, acercaudo-se do
sr. Lima Rosa — que é um synipathico
rapazotò de sc-.is eo annos, — despò.
jou-se dc sua ricru écharpe dc custosas
pelles. .* com ella agazalhou o tronco
enreg. lado do naufrago.

li uma série dessas sympalhicas ma-
nifes.ações couimcmoraram 110 animo
forl«« da rapaziada salva a travessia
da Coinilieiidudor Lage, até pisar terra
firme.

Abi, os passageiros da barca ainda
repeliram suas manifestações de cair»
nho aos náufragos, oífcrccendo-l.ic"
café quente, cbá, eognac, bolos, etc.

O sr. .lorgc Lopes, ao chegar á terra,
expli.-a numa roda a causa do dcSfc-
ire:

Vidlavamos dc Paq-.iclá com mui-
ío m?,r c muito vento pela proa. Ao
chegarmos em frenle á ponla norlc do
Governador, uma rajada dc vento r
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_À festa de hontem no A_sylo da Ve«
lhice Desamparada,
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(A' esquerda, õ nwiutiiíenlo erguido no jardim do Asylo. A' direita, um aspecto da festa honieni realizada
O Asylo S. Luiz, da Velhice Desam-

parada, que um grande e humanitário
coração «creou e legou aos seus herdei-
ros, para que o amparassem, arrostai.
do os maiores sacrifícios, dos quacssaiu triumphante, «no outeiro que se
divisa tio fim da praia dc S. Christo-
vão, na Ponta do Caju', esteve hontem•etn fesla, para empossar a sua nova
directoria c prestar um cullo ao prote-ctor espiritual da instituição. Ucsdc o
meio-dia, numerosa assistência dc ca-
valheiros e senhoras percorria as di-
versas obras c dependências do Asylo,
ancipsa «pela hora da solennidade a rea-
lizar-sc.

IA banda de musica do Corpo dc Bom-
lieiros tocava no fundo da aíea princi-
pai. «próximo do grande ajardinado, quedeita para o mar. Diversos asylados porahi passeavam, satisfeitos pela alegria
que reinava na sua casa, scaipre triste
e sempre -coberta por uma intensa sau-
dade, e alguns alé dansavani...

A frsla teve inicio ás 3 horas da
tarde, lim uni palanque, levantado á
dircila da álea quo vae ler ao mar,
tomaram assento d. Xisto Albano bis-
Po de Bcthsaide. e os padres Fran-
cisco Solano de Faria e 1'rancisco Sil-
va, dr. Manoel Paulo Filho, represen-
tante do prefeito federal; drs. KduardoXavier e Campos Sobrinho, represen-
tando o Conselho Municipal; visconde
dc .Moraes, commendador losé Gonçal-ves Guimarães, José Rainho da SilvaCarneiro, dr. Souza Lima c João dcSouza Laurindo, -representante desla fo-
lha, e, em um outro palanque fronteiro,
os membros dn directoria que termi-
nava o seu mandato. A assistência af-«fluiu então .a esse local, tornando-se
numerosa e extraordinária. L'sott da
palavra o dr. Francisco Ferreira ile Al-meida, presidente da dircctor_ ante-«rior, que pronunciou um pequeno dis-curso, ngrade-cendo o concurso de to-dos quantos tém auxiliado o Asylo SãoI<tiiz, para que prosiga na sua missãobenemérita c caritawret. Terminou dan-do posse á nova directoria, assim con-sliluida: .presidente, dr. Carlos Ferreira
de .Almeida; vice-presidente, conde de

__

Avellar; tliesoureiro. Benjamin Torres
(le Carvalho; i" secretario, dr. Luiz
«Fclippe de Souza Leão; 2° secretario.
João Dole. Commissão dc contas: dr.
Belisario Tavora, José Rainho da Silva
Carneiro c dr. Thcodoro Machado. Mor-doutos: coiiiinendador José Gonçalves
Guimarães, José Rainho da Silva Car-
neiro, dr. Thcodoro Machado, dr. e.n-
tonio Passos de Miranda Filho, vis-
conde de 'Moraes, dr. Araujo Penna,
dr. Belisario F. Tavora. dr. Henrique
Tanncr de «Abreu, José Loureiro, Car-¦los do Carmo -Oliveira, dr. Francisco
(Ferreira dc Almeida c -Artluir M. T.
de Azevedo*

. Seguiu-se com a palavra o novo pre-sidenle, que produziu um hmgo dis-
curso, enaltecendo <*.* fins -da instituição
e agradecendo a visila feita aos velhos,
que aguardavam no Asylo o ultimo in-
slante da vida. Kssa visita era um raio
de sol que (Iluminava a existência dos
velhinhos quasi sem vigor. Approxini.i-
va os que soffrem dos que gozem c .pro
duzia expansões generosas do coração
.lutnano. lim seguida, declarou inang.i-
rado o novo monumento do Asylo, re-
prcscftràndo dois faltccidos asylados sob
a protecção dc S. Luiz dc ií rança.

lisses asylados eram .1 brasileira An-
gelica Lapa de Mello, descendente do
marquez de Pombal, c o portugucz JoscVictorino Martins, dc quem sc oecupou
por alguns instantes o orador. Esse
monumento, offerccido ao As\lo, .por
tfiri grupo dc bemfeitorcs, é iodo de
mármore branco c poisa sobre um grau-de bloco dc granito, tendo em redor um
pequeno canteiro cobcrlo de iiiiinosaK
flores,

O asylado T.evindo llcnriques do Car-
mo, relembrando o seu passado artisti-
co, empunhou ainda tuna vez, com suas
mãos tremulas, o arco do scu violino,— quem sabe sc de glorias e de trititu*
phos — c executou a serenata dc Fran-
cisco Braga. Iisse acto do velhinho
provocou lagrimas das almas sensíveis.

Segui.i-se a benção do monumento,
por d. Xisto Albano, bispo dc Bethsai-
de, acolytado pelos padres Francisco~r

Ffn Fortaleza

cm-
dis-
ma-
mi-
po-

um vagiilhão quasi nos viraram
barcação. Relativamente a pou
lancia \ i um grupo de ilhotas
nobrei para recolher .nc lá com a
nlia tripulação... Quando íamos,
rt'1-,1, a meio do caminho novos vaga-
IliõcS o novas chicotadas do impetuoso
sudoeste 1103 castigaram, até qnc 11111
V.-_alhão noa i.lirou á agna... O resto
o:, senhores já sabem...

Depois cada um dos náufragos vol-
If.-.i a scu lar, a rever as pessoas ama-
das que elles tanta vez haviam pensa-
do, rui sentirõin-sc sepulíados nas on-
das, nunca mais tornar a ver.

Que grande momento deveria ler
-1,1., rsir.l..

Acham-so expostos cm suas vitrines as nllim:is novidades
parisienses, em toilcttes pura íhoatro. visita e passeio ; munleaux
a chap.os, mandados confeccionar especialmente para a nossa
casa.

1-t. _S. _?. Ouviclor

AS GRANDES SOLENNIDADSS

fl asylo Gonçalves de Araujo e a sua
data anniversaiia
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XOTICUS Di; ALAGOAS

Maceió. (A. A.) — Tem
rado sensivelmente o csu.d.j .le saude
da progenitora do governador do lisla-
do. quo desde alguns dias ss acha gui-
vomente doente.
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OS melhores e os mais procurados
moveis são os que vende a Casa .Mar-
tins, rua da Carioca (i; : quem es exa-
minar não deixa dc leval-03.
¦ _, 1 ,._.,. ¦^_!H>-_.'>-«_-i!B*" ¦-¦ ¦ -.

UMA TKXDIMIA 1IK'I1AUA
PELA POLICIA

A policia do .3" districlo varejou hon-
tem a tendinha da rua Cl.neral Câmara
n. .;.. onde jogavam a ''vcrmclbinlia"
vários indivíduos suspeitos.

Os jníradores foram pre.03 e á ten-
dinha fechada,

•?_Sf_^; ct____<bimí. 1 l"*^"l*i_" —i-uéu. _ .¦ ii_i-_tra_.__Lg_.____ ¦ —. mmmj —JIMJU

A actual d'm .'/¦i.i ú'j .1 sylo Gonçalves de Araujo.

A administração da Irmandade do
Santíssimo Sacramento da Candelária
solcnnizou hontem a passagem do -.-6'
anniversario da fundação do Asylo
Gonçalves Jc Araujo, que sc acha sob
a sua dedicada direcção. A solennidade
teve inicio por uma missa solcnne, ce-
lebrada ás it i-* horas, ua respectiva
capella, prio çapellâo do Asylo. Ao
Evangelho subiu á^ tribuna sagrada o
padre Ricardino Scve, vigário da' fre-
guezia do S. Francisco Xavier, o qual
produziu v.ma bella oração, pondo em
grande destaque os benefícios que o
Asylo presta a orphandade. A este acto,
que teve grande assistência, compare-
ceu, incorporada, toda a administração
Depois de uma visila ás diversas de-
pendências da^ benemérita casa de in-
strucção, seguiu-se. no salão de honra
a segunda parte da grande solennidade.
A's -• horas, o salão estava repleto. As
familias dos directores e as mais dis-
lindas do bairro de S. Christovão ahi
se achavam em grande numero, pata
tomar parte na fesia das creanças pro-
tegidas pela grande generosidade de
Gonçalves ds Araujo. Junto ás janellas
que deitam pr.ra a rua, foi levantado
um extenso palanque, no qual tomaram
assento o capitão-tenente Dodsworth,
representante do presidente da Republi-
ca; dr. Lindolpho Xavier, representa*.!-
le do ministro da Viação; os membros
da directoria, representantes da ini-
prensa c pessoas gradas.

A solennidade teve inicio pcla rxe-
cução do Hymno Gonçalves de Arau-
jo, composição do maestro Francisco
Braga, cantado pelas alumnas do Asylo.

Seguiu-se com a palavra o barão de
Raniiz Galvão, director do Asylo, que
pronunciou longo discurso, que' produ-
zi-.i grande einojàq uo auditório, p-.I_s

reicrdie.as que levemente fez a um re-ciinc acontecimento!-, cm que esteve
envolvido o Asylo, e que lauto veiu
contribuir para desorganizar a educação
u.is asylos orplianologicos, disse oorador.

Scguiu-sc depois a primeira parle do
concerto, constante dos seguintes nu-meros :

..-) L. Migucz — Op. io — Xocliime.
b) h. M:g-..t-z — Op. 21, u. ,j —
Schcrzclto. Tara piano, por d. Clarisse
Martin — G. Char.peiitier — Ária daep, — I.ouisc. Tara canto, por d, Lv-dia Salgado.

Xo intcrvcüo falou a alumna Maria
de Assumpção t Rodrigues, q-.:e produziuuma tocante allocução de agradecinicit-
lo, dizendo tudo quanto as asyladas de-
vem á memória do bem feitor do Asylo
e aos encarregados da execução da sua

I obra de humanidade, liste discurso foimuito applaudido. Teve logar depois asegunda parte do concerto :
o) Francisco Braga — Air de Bailei,

b) A. D Ainbrosio — Serenata. Paraviolino, por d. Paulina d'..mbrosio —
C. Gomes — r.o Schiavo (Romanza),
Fará canto, por d. I.vdia Saltado —
Chopui — Op. .íi _ Schcrco. Fará pia-no, por d. Clarisse Martin, sendo o*acompanhamentos nitos pelo professorI-.. Gallet.

Terminada a solennidade, a adminis*tração offereceu aos seus convidados
profusa mesa de doces, sendo, ao cham-
pagne. trocados diversas brinde;, pelossrs. Lindolpho Xavier e outros e pelodr. .Mario Nazareth, que agradeceu ocomparecimento dos altos representantesuo .overilo.

Tocou durante a solennidade umabanda de musica do Corpo dc Marinhei-ros .\acionaes_

FEflVAI. F.M HONRA DO ARCE-BISPO D. MANOEL
Portaltsa, 27 — (A. A.1 _ ITonlem,

realizou-se na sédc do Circulo ('.-.llio-
lico, um brilhante feslival em honrado arcebispo d. Manoel, comparecendo
o presiden ie do listado, secretários do
governo o demais autoridades, asiim
como grando numero dc senhoras ccavalheiros.

_ Falaram vários oradores, salientan-
(io-se o deputado Jorge dc Souza, cujodiscurso foi muito applaudido, O arce-
bispo respondeu, agradecendo,

Todos os jornaes prestam' homena-
gem ao arec-bispo, .".iludindo aos gran-dc serviços por el'.e prestados aoCeara, durante a calamidade da secca.

m casa alvim m
'¦: Agencia dc Loterias "TI

Fagamcnlo immcdiato
Rim, <1_ Asscwblía 95

1 eleph., ;6...., C.

Lamentável accidente
UMA SENHORA MORRE EM CONSE-

QUENCIA DE UMA QUEDA'Mme. Kiiri.lice Silva, viuva e resi-denre á rua Silveira Martins n. S2foi viotihia dc v.-.n lamentável acciden-le 110 largo dc São .Francisco. Ao sal-
lar de um bonde o con luclor deu o
signal de .párlida e o vehiciilo moveu-
se, caindo cila, do que subreveiu uma
commoção c.-r.bral,

.Mme. liurldie. fui soecorridá' 11a
Assistcncia, vindo a fallccei' poucashoras depois .

O óbito foi cotnninnícado á policia,
que pcrmiltiu sair o enterro da prepriaresidência.

O conduetor -culpado, jr,-.noel Cor-
ria, de nacionalidade portugueza e i'e-
Sldontc á travessa Oliveira, 26, foi pre-so em flagrante c autuado 110 30 dis-
tricto.
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PoFlial ia on
O governo nacional

A atuindo dos unionistas

Silva e Francisco Solano de Faria, cí-í
pellao do Asylo.

lisse acio foi solennissimo porque domonumento partiam .numerosas fitaiirancas e azues. que eram seguras pc.los srs. conde de Avellar, visconde de.«oraes, commendador José Gonçalve-•oiiimara-cs, José Rainho da Silva Car-neiro, dr. Manoel Paulo Filho, renre-seiilaule do prefeilo municipal; 
'dr.

JírUtiardo Xavier, representante do Cou-seljio Municipal: professor Souza Lima,João de Souza LauTindo. desta folha «¦munas senhoras, bemfcitòras do Asylo,
que foram considerados padrinhos donovo monumento, oue é bcllissimo, vis-toso e muito significativo.

Terminada toda esta solennidade,
realizada ao ar livre, dirigiram-se osassistentes para a capella, onde foi dadaa hençao do Santíssimo Sacramento

| bubindo á Iribuna sagrada, d. Xis;o¦ Albano, produziu uma bella oração so-bre_a solennidade. exaltando a obr.meriloria que o Asylo vinha exercendo
de modo altamente louvável, .nurni-.c
estendia a sua missão dc carinho c díntuor a 1S0 velhos, entre os quacs 130do sexo feminino, sem procnrur conhe.cer o scu passado c as suas nacional.dades*.

A directoria offereceu depois aos seussócios e convidados uma profusa niesãdc doces, Irocando-se diversos brindes,(pie o dr. Carlos Ferreira de Almeida,agradeceu, saudando os grandes bem-feitores do Asylo.
A nova directoria recebeu, durante asolennidade, muitas saudações c diversas

csporlulas, ^lestacando-se entre eslas asdos srs. Frederico Fróes, no valor dr.1:000$; Carlos do Carmo Ribeiro, de-'oo>; madame dr. Antonino Ferrari,
uma apólice «Io empréstimo do listado
do Rio, 11. 1.-0.:*-., e do conde de Avel-lar, 3 quantia dc .oo$ooo, produclo de
uma subscripção entre 03 seus amigos. ¦

A festa correu alegremente, offcre-cendo ensejo para que os asilados ti-vessem um novo dia do satisfação na.sua vida.

PM BUENOS AIRES .

UMA TRAGÉDIA
PASSIONAL1

T.tsr.o... t2 de agosto de ioi(í. — (Do
correspondente). — Ao contrario do
que sc aniiunciava e que estava dentro
dos limites da lógica, a chamada sessãc.
histórica do Congresso não produziu
qualquer modificação na polilica in-
terna.

A questão do governo nacional foi
posla de parle em visla da intrans:gcn-
cia dos unionistas.

Sc a memória nãn aos falha, 05 ami-
gos do sr, Briio Camacho declararam

- fi!
poi

Quem só bobe OASC._TlX_r.-_
Está livre da MIUDINHA.

"' ¦•¦g-^-_t_»-*_H__M_ii

PARA .MOXTKVIDi.O

Bons ventos o Icv
Jesus Calau é o nome de uni

muilo conhecido da policia e qu
pouco daqui saiu, rumo de Sanlos,
porém, não conseguiu elle desci
car, regressando. _r;. _ de novo
Jesus Calau pediu para embarca'Orissa" 

para f_ [o.ucvid.o, o qubom grado accedeu o -° delicado
liar.

em
id rã o

ha
Mi.

nbar-
iqtli,

no
dc

uxi-

• —
DR. ALBERTO DO REÜO LOPES -

Do Hospital «I.i Misericórdia. S'i-S uii-
naria?, oprraçücs rni gcr;.l.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES -_

Do Hospital Ha Misericórdia. Moléstias éj
g-__g_r_ta- r,arí_ c cv.vidus.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculisl-, pr.ji. da Faculdade .Ir Medicina,
Consultório; rua Stic dc Setembro ... 99.

(A .194)
¦d » «a » m, 

Na Sanla Casa
MORREU EM CONSE0UF.I..IA DE I

UM ACCIDENTE"
A .policia do c..° «lisivi.-io fez reco -

lhcr, no dia 25 do corrente, a uma das
enfermarias da Santa Casa, Antônio |
Henrique dos Sanlos, casado, tle 4-2 an. jnos e residente na praia da Bica, Ilha jdo Governador. j

Henrique apresentava um ferimento 1
no pé esquerdo, pioduzindo por acci-
dente,

Iionlcm veiu o infeliz a fellc-cer. sen-
do o seu cadáver removido para o Nr- ,

GIMENTOf^i
Teleplione 83-í. Central. —- I_tn

Snntii Luzia _0_
— PAütO PASSOS & C. —

'*¦«*¦¦ 11 ro« a..-1
DR. REGO MONTEIRO. Mo., d.15 se-

r.lior_s c dos olho*. ; dc Setembro Sr,
(B -379)

—«-£-«_.-O-P»

Furtou e foi preso
O empregado das Usinas Nacionaes

Branco Hocha desappareceu ha d'as,
furtando a -quantia dc 9O4$5O0,

Levado o caso ,_o conhecimento da
policia, esta o prendeu, instaurando con-
tra elle o respectivo processo.

O dcpalado Brito Ciintiichó

ha Icmpns que só fariam parle dc 11,11
governo nacional quando o p:.u entras-
se. dc facto, cm guerra. Ora as dccla-
rações do governo a esse respeito nâo
deixam a menor sombra dc duvida, porisso julgamos que seria agora a ocea-
sião dos unionislas cooperarem nas re-
sponsabilidades do ministério que tem
de presidir a essa annuncia.Ia guerra.li' ecrío que o facto dos democrati-
cns não optarem pelo principio da dis-
solução parlamentar dá molho a queos unionislas fujam da responsabilida-
de, do poder, mas não nos consta queo sr. Brito Camacho apresentasse a
q-.ic-.iao neste pé ao chefe do Kslado,
quando das ultimas conferências em
Bclcm.

U resultado era previsto: declarando-
se 110 parlamento a cooperação dc Por-
tugal 11a guerra, precisamente 110 1110-
mento decisivo cm que necessitamos a
união de iodos es portuguezes — .1 po-litica partidária voltou ao scu aniico
eslado de agitação, islo é os democra-
ticos, na sua imprensa, atacam furiosa-
mente os amigos do sr. Brilo Camacho
c estes respondem-lhes 110 mesmo tom.

Evidentemente que desle mio exem-
pio resulta que as restantes camadas
opposicionistas rctracni-se e uão favo-
recém a atmosphera indispensável paraa organização do sonhado ministério
nacional.

A questão csú concentrada nc-ite pc-
queno suelio que lemos na " Lucla".
com a cpigr.-.phc: "Quod volitmus... "

"Acreditou logo um jornal da noile
110 que lhe disseram euanto á nossa
entrada no governo,

Que nos dissolvíamos P/ira fugir á
entrada, recrutados, para o governo!Ji' fácil crer no que se des.ja; mas,
procedendo assim, erra-se muitas vezes.

Fará não cn^-ir uo ministério, que(••láj.s _i»i_ maravilhas no poder, bas-
Lij-Uu. não q*crcr... e não queremos 1"¦Tim 

_ su*%ma : ->icai)ios todos sabendo
que r.ão temos outro governo c vamos
para a guerra, guiados pela actual situa-
çao democrática — evolucionista; Deus
nos acompanhe!

O QUE 1M011MAM 03 . "

Ti;i_x;ií.\.M..i.\.s

. Buenos Aires, 27 — (A. A.1
cidade anianlioccti hoje abalada,
uma grande tragédia dc amor.

dia tempos, Jorge Granopolii, de na"cionalidade grega, de 27 annos, ena-morou-se de Arlsimia Statopulo, meni-na, d.-, i.i annos. apenas, da incsma na;
cionalidade. Acontece, porem, que esla,«presa a oulras affeições, nio importou
com os «protestos dc Jorge, fazciido-llut
mesmo ver claram_ile qnc não podiaacceitar a còrlc que esle lhe fazia. .

Assim contrariado nos seus sonho,
de amor, Jorge, vendo-se des-irezad.)
por Arisimia, não tonih.! forças parnsupportar a rudeza dc sua desventura;'
jurou tomar para logo uma desforra e_l
servindo se de um revólver que pos-.suia, foi á casa de sua amada, dispa-
rou conlia a mesma, quatro vcees, ;»'
arma qu.- trazia. Allucitiado e scdeii-loj
de sangue de sua victima que jazia ai
seus pés, quasi exangue, Jorge, cnm ai
nicsnía rapid.z, saecou dc v.-.n punha,
(ireso á r.iniiira c com cllc acabou de-j
inalar a infeliz Arisimia, cravando llu-i
repelidas vezes pelo corpo toda a In-!
mina aguçada. For fim, vendo-a sc.vl
vida, voltou contra 51 a arma .assassj.j
na, suicidando-se com dois golpes ecr-i
leiros.

Quando a policia compareceu aq Ia.
cal já ;unbos eram cadaveres.

_?»?_»
XRL-RASTIIEXÍA (.

Cur,. rápida c radical. Consultas tia.
q da manhã ás 7 da noite.. Dr. M. T.,
Sandeu, largo da Carioca, i-\ i° andar."*

1! io;6\j

Accidente num cirA) de )
cavallinhos .

O circo "Kiiropcu" está inslalla-do,
presentemente, á rua S. Francisco Aa*
vier. Iionlcm, quando sc entregava a
fxrcie-os dt1 p.yn.nas.icn, o artista Car-
!..s Champlain foi victima .1.- uma quê-
da, fracturando o braço direito.

A As.sisioncia .oceorreu-o c feí-o ro*
mover para a sua residência.

m «•-1» in _
Quem só bebe OASCATIXIIA -
Kstá livre da MIUDINHA. '

Fallecimcntos em Minas
Geraes \

Bello Horizonte, 27 — (A. A.)—Fal.
lccera.ni: nn Fortaleza. .1. Claudia de-.
Araujo Caldeira, que ali f..i professo-]-
ra dura.ile 30 annos; em lirão Mogol.
d. Cindida Mauro, sogra do deptilado.
Pedro I.aborno, e nesta capital, d. Jus-j
tina de I.ima, esposa do sr. Joaquim de-
Panin I.ima,

MOVEIS
MAfiAimAES MACItADO & C—•

itun dos Andradas 19 o 21. Os
maiores armazéns .lesta capital.

Contra a "black-list" J
O OIÍANDB COMÍCIO íllü ,!

ülKXOíi AIÜKS \
Buenos Aires. 27 — i.\. A.1 ._ ,\t_

gtinias instituições -patrióticas fizeram!
publicar p»los órgãos da imprensa dc-
ela rações dizendo que não comparece-
rão 110 "mceting", annunciado puraíhn.ie á 'arde, de proicsto conlra a;"black list'', e seus efft-itos.

Ainda devido ao mesmo comido, _
para prevenir qualquer alteração d..
ordein, foram tomadas varias m.did.is
pelas autoridades policiaes desla ca$>L«'

¦**-_w»»li»

DINHEIRO sob -ioias canteis»
do Monte fie Soe-

torro, condições especiaes — as e 47,'
rua Luiz de Camões. Caia Goutbier
Fundada em 1H67.

O iiKildenío do (lin no 30 do corrente.
I .iilamcuto

Lisboa, C7. f.!. //.) — O "comitê"
dirigente do panido socialista declara-
sc solidário com a attitude assumida
pelo representante do píwtido na Ca-,
mara dos Deputados, sr. Costa Junior, •
e protesta comia o incidente õccorrido
na sessão do dia 2j com csl_ parla-mentor,

franceza, que aqui vem tratar da rxppj
dição portugueza á frenle oceidentaf,-
checará a esla capilal no próxima .lia

Bebam só Café Ideal Lisboa, 27. í.-f. A.) — Os jornaes í
noticiam que a missão militar «nglo-1

A ninjoria-gciicritl daAi-mnda

Lisboa. 27. (A. A.) — Reassumiu à
cargo de major-geneial da Armada qi
almirante Álvaro Ferre.'.-,-.. ¦

Lisboa, 27. ( _. //.) — Afim da
comparecer á sessão do Congresso Na-
cional marcada ,.ara 31 do corrente, qj
presidente do ministério, sr. Antônio
José de Almeida, adiou a sua _._*.ti«i*j
para o 'Jercz,

ILEGÍVEL
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ESPIRITISMO | OL
C#RKEIO DA MANHÃ -- St

PATHE
SESSÕES SELECTASHOJE • 

As fabricas Pathé editam em dois longos actos a novella
sentimentalO Stradivarius de Sylvio

Formoso poema semi-religioso, melancólico e puro
1* aoto A magia do violino

2- aoto O amor Inspira amor

\UT UMA REVELAÇÃO ARTÍSTICA
Surge e apresenta-se no Pathé uma revelação de

grande arte:

vM.
•"'..¦_'•;

-:*.,
___.¦_£¦*¦¦•

§&

mi
w&

no drama de vida motrerna perversa

AQUELLA QUE
DEVIA MORRER!
1* acto: O sol do amor juvenil acalenta a maturidade

Joentia.—2" acto: O zenilh adusto.— 3- acto: Paraiysia..-
O declinar. —¦ 4- acto: Naufrágio... Ocaso do amor.

O ráthé apresentando este espectnculo diz apenas
VEJAM... E JULGUEM!

Os homens dei estiva

Quinta-feira : A meifra, multiforme o extra-
ordinária J.EDA OY _

no drama de Suprema Arte: COMO NAOOELLE DIA 1.

FiramHEATROS& CIHEfiaS/

CARTAZ DO DIA

jTheatros
APOI/LO — "Romance de um moço po-

l>ic". (drama). A's 8 3U-.. . , ,_,
, CARLOS COMES — "No paiz do sor
Krevista). A'a 7 3U <! 3U. , - -

, -tlUNICIBÃÍt, — Concerto L\ntonietta
iRiidue Miller. A's g horas, . .

rAIvACE-THEATR"* — Festa artística
íüe Duque e Gahy. A'a 8 e io horas,

, ri-RN-X — "Telhados de vidro" (come-
Bia). A's 8 c io horas.
. J.l'CR*3IO — Recita do actor Glnra. IA s
1 _u-

REPUBLICA — Attracçües e cinemato-
feraplio. Das 7 áj n horas,

S. JOSÉ — Representações da companhia
Molasso, < attracções. A's 7 3l4-

*- * *
.Cinemas \

11
AVENIDA — "O homem onysterioso",

ftdr.ma). "Difficuldades de uma esposa",
l(drama); "Rivalidade", (comedia); Jor-
tcti! Universal", (do natural).

•IDEM, — "Aquella que devia morrer",
[(drama); "Sylvio e o Stradivarius". (dra-
teia); dois filmo da guerra (do natural);"•Polydoro e Mirclla suicidas", (comedia).

1U1S — "Clianinias de amor, (drama);¦"A evidencia", (drama).
ÜDI.ON — "Avatar" ou "Troca de oi-

toas", (drama); "-As férias de Leoncio",
Kcomedia); "Odcon Actualidades", (do -ia-
íltral),

PATHE* — "O Stradivarius" de Sylvio",
)(poema); 

"'Aquelle que devia morrer*,
[(drama). * * *

No Pah io Sol, que muito tem agradado
os frequentadores desse theatro. O publico,
oue teve oceasião ds applaudil-a durante
muitos dias, irá, (certamente., Idespedtr-s»
da afortunada revista, que deixou, marca-
da a sua época 00 antigo theatro üo ko-
cio.

* * SR

Cinemas

Circos
I'I ERRE Grandiosa funeçãò.* * m

Mais um programnia de verdadeira arte
offerece hojo aos seus ínnuineros ttauitties
a elegante cinema da Companhia Cinemato-
crapliica. Constituído por um tilni ae
rrande e luxuosa montagem — Avatar ou
Traça de almas, esse programnia niarcara
mais um estupondo ajiccesso para o oaeon.
que certamente vae ter, durante tres. dias,
os seus salões repletos de uma sociedade
chie O Avaíar, extraído da famosa no-
vella de Theophilo Gauthier. e uma ma-
restosa ohra cinematograpluca, mixto ae
arte o deslumbramento de «nse-en-scllie. U
arrebatador film c interpretado rela remi-
tada actriz russa Soava Callone. exccii ando
deslumbrantes dansas exóticas o bella e
reputada bailarina Zohra. Serão .*«-»; nf*-*'»b'-
dos: As {irias tle Leoncio. hilariante co-
modia c Odeon-Actualidades II. 12.. com a
resenlia das ultimas occorrcncias cariocas.

*

, PRIMEIRAS
Com a peça O raie-iir. de um moço'febre, realizam hoje, no Apollo, um festi-

[vai *iurti?tjco os artistas Ribeiro I.opes c
[Elvira iihsws, figuras estimadas da com-
•nnliia do theatro Folytlicama de Lisboa.

Este festival, certamente-, a julgar 'peto
valor da peça que vae ser representada e
pela sympathia que o nosso publico vota
noã dois artistas homenageado?, alcançará o
juceosso a que faz jús.

reclamos'
Theatros

O estimado actor Ghira, realisa, hojo, no
[Recreio, cin espectaculo completo, a sua
tfesta artística. liste espectaculo que o co*
mhecido artista cômico orguntson ijtara des-•pedir-se da platéa carioca, -por ter du seguir
tpara 'J.isboa, c uma recita de gala cujo «pro*
Sramma merece a attenção do publico,
(Além da representação da comedia A Tiçíío-
siiíhp haverá grandes attracções c um in-
termedio longo c excellente,

Neste espectaculo tomam parte os artls-•tas ila Companhia c muitos outro?, de re-
conhecido valor, que figurarão nas attra-
ções e no intermédio.

O actor Ghira, que ha cinco nnnos se
fecha nesta capital, sempre trabalhando,
volta fisua «-pátria contractado por uma'companhia theatral,

A companhia Molasso está d.ttit.0, no -S.
José, os seus últimos espectaculos. A peça
ultimamente estreada Madame A* em China-
ufV:nit< ter alcançado exito absoluto, pela
Mia originalidade. Dc verdade, a nova peça
tio estimado artista C. Mojasso é um tra*
balho interessante, bem feito e imaginado
com muita felicidade. Alem desta peça, noa
a>rogramntas do espectaculo -da divertida
companhia, .figuram, também — A filhath mandarin, Uma noite em Tnbarb\ e
\S°uha de artista, peças egualmente inte*
cressantes, que muito têm feito rir 03 ha>
tiluií do S. José.

*
Contiuam fartamente concorridos os cs-

ípcclaculos do the.uro Kepnhlica. Os uili-
mói espectaculos, nos quaes tomou parto
n tranformista portuguez Silva Lisboa, lo*
Kraram obter sucesso absoluto. Para liojc,
ainda pelos mesmos preços popularissimos,»n vasto e t confortável theatro da Avenida
Comes Freire, dará um grande espectaculo,
cheio dc attracções esplendidas e no vida*¦des sensacionaes. Póde-sc, T-of tsso, pre
vér, mais uma -noite dc cheia «para o Re-
jmhlica.

4. companhia do Theatro Pcquer.o repele,
Jtoje( nas duas ses^-Ões da noite, n come-
<lia dc _?rancis Croi.írt — I.e feu du
tiwíin ¦— que, pela traducçSo «Ie (Luiz
Pa 3 m ei ri n, recebeu a denominação de 7V-
Wio.-Í.o dl i-ídro.

Corno já tivemos occa5Íão dn referir, n
snontagem úessa peça é digna dc nota. Os
nrtista-J vestem-se bem elegantemente, mo*
i.iHario da Rede Star í IuxuosOj e os sce-
naríos são limpos, di. muito bom effeito
e apropriados intclligcntemcnte.

A iiiontasem _m coral produ. vm na-
unifico effeit.i que U-ni agradado "s-ihre.
¦maneira á assistência. Nota-se que o Thea-
tro Pequeno vae caminhando çj_m segu*
rança, sendo possível que, dentro cn; breve,'ise soerga e sc firme. O movimenta está

Um fino c delicado espectaculo e o que
hoie começa offerecer aos seus frequen-
tadorc. o luxuoso cinema Tatlie. Mda me-
nos ide dois films altamente emocionantes,
ds requintada concepção. e dc admirável
execução, serão hoie cxhihidos. O primoiro
delles denomina-se — O Straâmrius de
Sylvio, formoso poema scnn-rcliEioso, sen-
tiinental novella do scenas as mais arreha-
tadoras. Segue-se o drama de vida mo-
derna — Aquclh nn. devia morrer I, de
intensa e vigorosa acção. no qual surge
como interprete a graciosa c feste.ada ar-
tista mlle. Tilde Kassay. aue apresenta um
trahalho magistral. *

Renova hoje, como hahitualmente faz as
segundas-feiras, o scu progranima. o con-
fortavcl cinema Avenida. K fal-o de modo

fa proporcionar a quantos orocurarem os
sons salões um passatempo dos mais sedu-
ctores. O novo progranima, organizado a
capricho, consta do seguinte: . O liomem
mysterioso, grandioso e sensacional drama,
dc scenas as mais arrebatadoras, tendo
como principaes interpretes llobert Loon-
nard c Hello Hall. artistas de nume feito;
Difficiildade.! de esposa, drama dc lances
os mais sunsacionaçs, orolundamentc emoti-
vo=: Ro-.vt.dade, trabalho original da I.-K0.
e, cnnio extra, o Jornal Ulti-eersal rcs,enha
dos ultimou acontecimentos muiidiaes.

Hí
O popular cinema íris estreará, hoje nm

1 prograiiiina que, cerlamento fará grande
suecesso. Nelle figuram as reputadas fa-
bricas l''ox Film e D'l.uxo oue concorre
cada uma dellas com um trabalho de estii;
penda execução. O primeiro desses filins
denomina-se — Clianunas de amor. F, um
drama de scenas as mais cncantailnras, cm
6 actos. com episódios os, mais emocionai*-
tes. O produeto da fabrica D Luxo i.nti-
tula-=e — A evidencia, ¦drama om 5 vigo-
rosos" actos. de brilhante e delicado entre-
cho. que muito commovc o espectador.

O conceituado cinema Ideal nos darü
hojo a premiire de 11:11 programnia exctpcio.
nalineiite arrebatador. Consta cllc de ti-
tas que muito devem agra.nar ao publico,
tão hilariantes são ellas. O primeiro desses
niagistracs films chama-se Aquella oue de-
ria morrer, peça em á actos de. opulenta
cnsconaçfio, na qual srintilla como interprete
a famosa arlista russa Tilde Kassay. que tem
um trabalho que fará vibrar de intensai emo-
Cão o espectador Scguir-se-ão na leia: a
delicada e sentimental comedia religiosa —
Sylvio c o Stradivarius ou O pequeno re-
bequista, de lances. sensacionaes; Revisti
Passada ás tropas mulas de 1 crdttn e A
visita dns representantes da Duma ii"-
crercitos da frenle. fitas de toda a acttiah-
dade: e. como extra, na moiiní-. .1 comedia

Mais uma disputada elei-
ção na S. União dos

Estivadores
Movimentou-se a policia deante doi

boatos de alteração da ordem na S.
União dos Estivadores por oceasião
da eleição da nova directoria. A nu-
merosa assemblèa reuniu-se hontem, sob
o mesmo aparato de sempre: força de
policia embalada, o pessoal revistado e
presentes o chefe de policia e o seu
assistente militar.

Os estivadores começaram a chegar
pouco antes de meio-dia e aberta a
sessão foi lida a ultima acta e em se-
guida dado começo ao trabalho da elei-
ção. Cada estivador depunha a sua ce-
dula c saia por entre guardas civis.

JJ, quando a eleição apenas começava,
estalou na porta um conflieto. Houve
correria-, apitos, o sr. Aurelino Leal
desceu. __-'"-,

Brigaram os estivadores Manoel
João de Deus, vulgo "Gato Preto", c
Oscar Fernandes, vulgo "China".

Da discussão por causa de uma chapa
atracaram-se os dois, saccando "China"
de um revólver e desfechando um tiro
que não attingiu o alvo.

Presos pelo -próprio chefe de policia,
foram ambos removidos para o 20 dis-
tricto c recolhidos ao xadrez, depois dc
autoados.

Encerrados os criminosos, prosçguiu
na súde social a eleição.

Ha, na classe dos estivadores, tres
partidos, o "Bitola Estreita", o "Mo-

gyana" e o "Internacionalisla", que
quer na directoria pessoal de todas as
nacionalidades. Este é apoiado pelos
dirigentes da União.

O primeiro disputava esta chapa: ,
Presidente, Olympio de Ainoriiii; vi-

ce-presidente, José Joaquim Alves; i"
secretario, Manoel Francisco dos San-
tos Penedo; 2° secretario, João No-
gueira dos Santos; thesourciro, Lco-
poldo Bernardino do Couto; procura-
dor, Jayme 'Romei de Palmas.

Conselho: Luiz José Gomes Ferrei-
ra, Franklin Rodrigues, Julio Henrique,
Manoel Fernandes da Silva, Manoel
Vericio, João Alves, Manoel Ferreira
Pagode, Antônio Nunes de Oliveira,
Braz Raura, José Mathias Selgio, An-
tonio André e Adilis Lopes Salgado.

O segundo esta:
¦Directoria: presidente, Luiz de Oli-

veira: -tc-presidente, João Baptista
clc Santa 'Rosa; 1° secretario, Manoel
Cláudio dos Santos; 20 secretario, João
Vieira da Silva; tliesoureiro, Olympio
dc Amorim; procurador, Leopoldo Ber-
nardino de Coro.

Conselho: Silvestre de Oliveira, An-
tonio André, José Carvalho, Francisco
Luiz -Rodrigues da Silva, José Augusto
de Almeida, Miguel Moreno, Antônio
Cyrillo de Lima, Francisco José Es-
tumbo, Francisco Baptista, Elpidio dos
Santos, Manoel Ferreira Pagode e Vi-
cente Ignacio Delgado.

E o terceiro a seguinte:
Para dirèctores: presidente, José

Joaquim Alves; vice-presidente, João
Baptista de Santa 'Rosa; i" secretario,
Manoel Francisco dos Santos (Pene-
do); 2° secretario, João Vieira da Sil-
va; 'thesourciro, Leopoldo Bernardino
do Couto; procurador, Silvcrio da Sil-
va Neves.

Conselho: Luiz José Gomes Ferreira,
Franklin 'Rodrigues, Julio Henrique,
Manoel Agonia de Almeida (Vericio);
João Alves, Adilis Lopes Salgado, Sil-
vestre de Oliveira, José Carvalho,
Francisco Luiz Rodrigues da Silva,
Miguel Moreno, Francisco José Esttim-
bo e Francisco Baptista.

A apuração começou a scr -feita ás 3
horas da .tarde. Contadas as chapas,
verificou-se nue haviam votado mais
de 1.300 estivadores.

Feita apuração chegou-se ao se-
guinte resultado:

Presidente, Luiz de Oliveira, 474
votos; vice, João Baptista de Santa
Rosa, 519; 1° secretario, Manoel Fran-
cisco dos Sanlos Penedo, 513 (opposi-
cionista); 20, Jcio Vieira da Silva,
519; tliesoureiro, Leopoldo Bernardino
do Carmo, 510 (opposicionista); pro-
curador, Jayme Romei de Palmas, 469
(opposicionista).

Conselho: Manoel Fernj|ira Pagode,
914 votos; Anlonio André, 943; Sil-
vestre de Oliveira, 519; fosé Carva-
lho, 517; Francisco L, 'Rodrigues da
Silva, 519; Francisco Baptista, Ç.19.J
Miguel Moreno, 51S; Francisco 

"Josí

Estumbo, 519: Luiz José Gor;es Fer-
reira, 513; Franklin Rodrigues, 513;
Julio Henrique, 513, e Manoel Beni-
cío' 513* -, 1...Venceu, como se vc, o partido Mo-
gyano".

A nova directoria tomará posse em
dia que será designado.

A mesa que presidiu os trabalhos era
composta dos estivadores:

Presidente, Pedro Fernandes de Oli-
veira; secretario, João Gualbcrto Fer-
reira; mesarios: Antônio Rodrigues da
Costa, Manoel (Ramos de Mello, Dio-
nysio Gonçalves, Geraldo Domingues c
Evaristo Pinto de Castro.

O policiamento no local foi feito por
20 praças dc infanteria, dc armas cm-
taladas, sob o commando do alferes
Oliveira Louro, 10 dc cavallaria, sob o
commando do alferes José Eastos Bra-
sil e 10 guardas civis.
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Acham-se & veuiln os volumes:

¦¦pp^^í|g_^P|p-v: '.*'T;:; ':rf''W#S&;' '""^fffP

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
I*or Gé.avd Ce Xcrval

O TAMANCO ENCARNADO,
Por Heiir*. Murgci-

Um casamento na Época
do terror,

Por Mirecourt

LÁZARO
Por Don Jncintlio O. Plcon

DUAS ORPHÃS
ror Miette Mario

PEDRO £ THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDIC!ARIO,
Por Mure Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRRECONUfEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vida

Por
militar,

Alfredo do Yigny

Sociaes
DAIAS INTIMAS

Completou hontem annos o nosso coinpa-
nheiro de redacção Walther Hcll, que, ape-
zar de ter guardado sigillo sobre o íaustoso
acontecimento, foi alvo das melhores mani-
'estações de carinho dos companheiros e de
quantos sabem quanto cllc c hom e cari-
nhoso.

— Hermes Pontes faz annos hoje.
Tor esse motivo, o festejado autor das

Apolheoses, Gênesis, Cyclo da Perfeição e
Mundo cm Cltammas, terá oceasião de re-
eclier as liomciiagciis a que faz Jus. . t—Passa hoje o ahmversario natalicio «a
senhorita Vluvia AiiRiista do Nascimento,
fi|ba da viuva coronel Nelson do flasci-
mento. , ..A aiinivcrsariante, que e bastante esti-
mada ¦ na sociedade carioca, recebera hoje
muitas felicitações tle todas as amigas e
pessoas de suas relações,

Memórias de duas jovens
casadas,

Por II. do Balzac

UM CASO ESCURO
Por II. de Balzac

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. E. W. Manson

POR UM ALFINETE
Por J. T. de Saint-Gerniain

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantos

O CORREIO DE LIÃO
Por Marc Mario

ABBADESSA DE GASTRO,
Por S-Cndlial.Heuriaue Bczlc)

PREÇOS AVULSOS — Na
Capital: Volumes brochados,
.SSOOO; encadernados em ner-
calina, SSOOO: eom encuder-
nação de amador (especial),
4S000.

No Interior: Volumes tiro-
chados. SS500: encadernados
em percaltná, 3S500: com en-
cadernacão de amador (esnç-
ciai), 4S500, franco de nor-
te. Instrucções para assianatu-
ras vide numoros anteriores.
Vendem-se collcc.ões a preços
reduzidos.

¦«0"--r» ? H—
UM BRUTO

UM PONTAPÉ' QUE RESULTA A
MORTE DE UMA CREANÇA

A policia marcou para amanhã o tra
'iialho de exhumação da creança, filha
de Vitalina da Conceição, que, conforme
hontem noticiámos, dera ;i luz, prema-
tréamente; por haver recebido tremendo
pohta-pc óio crcoulo Miguel Rodrigues,
que se acha preso 110 iti" districto po-
licial.

Ignorando os dispositivos do Código
Penal, a infeliz múe fez o enterra-
mento do filho nos fundos do barracão
em que reside, á -rua Visconde de Santa
Izabcl, sob a sombra de uma onan-
gueira, o. que obriga a diligencia a que
nos referimos acima,

—Fazem annos hoie:
O acadêmico Gillicrto da **>o_re|..-i l.aza-

ro. filho do coronel Álvaro Monteiro La-
z.iro guarda-livros uo commerciò da ca.
pita!; , ,o dr. Simão da Costa, advogado em
nosso íòro; ... «•o dr. J. Sa Couto, conhecido cio-
nico; ,.,, .

a galante menina Marianna, filha no
sr. Victor 1'auvolid de Carvalho. nos»ü ue-
ditado auxiliar na secção de lynotypia;

a sra. d. Anna (lc Toledo Cosia, espo-
sa do coronel Francisco Eerdinando Cosia;

-- a senhorita l.ilia Maria de Araujo,
aliiimia do Institui. Nacional de Musica;

a Keulil mlle. Mcrcilia do Rego Har-
ros feestejou hontem a data do seu anui-
inversa rio natalicio. .

—_"az nnnos hoje o marechal ur. Julio
dc Almeida, estimado ofíicial do nosso
Exercito e ministro io Supremo Tribunal
Militar. ., ,I) annlvcrsariantc, evitando as manifesta-
ções de sympathia une naturalmente reco-
heria de ieus amigos c admiradores, passa-
fira desta capital o dia de hoje, em com-
pauitia dc sua exma. íaniilia.

—Fez aiiiios liontein a senhorita lmsa
Maria Baptista. filha do sr. Noel UaiBsta,
deputado estadual fluminense. .

o menino Durval. interessante iillu-
nho de d. Anna da Silva M.iia e do sr.
João Bran Maia, do commerciò desta

' -'à' sra. d. Joscphina Bonks Fernandes
MahiKi. esnosa do sr, Domiiieos José ler-
nandes Malmo. negociante djsla praça;

* * *
XASCIMEXTOS

O engenheiro civil Terttiliano S. V.
Lossa e sua exma. esposa tem. desde o dia
26. a sua prole augincntnda com o nasci.
incuto' de mais uma menina, aue recebera o
nome dc Maria José.

CÒMMEMORAÇõi-S
A Confederação Snirita do Brasil realiza

hoje. na sede social, á rua Marquez ue
Pombal n. 11, ás 7 horas dn noite, a sessão
coimiiemorativn do 35" anniversario da vt-
ctoria do espiritismo uo Brasil quando
perseguido tii_(.-;S de agosto de iSSi A
sessão é em ISUieiíPcein a memória <los iu-
redores Lima e Cii-ne. Pinheiro Oucdcs,
Vulde Vez, Siqueira Dias c Monteiro dc
Barros, que fizeram n Sociedade Deus-
Cliristo-Caridadc, triumpWbs. A entrada e
franca.

!.! !_! íS
VIAJANTES

'Jí' esperado hoje do ;F,stodo de S. Paulo
o ilr. Carlos Ascoli, presidente da 'bocie-
dade Hyaicni-al, com sé.le 110 mesmo u-.s-
lado, e que aqui tem como seu. represen-
tante o sr. Tlieopliilo Vinklei-, director da
mesma sociedade.

Seçuiu ante-hontem, a bordo do paquete
nacional "Itassucé", para a Bahia, onde
foi como representwite do -listado ,de bania
Catharina e da Sociedade de Ceograplna
do Rio de laneiro, 110 Quinto Congresso
Brasileiro de' Ceographin, que, sc reunira
na cidade de S. 'Salvador, capital daquelle
Kstado. o dr. íosé A, Boiteux, secretario
geral -ila Sociedade de Geograplua do Km
de janeiro.

Xo "Hotel Clolio" hospedaram-se hon-
tem- -Pasclioal 'Cuida e senliora. Antônio
Viviancio de Souza, Augusto Guimarães,
José I.opes Vida!, dr. Anísio Coelho, loa-
quino de Azevedo. Jorge de Araujo, Mar-
cilio do Nascimento. Calmar Carlson, 1 e-
tit IBovsen, JI. Kaire, Paulo P. -Souza,
Joaquim de Souza Costa, Lindolpho atines
Vieira. Manoel 'Sampaio, Manoel Joaquim
da Fonseca Netto, Frederico de Campos,
llenicio líarros, Antônio Vieira e Pretato
Accio.y.

* t. *
JHSSA KM ACCÃO DE

GRAÇAS
Realiza-se hoje, ds S horas, na egreja dc

Nossa Senliora da Conceição c Boa .Unr.e,
tuna mis=:i em acção dc graças pela passagem¦do anniversario natalicio de d. Joscphina
Bonks Fernandes Malmo. esposa do sr.
Fernandes Malmo, negociante desta praça.

íj: :Ji í;í
MISSAS

A direeloria da Roal r Benemérita So-
cidade Portugueza ile Beneficência manda
celebrar, hoje. ás o lioras. no altar dc t-ao
Manoel, na matriz <!a Candelária, nma
missa de setimo dia. em suffragio ua. alma
do sr. Custodio José dos Santos Counlira.
homenageando a memória de seu grande
btiufcitor.

Resposta ao rev. Annibal Nora
XXIV

No seu artigo XXII, o rev. Nora
quer demonstrar a sua gyinnastica theo-
lógica, procurando provar que Jesus é
Deus, dizendo: "Diz o sr. Figner que
não se pôde provar pelos Evangelhos
a divindade do Christo"."Antes de tudo diremos que é lão
falso affirmar-se que o Christo é só
Deus, como falso é dizer-se que elle é
só homem. A verdade _ esta: (Que o
amigo tudo ignora) Christo é Deus e
homem ao mesmo tempo." (Que gyni-
mística!)

Para a demonstração 'le.ta asserção. o
rev. Nora cita tudo que lhe convém
dos Evangelhos e especialmente das
Epístolas, sem com isso nada provar.
Das palavras do próprio Christo citou
as seguintes passagens, algumas das
quaes truncou até as palavras e -tirou
as conclusões que se seguem: Jesus é
eterno porque disse: "E agora glorifi-
ca-me tú, Pae, comtigo mesmo como a
gloria que eu tive junto de ti antes que
houvesse mundo." E' omnipresente:"Onde estiverem dois 011 tres reunidos
em meu nome, ahi estarei eu no meio
delles." E' omnisciente: "Jesus co-
tiliecendo os seus pensamentos, disse-
lhes: por que pensae. o mal cm vossos
corações?" £' omnipoíeiite: "Todo po-
der me foi dado (portanto uão o tem de
si) no céo e na terra" e qucrendo_ o
rev. provar que é immutavel, foi o
rev. buscar na epistola aos ilebreus
1:11,12 o que só prova, e que os es-
pirito; affirmam, "que Jesus foi pelo
Crendo- incumbido da formação do
nosso planeta, do qual é o governador,
mas não que elle c immutavel.

D'ahi concilie o rev. que Jesus tem
todos os at.ribu.o_ do Crcador, di-
zendo: "Agora diante dessas provas
evidentissinias da divindade de Jesus
Christo não se pode explicar (a cc-
gueira do rev. Nora) a negação dessa
sublime verdade por s. s. e o Bspiri-
tismo. "

Se Jesus estivesse sujeito ao orgu-
lho, o engrossaiuento do rev. teria va-
lor_ para Elle, mas Elle não tem esse
vicio que nos corróe e o rev. perdeu
a sua cartada,

Se o Christo não é só Deus nem só
liomem como diz o .rev. então é 11111
produeto hyhrido c isso não pode ser,
pois Elle só pode ser o Crcador ou a
creatura, mas não pode ser ambos ao
mesmo tempo.

Jesus claramente diz que elle é o
íPillio, .portanto, a creatura, que "veiu
por ordeni do Pae e quo fazia as
obras ,por ordem do pae", portanto,
não é omnipotenfe. Que "ninguém
sa.be o dia, nem o filho, senão o pae",
que, portanto, não é omnisciente. Que

TDU HO
A GUERRA
A GUERRA NO AR

AVIADORES ITALIANOS
BOMBARDERAM iSAN

(JlMSTOJPORO

Londres, 27 — (A. A.) — Itilor-
mam de Roma que os aviadores mui-
«ares italiano. bombardearam San
Cristoforo.

Londres, 2. — (A. A.) — Fra-
cassou completamente, um ataque a ca-
dade de Udine, tentado por uma os-
quadrilha de aeroplanos austríacos, eme
foram postos .em fuga pela artilheria de
defesa aérea..

As operações no Mosa e
no Somme

Londres, 27 — (A. A.) — Noticias
de Paris dizem que os allemães estao
contra-atacando com grande violência
os inglezes cm Thiepval, no sector do
Somme.

Accrescentam essas moticias que as
tropas expedicionárias britannicas es-
tão, offerecendo extraordinária resisten-
cia _o esforço inimigo, defendendo ga-
ihardamente as posições conquistadas
nas quaes os tedescos não, conseguiram
ainda um instante tomar pé.

Em outros pontos do mesmo sector os
inglezes mantém a iniciativa . tactica,
dirigindo fortes ataques ao inimigo c
cada vez mais ganhando mais terreno
ao mesmo.

Paris, 27 — Communicado das 15
horas :

No Somme, oude -o 2"''" 'empo conti-
nua a entravar as operações, a noite
¦passada passou-se eni relativa calma.

Os allemães, por tres vezes consecuti-
vas, atacaram as .posições dos francezes
110 bosque de Veaux-Chapitre. O ini-
migo viu porém, sustados todos os seus
ataques e foi obrigado a regressar ás
suas trincheiras, não sem que soffrcsse
perdas apreciáveis.

_ Na Lorena, repellimos facilmente va-
rios súbitos e inesperados ataques con-
tra os pequenos .postos francezes esta-
beleeidos eiilre Arracourt c Embor-
méllil.

. •- 1 Durante a noite, travou-se renhido"íAquelle que o enviou é maior do quo I combate na floresta dc /..—'cniont, ata-

Na vida tenha por lenuna
Beber sómento IRACEMA.

O prolcssor u Duque

-_ Polydoro c Mirclla
* *

Circos1'

suicidas

Realiza-se hoje. no cir,-o Pierre. orecto
á rua da Passagem, e:n Botafogo, mr. _ran-
de esnectacuio, com ires sensacionaes e.o-
tréas. Entre essas, destacam-se "Os . acro.
liains". -pelos Izolmacega. cujo suecesso, de
atitc-truío. se pôde asscirurar.

Os elephaiiícs tomam parte nesse es-
pectaculo. !. * *

MUSICA
Xo Tlieatro Municipal, realiza hoje nm

brilhante concerto a dii_ ncia c festejada
pianista brasileira Antontetòa. Rudgí -Vi-
lei. ,_

O programma, orgam ido a, caprichir e
com esmero, é constituído -por trceboa
clássicos dos mais reputados compositores.

# *!* *
Varias1.

.....Ci-lÜO.

Para hojo, no Carlos Corres,
r:..-_.-:i*-_.5_.

Dentre Ac vários \\h?, o -publico carioc.i
vae se comprazer com uma excellente peça»¦Tiie ti compoinhia nacional I.uciHa Péres-
Leopoldo Froe.i escolhe., para rcapparcccr
num dos nossos melhores theatros, 15' ella
— A rainha d^s apaches, um romance
.policial dc oventuras, inter casa ntissímo. que
irá á icena cm espectaculos por scs-Ges,
c com umaf rigorosa montagem.(

Lucilia VécQa c 'Leopoldo Fróes, •is bri*
-.flautes ortisUs patrícios, interpretarão 03
iprotagonisias da peça — a Nini. rainha
dos apaches, e o Katunn Mas. Doutros
papeis te cnC3.reír.;rão vanos excellentes
artistas dtszz troupe nacional, como Alve-:
d.-, l'.ii:_-, Eduardo Pereira, Joãi Crdás, I dij.-,;

'Kmygdio Campos, Tina Valle. Cecilia Nc-
ves c -Iístrclla Santos.

*
FESTIVAL DE HOJE, NO

PALACE THEATRE
O applaudido pro*•fc&sor I-, Duque, o

crcador _ do fado _ e*ào maxixe cm Paris,
realiza hoje eua ics-
ta de desped-ida, no
Palace Thcotre.

O programma des-
se espectaculo é dos
mais attrahentes.

A primeira parte
consta da represen-
taçno do engraçadis*
súno ''vai.(lev.llL'" de
Bíiatos^ Tigre — "O
micróbio do amor",•pela companhia Km-
ma Pola.

Na segunda iparte,
Bastos Tigre e Ole-
gario Mariano, reci-
tarão versos, Kaul,
Calixto c Lula fa*
rão caricaturas c
João do Rio dirá
um conto.

Segue-se um en-
íreacto de Bastos
Tigre, por lítuma
Pola e Carlo-i de
Abreu, havendo após
outros números de
attracçües,

'Mme. .Teanne Marny far-se-á ouvir nas
suas canções francczas; Philomena Lima
o Corte Real cantarão o ductto — "A
portugueza e a brasileira"; Philomena
Lima e Cacilda Silva recitarão fados;
Natalina Serra, Carlos Leal e o actor
Brandão dirão monólogos.

O sr. Arthur Ca«stro, barítono l_.ra-.IIei-
ro, recém-chegado da Europa, cantará fa-
dos c modinhas brasileira?.

Duque c Gahy, que embarcarão quarta-
feira para .*. Europa, dansarão o ''Ür.e
step", a "Valsa doa beijos", o fado
apache, o tango argentíuio e o maxixe de
salão.

Com \im programma tão brílhatitemente
organizado, c em se tratando do adeus

1 que dirigem ao nosso publico o?- doU fes*
j tejaders nr.ista?, não será temeridade au-

gurar uma enchente real, logo i noite,
no Palace Thcatre.

*Q> O3 bailarinos Duque e Gahy que h:_
longos mezes sc .acham em tournêe pelo
BraJÜ, regressam dtpoia de amanhã para
a Europa, a bordo do paquete Frisia.t

***$» Aa próxima quarta-feira, subirá 3
.ceia, no Palace*Theatre, a magniííca co*
media — -S". ÃL o Dinheiro, .peça de gran-
d-3 suecesso dn repertório Guerrero-Diaz de
Mendoz<a. lísta peça está -senda cuidado*
mente ensaiada e montada pela companhia
da qual faz parte a ctoiie i.rnma Pola,

•^ ICmhora n.ão tenha coí_*a alguma de
commum com a opereta do mesmo titulo,
•Maridos Alegres, é de um ongraçadissímo
cntreclio, fazendo rir de principio a fim.
Depois do Ágata, será Maridos Alegres, a
l>eça capaz de competir com ella r.o car-
ju c quem sabe de exceder o suecesso
alcançado no Trianon tpelo popular "vau*
dcvillc" de Arraont c Nanccy,

A pretniêrt está marcada -parn quinta*
feira, ne líeereio, .pela compainliji i\tc-
xandre 'Azevedo.

«> O actor Oiliclo de Carvalho, da com.
pinhia do Polytheama, de Lisboa, realiza,
no Apollo, quarta-feira próxima, n rua fes-
ta 'artística, com uma das melhores oeças
do repertório fTaquclk) companhia. Nessa
rencia humorística, subordinada ao tliema:
noite o applaudido .actor fará uma confe-
O Codisjo Chi! o 11 as cOnseQuenciaí ds
rasatncnto do primo Jucá com a prima An-
tonia, do escriptor theatral^ sr. Regi Bàf;
ros. O espectaculo) que será completo, terá
ainda nutra, attracções,

«_*• Telegramma da Ajcneia Americana:
,S*. Paulo, ... (A. A.) — A Companhia

Vitale, que trabalha no theatro Casíno An*
tartica, repetiu bontem com o mesmo sue-
cesso «1 opereta "I Saltimlianchi*1, cabendo
o. tríun.phoi da noite n Pina Gioana, Ilcr-
tini c a Cesti que foram muito applau.

chamados á scena reoetidao .eres.

^wTvioaíhivú
S3__tóâ *-B

^ Ernesto Souza
^Sbroncmite
!^^_| Ronqnidão, A.lhma,
S^^awTüliercoliiso pnlmonar.
^Hjl GRANDE TÔNICO

^JJKjla.i. o .DCiiliE e proüii. a
^B Torça moscuiar.
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OS LADRÕES
ASSALTADA

DISTRICTO

1 passa-
Azeredo

Vieira de
Manoel

Cor.

PATiLTICIMEXTOS
Heit-se liontcm, nesta capital,

mento -da sra. d. Mara Telles d-
Coiitinlio, viuva do sr. João
A/eredo Coutinho e irmã do
Cândido dc Azeredo CoiUvilio. pae UO
limado artisla caricaturisla <
deiro. _,_._,

O enterro d-a illditosa senhora, quç era
muito estimada, sairá hoje. ás 11 horas.
da rua do Senado n. 30., para o cemitério
de -tf. Francisco Xavier.

Xn vitln teuha por lenuiiA
Beber súiiipiito IIíAClíMA.

MAIS UMA CASA
NA ZONA DO 15o

Morador á rua Barão de Ubá 11. 231,
cm companhia de sua familia, o senhor
José Alves liarliosa lia dias resolveu
veranear em Petropolis, deixando çs
sais Itaveres sob a guarda de Antônio 1
de Oliveira, merecedor da sua con- jfiança. i

Antc-liontcm, á noite, Antônio de Oli- -
veira, desejos, dc entregar-se a diver-'
timento, abandonou a casa, certo dc
que nada aconteceria. i

Regressando pela madrugada, veri- i
ficou, cheio dc surpreza, que uma porta sar_0 Rochn. sendo, poTisso autoada por
dos fundos do predio havia sido avrom- desacato.
bada e que 05 ladrões tinham carregado] Andou bem o sr. Tcreira Guimarães,
vários objectos dc valor que estavam procedendo desse modo. Resta, porém,
nas salas de jantar e de visitas, taes I s.alier sc a sua nc ..io moralisadora não se

A IPOTiTCIA Ü3 'OS COXV1-X-
TILHOS

O üelcgado Oo 4" a.st.icto
começou a ngU'

A poiicia do .1" districto .andou hon-
tem nmn a dobadotira, com o pcscoal
dos conventilhos baratos, .

E' que o dele .ado Paiva Guimarães
resolveu levar a effeito uma visita em
taes antros c do ijiie viu c ouviu tirou a
dcduci-ão de que precisava agir com
energia, autoando toda gente que pren-
deu.

Levado o pessoal todo para a delega-
cia a autoridade atitoou em flagrante, as
seguintes donas de casas : Carolina Fer-
nandes, com convcntilho á rua Uuenos
Aires 11. "Mo; Martinlia Maria da Con-
eeicão. á rua ?. Pedro.. 3.16; Dolores
Pereira, á rua General Câmara 11. 230;
Arminda G.mhcs Lobão, á rua Toldas
Barreto 11, 46, e Joaquim Alves c Alva-
ro Cruz, aquelle com casa á rua Silo
Pedro n. 301 e este á rua José Mauri-
cio n. 13.

Todas as autoadas prestaram fiança.
sendo em seguida postas cin liberdade,
excepção da licspanliola Carolina Fçr-
nandes, nue tentou aggrcdir o commis-

elle, que não é egual ao Pae. Que"ninguém chamássemos ipae na terra,
•porque só um c nosso Pae, que está
nos -ecos, portanto, que elle é fill_o
como nós. 'Porque me chamas 'bom ?
Ninguém é -bom senão iDeus". "«Nada
faço de mim mesmo, mas como o Pae
inc ensinou assim ifalo". "'A minha
doutrina não i minha, mas é daquelle
que me enviou". Que "imporia que
elle faça as obras daquelle que o en-
váou e que "elle só -faz a vontade <lo
Pao", sendo portanto filho obediente;
e o rev. chaniando-nte cavallo Opor
não rer coragem de dizer claramente
burro) é Indo, menos um bom e digno
filho de Deus, sendo, como é, meu ir-
mão. ___ se é esto o unico meio que
os protestantes conhecem para chamar
unia 'Ovelha ao aprisco, não é o que os
espiritas usam, nem o que os espiritos
Dupprovani.

li_m .iinuineras passagens Jesus cia-
ramente diz-se .-Iulho dc Deus c 'Filho
do Homem. Ji quando ns Judeus lhe
dizem que o querem apedrejar 'por que-
rer fazer-se IDeus, (que 'Elle nunca
fcz( Elle ililes 'iiespondie: "Não 'csiiá

escripln na vossa lei: Eu disse que
vós sois deuses ? 'Se o iprojilieta cha-
mon deuses aquelles ,1 quem foi diri-
gida a ipalavra de Deus, dizeis vós:
Tu blaspliemas, .porque eu disse: Sou
Filho dc 'Deus ?

iDahi claramente se depre-hende que
Jesus se disse filho, creatura de Deus
como nós o somos, só com a diíferen-
ça que 'Elle sempre fez a vontade do
¦Pae, cumpriu a lei e, nós fizemos c
fazemos o contrario até hoje.

Jesus é, .como já disse 110 meu fo-
Ihêlo. um espirito .niro que em tem-
pos immemoriaes chegou á perfeição
sideral quanto á mortal; que, iporém.
em sciencia continu'.. a progredir como
progridiem os espiritos; Christos de
outros planetas, que foram seus mes-
tres (guias), e como tprogridem os
guias destes e assim ao infinito. Por-
que só Daus 'tudo sabe'olo -toda eler-
nidade. Jesus, que foi incumbido para
.presidir á formação do nosso planeta,
desceu na oceasião op*portuna á terra,
para trazer a luz que ainda hoje nos
offusca, como o embaixador do Pae.
Elle é tun no Pae, porque só cumpri'
a vontade d'il'llc e deseja que sejamos
um nM-.ile ipara ser-mos assim nm no
Pae. Egtiacs portanto a Elle, e é ahi
que Josus -demonstra a sua grandeza,
desejando que todos alcancem a mes-
nia estatura moral que Klle alcançou,
demonstrando assim o scu amor pelos
seus ir.mãosinhos menores.

J.í quo o denominado Chiisiaiiisiuo
demonstrou a sua fallencia, com os
acontecimentos que assolam o mundo,
como o confessa o rev. Álvaro -Reis
nos seus -cnnões e como o sente, ainda
que o não queira confessar o clero cm
geral, cumpre aos espiritas, a quem foi
concedida a esmola tle serem os porta-
dores da nova Luz que vem 'Iluminar

o mundo, tinirem-se e pelos seus actos
demonstrar a santidade das suas con-
vi cções.

Assim demonstraremos aos nossos
gratuito, <l_t.nc.or.. quo procuramos
de fado ser ovelhas ide Jesus —
Fnito. Fir.NKii.

as nações

mesma

como quadros, tapetes, estatuetas
O dr. Olegario Bernardes, delegado

do 15° districto, está agindo para vér
sc descobre os ladrões.
_¦— ooo_v-*r-<__jg-*go> **-.r**___p-^.. ., 1 ¦¦' 1 '00001

só nn

enderá tambcm as reles hospedaria
e ás casas de tavolagem que enchem as
ruas do seu districto. Xo mais está tudo
certo.

As locitimns casemirr.s

CASA LONDON
Chico ileposito no lüo. Tornos

sob medida

50$000, 603000 e 70$000|
_ -o ro _._¦__ .1 _! IAviamentos

Cuidntlo com
nossa casn ú

BUA URUGUAVANA
'¦"¦¦li. *if¦ *oTl_. ' **,> |J !¦

de 1" qualidade. |os imitadores. A il
in-G

Effeitos da bebida
A ESMERALDA CAIU E PARTIU

A CABEÇA
A preta Esmeralda. Virgilia .voguei-

ra, moradora á rua Estacio de Sá Sq,
tomou hontem tun grosso pifão, c ao
ser levada presa para o xadrez do 14°
districto, rolou as escudas da delegacia,
partindo a cabeça.

Chamada a Assistência, Esmeralda
entrou em trutos simultâneos $p animo-
nca e arnica, para ir por fim repousar
no xadrez.

***** x, m%a I 'fi O | ¦¦¦'

TIIATAMI.XTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO. UIÍI..AS

H 1XTESTIXOS COM O

Em.!E§TO SQU ZSí

Extracto fluido dns tres no-
zes : Xoz de Kola, X02 Yomt.a
o -\o_ Moscada, contendo ainda
a MEMSSA. o ANIZ e o GER.
VÃO—DYSPEPSIA, ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA. Más
diaestões, nino hálito, peso do
estômago, dores de cabeça,

o falta do apDc.ite.
GRANADO S) C.-_° do Marco. 1-1
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NOTICIAS
IMS1S

A policia dos mares
ENTROU IIONTFM EM NOSSO

| PORTO O TP.ANSPORTE INGLEZ"MACEDONIA"

CARMO DE CACHOEIRA, 26, —A
16 do corrente realizou-se na fazenda
do rinli.il, de propriedade do capiião
Francisco de Assis Reis, a inauguração
de uma excellente machina de benefi-
ciar café, movida a vapor, serviço este
levado a effeito soli a competente e ha-
bil direcção do conhecido mecânico dc
Varginha, sr. José Hygino Soares.

Iniciou-se a inauguração com o bcn-
-imciito da alludida machina pelo nosso
distineto vigário, João Pina do Amaral,
sesuiiido-se a experiência dos m.ichi-
nismos que deram os melhores rcsul-
tados, limpando excellente café, ficando
mais nma vez comprovada a competen-
cia que, sobre o assumpto, tem o senhor
José Hygino.

O capitão Assis Reis não poupou cs-
í forços cm proporcionar-nos horas agra-
| d a veis, mostrando-se extremamente gen-
1 lil para com todos os convivas, po-

dendo-se dizer que á festa compareceu
toda a população de Carmo de Cacho-
eira.

A' noite houve animada soirce, que
se prolongou até á madrugada.

OURO FIXO — A propósito da par-
tida do capiião redro do Livramento
para Bello Horizonte, publicou a "Ga-
_ela de Ouro Fino" o seguinte:

! "Seguirá amanhã para Gcllo Hori-
I zonte, onde vae em visita a sua fami-

lia, o distineto official capitão Pedro
do Livramento, que, como já noticia-
mos cm um de nossos últimos números,

1 foi nomeado delegado especial da co-
marca de Passos, com jurisdicção nos' municípios de Santa Rita de Cássia e
S. Sebastião do Paraiso.

O distineto official, durante o curto
espaço de tempo que aqui esteve, pres-
tou serviços relevantes c soube sempre,
de modo correctissimo, prestigiar o scu

cando as nossas tropas cbm particularviolência as patrulhas '--imiiras, 
que fo-

ram obrigadas a dispersar.
Cerca das dez Iioras da noite, o ini-

migo atacou numa 'frente de mais ou
menos oitocentos metros as nossas trin-
cheiras perto da Croi.x St. Jean, mas
,1 cortina do fogo estabelecida pela nos-
sa artilheria infligiu-lho uma derrota
completa. "

.Rússia — Petrogrado, -7 — Commu-nicado d0 Alto Commando :
No Stochliod, o inimigo bombardeou

violentamente as nossas passagens paraos Carpalhos. Oecupámos ,. despeitodisso a altura 1.129, a nordeste da mon-tatfha Kovcrla e proseguimos na a van-
cada.

.No -Caucasso, continua travado cucar-nicado combate na direcção de Diar-bekir, havendo as nossas tropas attingi-do ja o rio Masladarasi,

Não nrecisn do reclamo "I,A_IUA-
RY". Acua mineral natural. Deno.
sito Th. Ottoni 3-1 — T. 355, N.

*
A declaração de guerra da

Itália á Allemanha
/*_»,„, _7 (A. A.) _ I,ofío queos boletins afnxado.. nas portas ciasredacçoes aiinunciaram que a Itália ha-via declarado o estado do guerra paracom a Allcmanlia, da cada ponto dacidade partiu um grito de cutliusiasmoe a multidão apinhada nas ruas emreme aos jornaes, ovacionava deliran-temente o rei V.ictor iManoel III vivando a -Eoseili, á Kalía

alliadas.
Por toda a parte notava-se

alegria, o mesmo cutliusiasmo.
As edições dos jornaes da tarde o danoite que .traziam a noticia do rompi-mento de hostilidades coin a Aliem,.-nha esgotaram-se sucessivamente ,p0rentre ncclamaçõcs do povo.IK111 todos os circulos eram unanimesos comnientarios cm favor do gesto deifoselli, nao permittindo a continuaçãodessa situação dúbia que a Itália vinhamantendo para •com a lAllcmanha, defi-nmdo-a como a desejava vér definidao 'povo italiano inteiro.
A'om_;._ _7 _ (A. A.) -Continuam

as maniicslações de regosijo nela dc-claraçao de guerra á Allemanha.
O governo vae deers-tar a confi

dos bens allemães existente
tomando outras -providencia
rias ao estado de guerra
acha.

Amanliã deverão scr entregues ascredenciacs da embaixada allemã nestacapital, qus aqui foram abandonadas
quando por oceasião da retirada aliru-
pta do baião* de -Uulow, então ciub.-ii-
xador, em que, com a declaração de
guerra á Áustria Hungria, ficaram ro-
Ias a 3 relações diplomáticas entre a
Itália e a Allemanha,

Kssas credenciacs e tudo o mais re-
ferente á embaixada serão entregues á
cliancellaria de Berlim, por inti rmedio
do governa suisso.

COSTUMES CHIC ?...LaMaison Nouvelle
9, UUA GOXÇAtVJüS DIAS, 9

Novo bombardeio a
Namur

Londres. 27 — (A. A.) — Uma
esquadrilha de. hydro-aeroplanos inglc-

| zes bombardeou novaim-iite os deposi-
tos .militares dos allemães em Namur,

I cmisando-llios grandes damnos.

Uma derrota ingleza
desmentida

Nova York. 27 — (A. A.) — Tele-
gramma. dc Londres desmentem a no-

I ticia de Conslanlinopla enviada paraesta cidade dizendo que os turcos der-
rolaram os inglezes a 25 kilometros este
do Canal de Suez, obrigando-os a se po-rem em fuga, sob mortífero fogo.

Pelos tclegrammas da capital inglc-za, cm despachos officiaes recebidos do
Cano pelo Ministério da Guerra, essa
noticia não passa de uma fantasia dosottomanos, que muito longe estão da so-nliada conquista do Suez.

italianas no Bpiro está Tirovocando um
serio incidente diplomático entre a Grc
cia e a Itália.

Dizem esses órgãos da imprensa lo-
eal que as relações entre os dois .p..i_.'j
nunca .estiveram, aliás, tão cordi.ies co-
mo agora, accrcscentando-sc que a lu-
lia está agindo em tudo de communi
accordo coin o governo de Athcnas, o
qual está plenamente resolvido a lhe
mão crear nenhuma difficiildade.

ít

A oecupação de Paimisch
pelos francezes

Londres, 27 (A. A.) — Apezar doa
telegrammas em contrario, procedentes
de Sofia, em qne o estado-maior hul-
garo pretende desmentir a oecupação de
Paimiscli pelas forças expedicionárias
írancezas, os despachos de Salonica,
até agora recebidos nesta capital, in-
sistem 11a a-Mi-rmativa de que 03 fia 11 -
cezes já estão de posse daquelle pon'j
•fortificado e, anais, que progridem 110
resto da linha de frente balkanica.

8
A Allemanha vae auxiliar

os austríacos na frente
italiana

Paris, <27 (A. A.) — Tclegrammas
aqui recebidos da Suissa dizem saber-
se ali que o marechal von .Hindemlutr.,,
de continuação com o estado-maior aus
¦tro-htmgaro, vae fazer ainda este mez
uma visita á frente italiana, acreditau-
do-se que será intenção. da Âlleinanlia
enviar forças para auxiliar ali os aus-
triacos contra a invasão dos italianos
na região triestina.

Um aviador allemão vôa
sobre Baccarat

Paris, 27 — (A. A.) — Um aviador
allemão voou sobre Baccarat, lançando
diversas bombas, que não causaram, iíi-
tretanto, nenhum damno

A "black-list" na Câmara
peruana

Lima, -7 — (A. A.) — Na sessão
de honlem da Câmara, o deputado Se-
cada oecupou durante largo tempo a
tribuna, censurando a "black list",
apresentando uma minuta que foi ap-
provada, mandando que o Ministério
das Relações Exteriores entre em ne-
goeiações com a cliancellaria ingleza,
com o fim de obter desta a retirada de
numerosas firmas commerciaes c indus-
triaes nacionaes, sem razão incluídas
na lista prohibiliva ingleza.

General grego licenciado
Nova York, 27 — (A. II.) — Tele-

grammas hoje recebidos de Athenas an-
nunciam que obteve cinco dias de li-
cença o general Deusmanis, chefe do
estado-maior do exercito grego.

O coronel Metaxas, chefe adjunto do
estado-maior, passou a ser chefe do
Collegio Militar c o general Mcsclic-
peules foi nomeado chefe supplente do•estado-maior,

"—»»>--__-«. »'¦

DE PORTUGAL
Lisboa, 27 — (A. II.) —_ Com grau-

des demonstrações de pczar foi com-
memorado hoje em Cintra o 25" anui-
versario da morte do escriptor José Ma-
ria Latino Coelho.

¦Lisboa, 27 — (A. II.) — lím Cintra,
realizou-se hoje a inauguração solenne
da Exposição Agricola Regional, quefazia parte do programnia das fcslas
comincinoi-.iiivas da creação daquelle
Concelho.

Lisboa. 27 (A. A.) — Toda a im-
prensa republicana desta capital oc-•cupa-se do escândalo provocado com o
caso da bandeira allemã 110 Lyccu Liile.
rario dahi, tecendo cm torno do ciso
longos comnientarios.

Lisboa, 27 (A. A.) — Começaram
em Cintra as commeinornções pela pas-s.igcm do 25" anniversario da morle de
Latino Coelha.

Em Santa Catharina

scaçao
s 110 paiz,> nc cessa-
om que sc

NA l-UAC-V DA REPUBLICA

O festival de caridade de domingo
próximo

As senhoras de caridade de S. Vicente j
de Paulo, promotoras do festival que deve jcffecttrar-sc no próximo domiupo, avisam •
ac3 alrnnnoa c.a3 escolas municipaes que te- ;
:5o entrada franca no parque e ao Thea- jtro da Natureza. ,para assistirem ao. des-
f.umbrante cspeetoicula, que começam ,15 I
_ lioras da tarde. Egualmente será fran- 5
fincada 3 cnirad., r.os grupo;, blocol e
xordões carnavalescos n-.ií sc apre>oinsm !
jr.ar-ch-ando .io som fios seua instrumentos I
e oue queiram abrilhantar este festival dc
caridade. '

o elevado
_.., ¦ '. f .* *_. 1! -_ .1 -
_1 _i t: 111 ¦__. iv* 1 1 h i_ 1 l oi ti u.

A sua retirada desta cidade é senti-
da por todos, porque o sr. capitão Li-
vraniento soube, como sempre, ser uma
autoridade modelo, diária realmente da

mfiança do exmo. sr. dr. chefe de

ik

Novos progressos das
forças italianas

Roma, 27 (A. II.) — O ultimo com-
municado do generalissimo Cadorna
annuncia que as tropas italianas rcali-
zaram novos progressos na encosta do
Monte Cauriol e conquistaram ao int-
migo fortes entrincheiramentos pou-co além de Forcella onde fizeram ai-
gung prisioneiros.

Os aeroplanos italianos atacaram com
excellentes resultados a estação ferro-

UM BANQUETE DE DEPUTADOS
ESTADUAES

Florianópolis, 27 (A. A.) — Os depu-
taclos Joe Collaço. Otto Boelm, Thomaz
Vieira, Julio Renaux, Procopio Gomes
e Aristiliano líamos dc Oliveira Filho,
que pela primeira vez têm assento 110
Congresso do Estado, offereccrain liou-
tem 110 hotel Faranto um lauto banquete
aos^ deputados antigos.

Km nome destes falou o dr. Thiago
de Castro, recebendo os neophytos.

Pelos novos deputados orou o sr.
Joe Collaço, produzindo uma brilhante
allocução. Falaram ainda os srs. Mar-
cos Kondcr e Ulysses Costa.

O brinde dc honra foi feito pelo depu-
tado Joe Collaço, que saudou o presi-
dente do Congresso, major João Pinho.

O banquete foi de -trinta talheres.

UMA _____j_______2_0 COXTIIA

O DI...1.C.AD0 EISCAIi DK

_____________
Recife, .7 —' (A, A.) — O jornal

A Província censura a circular 1Í0 de-
legado fiscal aqui, acerca da cobrança
do imposto do consumo.

A propósito, reuniu-se homem, á
noite, a Federação dos Contribuintes,
tendo comparecido numerosos commer
ctantes.

Tor proposta apresentada pelo dr.
Corrêa dc Brito, ficou resolvido que
a Federação fizesse uma representação
.'io presidente da 'Republica contra o
dr. Fabricio dc Barros, delegado fiscal,
analysando a sua circular e msotrando
que o mesmo se tornou incompatível
com o cargo que oecupa.

-O dr. Adolpho Cime, apoiando essa
proposta, achou que o facto era anor-
mal e que acreditava que o,dr. Wen-
cesláo Braz, analysando a circular, to-
maria providencia enérgica e decisiva.

¦A Federação offiicoti á imprensa,
agradecendo a defesa espontânea quefez ao conunercio daqui e transmittiu
um telegramma á bancada pernamlmca.
na 110 Congresso Federal.

-a ¦» oro »oj__- 1

O novo ministério
uruguayc

'Montevidéo, 27 — (A. A.) — Um»
nota ofíicial hoje dada a conhecer á
imprensa diz que amanhã jã se poderá
saber qual será o novo Ministério.

Cerca dc meio dia de hontem entrou
cm nosso porío o grande transporte de
guerra "Macedonia", que faz parte da
divisão naval encarregada da policia
dos mares 110 Atlântico Sul. O "Mace-
donia" vem abastecer-se de aguada,
viveres, medicamentos, carvão, etc,
tençtonandp fcu comniandante deixar
hoje mesmo, o nosso porto. I pc|a sua felicidade cm os logares ondeA officiaJidadc e a maior parte da J f..r chamadomanijo do Macedonia" passaram a] benemérita ctarde cm terra, percorrendo, em alegres , «oridade
passeios,.os vários arrabaldes da cidade. Apresentando ao distineto official ,"tn grande barco , np.-50 pre„do amigo nossas despedida:

nos confessamos gratos a s. s. pela genlileza di visita com que r.03 honrou.'

um

no::*.e e o elevado cargo de confiança | viária de San Cristoforo e abateram nas
immediações de Aisovizza um appare-
lho austríaco.

Os italianos perderam também
aeroplano.

Roma, _; (A. II. 1 — Morreu hoje
n ,- o-- , -, — 1 em "dane o valonssimo general Chlnot-Policia, que, alias, tem na devida conta I to, que muito se ' "
os relevantes merecimentos do distineto !
official,

Acompanhamos dc coração o senti-
mento geral pela retirada do sr. capitão ' 

r\ r i jLivramento e fazemos votos sinceros ; U íalaCIO incidente gTCCO-

çoes cont Corizía.
istinguiu nas opera-

a exercer a sua sempre
profícua .icção como au-

O " Macedonia'
de dois canos, calando mais de de; mil i
toneladas de registro. -|

italiano
J?.w?, 2. (.4. A.) — Os jornaes des-ta capital, dizendo-se devidamente au-tonzados, desmentem as noticias espa-lliadas -Je que a penetração das tropas1

Na vidn tenha por lennna
Beber somente IRACEMA.

pe é correcto
iA uma senhora respondo o seguintes
o) — O verbo gostar emprega-se ge-ralmente seguido da preposição de; iste

é, "elle gosta muito dc mim .
b) — E' correcto dizer — "Estou

mui com elle".
e) —. Pode empregar-se o infinito

impessoal na seguinte phrasc — "Nós
vamos lá para fazer isso mesmo''.

Ií
Ao sr. M. A. respondo que, segunde,

se lê no diecionario de Aulere, tr.üan-
do-se de varas grossas, deve escrevcr-se,"liiOiVc",*.'1 c não "moitrOes".

III
Ao sr. II. X. declaro, que ?e escreve

correctamente "elle dansou n noite in-
.cíVíi", isiç» õ, durante a noite fod;t.

iDo mesmo modo sc diz—''elle vádiou
o dia lodo". I

'Vê-se, pois, que nas referidas phraseli
se subentende a preposição durante, co-,
guida .0 artigo definido o ou a...

0-uidiiio IiAOO. J
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O America derrota brilhante-
mente o Flamengo

TUf.F
A COBRIDA DE HOf-TEM

Favorito _ Enérgica levai.-
tam os "clássicos" Ame-

rica do Sul e Brasil
Com

0 ANDARAHY SOBREPUJA O BOTAFOGO

pelosO America levantou, liontem, mais i impressão e dovc ser seguido
nma brilhante victorib, confirmando no nossos juizes,
jogo «pie enlão desenvolveu contra o C, I Os teams antagônicos ciam-
IR. do Flamengo, a excellente acluação 1 Flamengo -~. diaona; Amonieo e«pie tivera um domingo anles contra o | Ncry; Farra. Sidnqy e Gallo- «.rhaidò

Pumeiçindo, IKeid. .Orlando e Ricmc(Fluminense; A bella praça de sporls do
campeão do Kio dc Janeiro encheu-se
completamente dc um .publico ávido para
assistir ao movimentar de uma das pu-
.nas que se apresentavam com mais
írequisitos dc exito no presente campeo-
tuato. lí as previsões,geraes foram pie-
(•namente satisfeitas. O America apre-
Sentou a sua ígitipc em optima lúrtnii c
em situação dc homogeneidade de mol-
dc a salientar-se desde os primeiros mo-
iiiimios da partida.

Notou-se, logo, a sua entrada nn
campo a falta dc Adhciiiar o brioso c
.eloz hatf-baclt. O excellente jogador
hayla-se machucado num treino, durante
n semana, e «se vira impossibilitado de
prestar o seu valioso concurso no cou-
.junto de rpie c figura official. Mas o
scu substituto, Galdino, do team scctin-
clario, portou-se perfeitamente, tendo
honrado a posiçSõ .tic foi entregue aos
seus cuidados.

!_.êqtiipe do G; lí, do Flamengo, dis-
pondo de linhas de defesa muito boas,
carece, entretanto, «le uma fila aíacan-
te nas mesmas condiçõeõs.

A ala direita c, sem duvida nenhuma,
no iiuinlclo.de avante, a que se encon-
ira com mais capacidade para arcar com
a missão da investida por passes, como
requer o bom "associaiinn". 

Mas, alé«lc ser composta dc dois rapazes de..oniplcição minúscula — «iois fonvardslilipuliaiios — _ u:

pequena animação e regular
concorrência realizou o luckcy-Club
hontem a sua 12* corrida da
rada.

"O primeiro soccorro em caso de accidente

_D^en
Cura feridas, talhos e evita a infeccão

_*_
g^-fi

di-
Soares

mm
tempo-

Os principaes páreos do dia foram
ganhos «port Paivorito c Enérgica, aqiiel-
le o Clássico America «lo Sul e esta
o Clássico Urasil. Foi 'Enrique Rodri-
guez o piloto do .primeiro e M. Mi-
chaéls o do segundo.¦As demais victorias coirhcram a
Monte Christo (.1, Escobar), .Mont-
Rotíge (D. 'Ferreira', -Paraná (J. Cou-
Inibo), -Fidalgo 

(K. Rodrigues) e Me-
dtt.a (Michaels).

O movimento toUil das apostas subiu
a Sa :o34$ooo.

COZ_\/C3VLEJI^C?i:Oj
í Uio. ~~*

00 mesuiti; 530 dilos, ao mesmolos, ,io -mesmo; 250 .ditos, a I
.& ,t'.: .1.1.1 ditos, á ordem; -no 'diu,,, 

.,1 urdem: 750 «lilos, ii ardem; :oo «litos áorileiu; -tio ditos, a S. s. lliésilieo.-ics;i" ¦pipas dc aiju.-i_lo.il... <i Carlos Tavcira;2S toneis dt álcool, n Tli. da Silva; _,rolos dc sola, «1 R. «Férr-ire; .1 «liras decouros, á ordem: . amarrados idem, a<~>. .".ali.: 1 fonlo idcm. a lanol Koilv;- ditos, a J. Sá íi ll.; r.-,. amarrados ile.ourns. ..1 .laciiucs Meyer: 40 llitOS; aode goiabada, a A. Prado

A PEDIDA \ZrÍ:zà:luã^ú0^^;flaiitclisi
¦niníl

A

dita, « iS-ii-üo È-Iattos•• u S. -Meyer.
1*8 fardos ile pa-

America ~- Ferreira; Paiva . Pau-lmo; Galdino Um. e.jp„ :Ram0 . 03.car Ojeda, IC._br.cI, .Cardoso c lia-r-old o.
Os períodos cm qu» o score se mantemem zero «para os dois lutadores, nãocomportam, salvo em casos éxcepcio-nacs, grandes «nílyses. Torna-se fasli-(boso entrai- em seus detalhes. .Seriaum nunca acabar «Jc citações de shols |v .passes qu. acabaniaju por fatigar cm

pouco o leitor.
«Parece-nos bastante dar ;. perceber a

quem-coube a primazia da acluação.
O Flamengo, nesta parte, agiu maiscoiHc.ciiciosaiiK-nu. que o America.IMando dc uma banda, e Haroldo deoutra, cstuttran' jpHeatca a abrir u I Malie-Money — I." Biar 51 k.scorc do seus clubs, esperdiçando òsliMIss Linda _ l.vdio Souza, 31míseros, o «primeiro, por um hands des- ilDávid — A. Vaz, 5. Isastraclo, o segundo, por um shol mal ! Trunfo — 1,7 «Rocha 50 1;«¦rígido quc. 3e sobrepô. ao ròctângulo_] M_-r.v-B.-iy _. _.¦ ]-,',d',as, -o lc.

-8 (Ui [igõsto dc 1916.

As(honras do dia coulicram, pois, ao
dr. 'fobias Machado, que viu vencedo-
res nada menos dc quatro parelhéirosda sua coudelariá, honteni irrseriptos.

Passemos aos porineiíorcs da cor-
rida :

1" parco —"Bolívia" —1.600 mclros
Prêmios: 1 :.*ao$oon c. arioíooo.

MONTE CHRISTO, 111.
c„ 1 au., Inglaterra, por
Perieles c Solf Raiment,
dq sr. A. Ç. Monteiro, J.
fc.sco-.iir; síi Ivüos-

ic..

Mas, ti sociedade rubro-neçrn domi-
liou mais coiiBtantemcivtc a bola e jo-1gou cem firmeza superior á contraria. I ,

Kève d'Au ll. Coelho, 5- lc.

A scS„„,la 'Partejla pariUlV-forVo!'1^^,:,,^ Him!c _,.,.;,;„

Não correram Pi.tnchio e
Ganho por muitos corpos

corjio do segundo.
j.i dissoincis, a nn

Aüj dois minutos de jogo, por cn-
(-•ano de uni dos lincsmcn, o juiz cou-

;u! sla-lciu um comer contra o America,
P. Ramos e Arnaldo lutavam pela pos-" da csphera quando esla b« '

] pia (24), 3p$ooo,
I Tempo, nu" 1
1 Movimento dc api

N ilido,
terceiro

du-

:S/>3Sõod,

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Sociedade Anonyma «ICnseniio Central«-ondo de Wilson, dia -9, ás 2 horas,_onipan.ua listradas do 1'erro FederaesUrasileira (Red- Bul Mineira), dia .10.

. Empresa de Terras e «-uloiiuaçào, dia 30,a 1 liora.
Banco «Mercantil do Rio dc Janeiro, dia

,10 a 1 iioru.
Cenlro -do Cc_::uercio de Café do Kioue Janeiro, dia ,*to, át> 2 horas.Banco de Credito Kural Internacional, dia.10. (a i hora.
Companhia Vulcano, dia .;«.. ás .1 liora*.
Companhia Comuiercio c -íavcgoção, dia

3*., í-s 3 horas.
. Companhia .rclhas lícononiicàs,a-; ,i boras.

Companhia dc Avicultura. diahoras.
Companhia Urasil, dia .11, ás 2

. dia 31,

31. ás 3

horas.

. . « principal . o de prodíh- - noi,V 
" :,„ "V"10!"11'- (1 Unesman lcyanloit

-'if para os outros'.apiwc a ..11 04 ou f 
b'u,dl'"'' ™:°» <iue:esla houvesse

nos porém, «piaiido pV7s ,_„,.-,V '','l''-''P"s" !l I,nha- Oilficuldad,-s do
eneònta» do «nrVdticlo do Imbalhõ _ tc lo, 

ah.»«.™'""° 
f',^", ¦

para reiualal-o, encontram pela frenie „ 
'' 

. 1 ! ",' e ll-,l,iUll|o o cor-
icfeiisores attelitn.n,,,. Ini-ii"..,.!!,.."6-!-*?^:'. ^àney apodera-se da bola c os

, , gentc pa coiiiprehctiderain a conformação
habitual desse alaqtie.

O America firmou a sua acção nasegunda parte da peleja. No periodo ini-<-ial,_ ambos os antagonisfas estiveram
ti mingua dc lances de valor teolinico,«le lances capazes de interessar vivameii.te a assislencia.

O segurado ínc-io-tcmpo, sim, valem
pia prova inleira. Tanto o Flamengo«01110 o America, deante do score niillo•!« iparlc a parte, dobraram os seus cs-forços. O ícsullado foi uma melhor«i.iicalciiação das partículas atacantes
defensoras "

defensores do America, desctiidando-s.,
liermitfeni que o admirav.1 center-halfa impilla cm liberdado. A coiisèquei.
cia foi a coiiflúisíta do iprimeiro e unico
;ion(o do C. R, do 'Flamengo.

.A tuna /ligeira c natural desorientação
do America, suecede um rcvigoraiiicnio
de torças generalizado en: os seus jo- ¦
gadores.

Agora é o goal do 'Flamengo que •
soffre as acominctlidas soffregas dos s
anlagoiilstas;

A comenda assíiine proporções bellissimas. Os visitant'
a desenvolver

50 k.

aqucll

proporções
começam então jjogo excellente |

lhes valeraOs lialrcs prestavam mais I que no doniingo anterior ._ - , . . ,allcuçao a collocação dos fornards, «lis. i vácteria conlra o iFluniiiicnse.iribiundo com mais calma o jogo em 'èião ora possivel que o rcsitllado scate então, .prevaleciam as grande-,rn.uias, os grandes biches.
Do lado do club ¦visilaulc esse impem

Íoi mais acentuado, inaximé após ,-. con-Kignação do goal tio Flamengo, adquiri-•Io a poucos minutos do principio do sc-
ruindo nicio-leiiipb,

A temperatura quente da tarde dcoiiicni concorreu ipara a fadiga do.s v.tn-

não modi ficasse.
A defesa local começa a ceder passoante 11 offensiva americana. Os "liacks"

do partido de camisa, encarnada [ias-sani 11 jogar no meio da liça. 1
A despeito dos sons heróicos «'.-for-

ços, o Flamengo passa pi-lo dissabor de
sofíier um primeiro eontra-tempo.

.A linha iio America ia. numa Jo suas
le c dois jogadores, noladáinelitc dos.do-i V1?01?sa3 invostida- e um '"shol" éj
nosso campeão. O America, mais .en-:''Vo ;üi"'11 ° 'losl0 <1l' Baenn. O
saindo, soube tirar partido disso enca- 

'.uieener", em más condições, alirn pre-
iiiinliando serias investidas sobre o a'd _?.'I1|tada.meiUc a csphera cm direcção a
versario aos últimos instànles da con-11",' 

**xtK***"a-tlircita d«. America, que 1
•«'i.da. Essa offensiva foi tão violenta o. sc^'Vf a u",a J.?1'cla ,U', ",=oa1"-

2" pano — "Chile" _- 1.450 níi— Preuiios: 1 :-ooS c ••ooliooi'.
MONT-ROUr.lí, ni.. .-.,

2 au., pnr Llangwin c
Nclly Woolf, Inglaterra, do

dr. Toi.'as -Machado, Do-
mingos .Ferreira, 5.; kilos.

Sanla Rosa — K. Itodriguez
Castilla - ¦ Michaels, 50 lc. .
Espanador - - Barroso, 55 k.
Duque — A. Alonso, 50 fc. ,
Palia - :.\. Silva. 53 lc. .

Ganho por _• corpo
corpos;

•Ratcios: HontlRougc, iní
(ÍA), -•-•?.ioo.

Tempo, 96" 4I5,
Moviiuenlo de apostas, 10

3" parco - - "Argentina" —2.000 1
tros — Prêmios: i :floo$ c (205000.

MEDUSA, i~„ c. 4 an.,
Argentina, par 1-ultn.n e
Medora, do dr, 'fobias
Machado, Michaels, 51 lc.

. 4"

. . . .»
lereciro a ucs

dupla

CONCORRÊNCIAS
ANNü.VCIAIiAS

Directoria Ccràl do Obras c Viação Ja1 rcfeiturai ,para 11 demolição do predion. 48 da rua Visconde dc ilauna, dia 29.
¦1 1 liora.

listrada de Ferro Central do Urasil, paraa construcção dc sei- carros de luxo ctransi.rmação dc dois carros de passagei-roa, dn 31, nr» meio-dia.'.\.i_ Directoria Coral de Obras e Viação«Ia 1 releitiua, para a construcção dr umamuralha ua ladeira do Ascurra, dia li, ás- horas.

AVISO
Agenor riulicir.i Ladeira ('.onçali-e* deAiiiiradç, avisa as nracas desta capital eas do interior «me, om suecessão á (unia1 tnneiro «¦ padeira, organizou a «ir Pinhei-ro U.uleira ís c, continuando como já scaclia lia annos, á ticiilo da «ciência de

SCUS I1CR0CIOS.
Uogando o auxilio de Iodos os seus an-ligos freguezes r amigos para < ua novaUrina, desde ja liypnthcca ns seus esforçosno sentido de continuar sorvindo.o* tomoate o prescnlc. tj 75611

REUNIÃO DE CREDORES
Vnllencia de Agosiinho dc Soima Mar-

nues, dia 2t'. á i liora.
Fallencia dc Felicíssimo Coelho, «li;, sS,

4 ?" fi- Vdrdeui; io, a !¦'. ti. ordem: io. a

Í 

.,,: 9.rdL'i!'; 10, a Almeida Sicmann; 20,a Jei-eun Borges; 7. n N. ordmu: 10. aIJ nidciu: v, n Kcrraz Irmãoi 2. a Cuia
ifíira Atliaydc; 1. caixas dc paios, aÁlvaro Barroso; 10 dc banha, a Caldasuasios; ,- jacas rle miúdos a V. i. or-(lem; .-ou saecas de batatas, a Amonio Car-cia; 3 jacas, iden. a l.uiz Comes;10 latas de lliautclga, n C.uiaiarãcs Irmão;111 ¦ditas, a V. Senra: 4 caixas idem, a

;-.• -autos; 1 dita, _ J. .\. de .Souza; 41«its._ Pimo I.opes; 16 diis, a CunharJesiraiao; e_ ditas a All.cno Amarante; iaoitos,:,- Caspar Ribeiro; 10 dilas, ao mes-iço; ,s ditas, ao incsmíí; 10 ditas, a M.Uviçalves; 1, ditas, a «llrandão Alves; 40¦«liras, no mesmo; 7 ditas, ao niesmo; 14«lias, ao mesmo; S dilas. a Amandio Pin-to; 10 duas, a A. ](. Oliveira: au ditas,a Alves Irmão; 10 dilas, aos niesiuos; 10«luas, ao. nicsnios; .30 dilas, a 1'cdro .Mar-ins; -I ditas, <u mesmo; 12 dilas, n Pia-«o l.opes; to dilas, ao ¦niesmo; 5 ditas,«n .Al.bcrto _Aui.ir.intc; s ditas, a 
' 

A. 11.
,i- dilas; ,1 Teixeira liorges: 4,_• Caspar RibeiriS; _• jacas dc nuei.jos, a Medeiros Rocha; 2 dilos, a 1. «RI-

Itcir.. Pereira; 8 ditos, a Toão da Ciuil¦1 dilos, an mesmo; 40 ditos,1- du,- -

Oliveira;
iJiííis, a

•Jciros

-, 40 ditos, ao mes.no;s. a tomp. II. 1,,-icticinir.s; i; cai-l.o.ato & Piliio; 4 jucás, a .Me-Rocha; S ditos, a V. Ferreira Al.ves: 4 'ditos, a Teixeira Carlos; 4 ditos,a üasp.r Ribeiro; 3 dilos dc carne, aoniesmo; n. fardos de carne, ,1 Coelho1'iiaiie: 2 ditos, ao mesmo; 1 jaca, a Pe-reira Almeida; 1 diio, a A. Santos; 1(Uto. a U-orelh; 1 dito, a Soares Cunlia;" ".'.'"5 ,,<le toucinlio, ao mesnro; 1 dito,a Giorelli; S dilos. a kM. G. Paula; 10ditos, a Peixeira «liorges; 4 ditos, a l'c-reira _ Alineidii: 4 duos, n Caspar Iíihciro:¦;.". d't0?.. " 'i-iqueira & _.; 3 ceslos, aIJd. I.rij..; 4 caixas dc lingniça.-, a Mar-luis Saraiva; 12, dilas de paios, a 'Ferreira
i.iliral; ij jacas de b.il.ilas. a fàaquim-Silva; Ci ¦ caixas, _ Dias Haiutillio; 240«luas, ao mesmo; ai dilas, a Teixeira Hor-ge--; 4 Jacas, n Cosia ,1'. Silva: 100 quar-ioias «le sebo, a DuriscJi' & C; 12 latasde .manteiga, n Arthur; 10 ditas, a Torresic Kego;_3-cngradailos, ao Centro Pastoril;o eiiRrada.l.is diversos, á Companhia I.a-ctic-.-iioS; i lata do manteiga, a Arthur;3 ditas, a K. _,. ...; ..¦, :i Marinho Pinlo-*.- latas de niaiiteifía,:t A. Amarante: 2. m

WARITIMAS
VAPORES ICSITIRADOS

Tortos do sul, "Mavrink". . . .Inglaterra o escs., '-Drlua". . .-Nova -...rle c escs.. "livrou". , ,Hueuos Aires, "Aiacalv". . . ,Xova S'or~£ c escs.; U,S^ 'IV.ulo". .Rio da Praia, "Frisia"
Borilcos e osc.;., "I.iiter"
Tonos do norte, "Canivarv". . .Tortos do norle, "Olinda". . , ,Setembro;
C-llau o csc3., '-Orita"
Inglaterra c escs., "Ama/ou". . ,Tonos dn norle "Brasil"
Kio «Ia Trata, "P. di Cdinc". . .Rio «Ia Praia, "Demorar.", . . .Kio da Praia, "Sciuana''
Portos du norte, "Acre". ....

VAPORES \ SAIU
Tonos do sul, "Assu".
-Macau t- escs., "Pirar.)'". . . .Liverpo.! o c<cs., "H.-ili.ein". . .Cáravellas c escs.. "Thila'dcl|ihiii". .
Laguna e escs., '"Anna"
Rio «Ia Trata, "Duna"
.Nova Vork o escs.. "«Minas Ceraes".llio da Trata, "..vroti"
Tortos do m.rl-, "llnliia". . . , ,Montcvideo, "Goyaz"
ltajalty c escs.. "itaituba", , , ,Rio da Traia. "_;'ger"
Amsterdam e escs., ".Krisia", . . .Nova Vork c escs.. "Terencc"; . .Buenos Aires r Havre, "Corcovado",
Recife c escs,. "A. laceguay". . .Torto sdo sul. "Italuliá". .' . . ,S. Fidclis e escs., "Carangola", . ,Setembro:
Montevidéu e esc.'; "Sino". . . .Inglaterra c escs,, "Orita". . . ,Paranaguá e escs., ".Murtinho", ,Rio da Prata, "Ibiapaba"
Rosãrío, "iMaiiíiqncira"

peito • da
atnos -dvi,
•fal '& C.

notar «pn;, a «i
exhibição desses tindos "nos

_.'!'ção sunmiaria «lc T'i-a.ucisco

| 
contra Kn,.wlos . pôster para os ,•

; èhiir dn líliitHirla fi.Ilrn.in ferrai iji
I elles foram , .lührdos no acto d.i «I
j 

fesa), o dr. Machado Cnimará.s, è'hsin coisa -da fallencia do Uoyd lis- longa _ hrilhanle sentençi
pirito Santeiise perdeu inleiranieiite o'diu. «.publico s_ j, últinib
seu interesse perante a justiça. V.' um j e a conclusão):
caso liquidado... Peixoto'Serra lia dei
perder, porque _a de perder. Por fasl
ou poi refas, a boa razão baile estar,'
precisa estar, coht.iritiará a cslar -•- ad\
perpetuam rei memória

.issim üeçi-í
(tnsÍtl.'L*;iniiíi

.10,

.10
31

com os iregoci-
antes londrinos Knowles & liost.rs, Hoje,
a boa razão í justificada por estas ore-
lhas; amanhã, será jioi- aqtielíes rabos.
O essencial ó que elle perca, isto «'-, (pie
Kiiotyles _ Fosters ganhem.

Nestas coiulições, ínula ha inais fa-
cil ao advogado qnc defende a victoria
precstabèlccidá <!o que i-ir uíaiio procla-
mar :

Folgo em ver, afinal, reconhecidoverdadeiro e privilegiado o creditodos Srs. Knowles _ Fostersj pelowopriò Or. Paulino. da Silva, o
.lui. perante quetn muis atroadorase tem levantado a grila de interes-si-s contrariados.

A sentença aprecia os titules cre-.liionos e deciara'oa indiscutivéis.
entretanto a admissão dellc» d fal-lencia tem moiiva.lo aos iuizes da
Corte de Âppellação as mais injus-tas censuras, tendo se chegado -ao!cxli-emo de apresentar o caso á As-sopiaçao (.oiuineicial, como «lc in-!justiça noloria capaz de provocarreclauiaçao collectiva. "

Primo loco

Considerando que. na espécie,occorrerain as 'h.vpntliescs previa.
Jas 

-io cit. art. SS «Ia lei das fal.
««meias ilçseoherla de doía, simula-
Cão c documentos Ignorados, des-

, lavoiuveis aos réos, -e.muiil... a«loiitriii.i d,, ,\cc. ,l.i iV.rle d-
Âppellação — !<«¦,. de Direito,
v. iS, pnjr. if««i:

.l-.ilíto procedente a acção para o
fim «k icxchjir, como excluo, -o
credito dos réos ndmilliilós ua
classificação; eohstatiie do qtiailr.i,-cral dos credores, fls. i- 

'-., 
como

privilegiados; custas pelo,, nios."
. Agora, esta nola .hilariante: ~Je*s.:i
honesta seniciiça do «Ir. Macliado C.tii-
liiarães ageravarnin ICnowles v\ Pôster!
parei a 2" Câmara dn Corte dc Apue!-
lação, a qual, por accórdão unanime, e
«-Diiíru direito expresso, assim se pro-
ntincioti (publico tambem sú o ultimo
considerando c a conclusão» :''Considerando 

que ipier ic tr.ire.na espccic -siiji-iia (|a ti.çiio revo-eátoria _li ¦I".aitlnina-.'qner «Ia ncçãu.
shntmaria estabelecida uo cit, an.

em qualquer il.-rs
uu

SERVIÇO DA GÜARNIÇÃO
líscala para hoje:
CORPO Dli HO.MlilillKis _ listado.liiaior. tenente Alciliiadcs; auxiliar, alferes

Sebastião; prouiptiitão. 1" soccorro. capitãoAdelino; _)•> .--.uccono, aiferes leronymo;manobras, alícres FiJuuciras; cinorgcuciii,alferes Narciso e <Ir. '|*ayIor; ronda, nlfenísAd1.Ipl1.-1_: .medico dc promptidão, capitão «Ir.J iin; Uniforme v'.
.BRIGADA Pill.IC! AT. — Stíporior de,

tua, capitão Muller: auxiliar do Miii.rior í
.,- , , -"',«' de dia. alferes Lace: rondam: alfcrcs Diiar-1 min i,opes, rs, | \f. j0rl0 (]or *.

I ür.
I I'ec

dade.

,'ac ver o publico como o \«Neiva (Ilibeiro tem mn geitiiilio cs-
ai e macio jiara adulterar r. ver-!

íigtji-.-t-
amido,

linha uma transcriptas, quereputo de seu puiíliò, porque fora
hücadas em sen nome
do Jornal do Comm
disse elle :

111 pu-:
nos "A pedidos"!
cio, -ií* honteni,! *.'->s'e

lera fecho
os liiuloj 1 c,'''do

88, paragraplic
liynotliescs o processo é iiull
primeiro caso, por serem osvadiis-parto illcgitihia'; un¦pela lSII'llot'1'.lÇl.aili; im AC...

dVos àiiotivQs capeiidjilos e o
mais quo do santos consta, ai-cor-«Iam na iScRuiidii «Caiitilra ,l„ Corte
de Ap|ié!laç5o dar provintento aorecurso jiara auiiull.ir iodo o pró-cessado.

fois

art.

a Pinto I^opes: 1. ao í-n.'*"-- | rondam os 1 ¦"." Santos
6°

tenente Mcnezo
17° HistricK.s. alfe

hora.
r.lcu.;U' .ri-^eini-1;;"!'].;,," hV'C"!;iÜ;,iI!I 1?ill"'io Si»Íi-."c >"t Maudi."àl.erW"-.làr:iiit'.. 10-'. a Pinto l|,ns. afficia| ,ie hj-, á Brlaadn. iilicrcs

Caixa de Conversão
1" O 7! T O . .& C.

São quem melhor ati-: paira 6 i|j
AV1.MIDA RIO BRANCO 49 e 51.

1.0,1
Rocha
tarios
«.- C;'Carlos
cha

Vesuvienne — ID. berieira,
Mistella ¦-- ,T. Coutinho, 5I-uage — !•'. llar.roso, $1 ¦]¦
Dionéa — Arava, 53 1,-.

Não correu lliu-eeloua,
Ganho por meio corpo;¦.lois corpos.
Haieios: Medusa, ;G:~úoo;

3S$6oo,
Tempo, 135" i{5.
Movimento dc apostas,

lc.
Iv.

(-¦I)

:5()i$uoi).

decidida que lhe valeu a victoria donoutro ja lido por ínuilos como uma vi-¦lioria «para o 1'Jamcngo, ou, na ipcor dashypoiheses, um empate.
Ivncarada em suas Hi-ttas geraes foi«ijsa a impressão que recebemos ila nno.«loiiantu partida, lim resumo: mais"diesar. ,11o ícam do America, superiofi-

nade flagrante ria defesa do FJniuengo
sobre o seu ataque.

¦N-ão queremos desmerecer, com eslaconclusão, lia defesa do America, queportou adtmravedmcnt-, e, mesmo 
'

liste passa para traz a bola". Bem r.
cebida jior Gabriel, cila vence o "goal"

í adversário sem erande difficuldade.
Faltavam nove minutos para o termo

j da prova.
0 America, animado pelo empate,

1 cmprehende resoluto a campanha nata
obter alguiitu coisa mais.

I K ns seus desígnios são deferidos
: pcla Providencia. Dc uni passe de lia-
| roldo, Cardoso marca o -•" "soai'
; garantiu, dc chegada, a victoria
1 licana.

, qnt.
ame.

O movimento da 1
leve que se haver com poderosa5. iTefo-i^nÓ'111"6"80 

*
nçadas do grupo ¦contrario: _,vàhç„.;| ILTria --^luerica 

'. '

1" goal -- Flamengo,
1" goal — America.
-" goal — America. 1
Final: America 3X1

U America fez .: "
meiiijü ni iiliuin.

No 1" nicio-ícmpo
lieis ".

¦ 45

.-i'' |i:tn-i"- - - ** J*crú"" — i.Guo metros—- Prêmios: i...oo$..ino c ,ioo$ooo.
l'AKA.\'A' 111. zaiiio, 3

annos, luglateri-a, por My-
iam o Pire Ruby, «Io «li-.
A. Novis, .1. Coutinho, 5-'
kilos. 1"

Moii-.o-Clii-isio - Domingos l-'ei-
veira, «.¦ I, _•"

Alliado -- Dinai-te Va/., 5a 1;. . . .;¦•
Maice Money, A. Uluios, 53 ic, . . 4"
Helios, I.e Mener, 53 I.-. 

'. 
. , . 5»Mnipú - li, Rodrigiic-, 53 lc. . i,"

Ganho por j corpos; terceiro a 4

Siduev
Gnbriel .
.'ar.lose

coincts"

não liou

:"¦-"

o Fia-

piicados ao -"association", 
que são oa' - • '• " ' ' '

¦nilccs.
D Flamengo inaugurou uma pedra,'¦ai «itie, á .proporção do sueceder do em-.:-.ti", vae sendo nssigiial.-ido o movimen--.« deste em goals. Esse apparelho, quetlispoc de placas moveis que se \ão ada*

;«tando ao espaço que tem á sua isquei-.,
«Ia o dístico dos clubs que disptilatii, cau-sou cxcellente impressão e constitue
uma pralicn util aos espectadores, teu-¦lendo a acabar com essas jicrguntasiuhasüi.-oinniodas de lodo o assistente relar-«indo — "lim 

quanto está o jogo;" Oual¦ o scorc?
A prova de scgutvdos teams (ermiiion«."in a victoria do C. R. do Flamengo,

jior 3 goals a 1. Como jtii. acluoti bem'.'¦ sr. Luiz Biirtiiolonieii,
" sr. Affonso 'Castro foi o iuizdor íos. teams, saindo-se liem couto é

«!«¦ habito scu dessa árdua larc-fa.
oinpenctrado da responsabilidade de \ uhÕ, Spparéccu .orno"- cscrevániuíacargo, o oo.ii:.jie!i:iitç .aiicionailo I da sacrisliti naquelle monólogo muito.. dois juizes, mn conhecido de nós Iodos¦1 ¦¦« quadro olfioiail, outro que servira outra bola.nos segundos teams, .para "linesmen". 1 Sem bola, o juiz nãii', um exemplo que causou optima I rclirou-se cotn

dupl

de

ü: * ...

Xo encontro realizado entre o
daialiy c o liolaiogo, 110 campo ih

ir.iliy. por
' o Bolafo

darahy, venceu o Au"goals" a :¦.
Nns terceiros "Iram

saia vencedor por | a 1

í: ÜS *

«eu cargo, o
f«.--se acoiiipt.iih

An-
A11-
i- .!

O

(l encontro da :•* divisão eiilre oMangueira e o Palmeiras foi inierroni-
pido .pelo juiz c não foi concluído,
imaginem os Icimr. s porqueI

Porque a bola caiu no quinial

havia

tr.cilio:

5 pareô -- uruguay -- 3.000 nu¦— Priuitios: i :6oo?ooo c ,vo$ooo.
F1DAUG0, m. c. 4 an-

nos, Argentina, p«.i Fui-
uíen «¦ Frivola, do Conde
Carapebüs, li, Roílrigucz,
53 kilos.  . .

Moiu-Ulaiie — D. Ferreira, 53 I..
Atlas —- ;J. Coutinho, 53 lc. . . .¦ Lord Caiiuiiig — F, Barroso, ;:, !c,

I Faulomas — D. Suarez,'53 lc* . .
Goytacaz  C, Ferreira, 53 lc. . .

'Ganho i'-*r i uurpü; icrcüi' 
cor]: "idill;.'", 

6iSi»r.n ; (iuji!

.iianieus-iT. 1)10 iju~oií:i\vção
1 Tclo vapor nacional " liapciiia", dos por-los dn sul -_ furga recebida: 103 caixas! «le ceiiokis, 150 caixas è 150 saccos «Ie: t.iitatj.s. _.., jc ccr.i, üo Jc polvilho, 100
| «li- laiinlia. i--o «lc arroz, 30 .'barricas decarne, -1, caixas dc toucinuo, 13 «lc mantei-IK», 1..11.0 dc banlia, ,iii« fardos de fumo,
| 11 saccos de sola e * quintos de aguartlcn-te, a orileiu; n. bonlnlcuns) ;u quinto- c -

décimos de vinho, S caixas de fiiiiulirc è
| - «le «iiiciji.s, o Orcsle Frauzoni; ., de
I salames, a C. Fracalanza; ii de queijos, a

.lose Lónslanle; 50 dc banha, a Zcnho Kn-. nios: im, a Marinho Tinto; i?.S saccos de, Farinha ,¦ Oaa <ie urro?, ,-. C.ir.niarâos Ir-111110: -•(..;. a \l. C. Pi„io; 30 barricas«lu carne, a A!in,i,|,i Tavares; 1:. a DinsRamalho; 23 qiiiui.is de vinho, a Coelho-Novaes; *j, a f. Cru/: 17 saccos dc cera.ia li. Ilarccllos:, í.oon resteas e 5 caixas
! ue cebolas, n Gnintarães Pinto; j.ooo res-
j teas, a üoares Ctuihii; ,i.;i.o. a Soares
| u.astos; 2.000, a «.Miguel; 153 cai.-cas, a1 «... .Neves; 3.000 resteas e OS caixas, a1 Cunha Oliveira Pinto; iio fardos de pei-xes,_.n Soarei llasios; 25, a lí. Hcrnicii-
| .0111; .. caixas de águas, a I.. II. Il-ml.;

75*; *u.'tns de couros, ú ordem'; io ciixa-i«lc azeite, a íi. Cavalicre; 10 dilas, u
; D. Lí. Mcrola; 10 ditas, a D. Nilccco;10 duas, a \. Ueroni; 50 rolos dc sola,
111 .1. I'. IBragu; o ditos, a pueiroz Mn-rena: 1 fardo dc sola, n Ilreíssan & C;110 volumes de comestíveis, a l.iiec Ir-limos; 123 fardo.-' «lc xarque, a II. Kal-
, uiiíii; ij ditos, a f.iiy.' Irmãos; i oo saccosi ile batatas, a Alves Irmão; 14 fardos dciilnfn, a Couto X C; 1 rolo ile Sola, «luilo .Ângelo Jy C; 1 fardo de couros, 11M. lMiilay;. 1 caixa idcm, a !¦'. II. Wal-ler; 150 e.i.xas de batatas, a I. T. Aguiar;100, a Almeida Sieaianu; 50,' a A. «Silva;

Tclo vapor nacional "l'iiiladc.'|.!iia", «le
•Ilapsmirini. -- Corsa roccliida: S.117 sac-cos dc assucar a Meirelles Zamith: 

'; 
vi-lumes dc fumo, a liorges Irmão e 10 latas

idem, n I.', Sá. IVio vapor nacional "Ita-
«peru na do portos dn Sul

de ..leo,
Carga

,f. lí. Alaiei- i iineijões,da; io volumes idcm, n O. Castro; 175-.'.«¦•,«s de arroz, a Pereira Carvalho! ;.,", 11 Hoclia;..!..,.., -,i Riiiiicira; ioo, n «A. Iliiüo;
l{i. 11 ,„eillia Ramos; 33 amarrados de la-."'iiiiias, a 3. llil.ciro: 213, á ordem; 55barricas dc maltc, a I.evv Leite; 12 cai-xas de carnes, ti Almeida Sieniiinii: 100saccos. feijão, a Concalvcs Zcnlia; t so, a\lv.-ii-o Uarroso: 50 jacas, carnes. Álvaro
da Silva; Sio jacas, couros, á ordem; 40.milia, a Zenha liamos; 12. ,- .Adi.

Mmc
Tempo: 1
Muvimeiil

ii,--

1,'
Sul'
5 toe

par. "Classiei
u metro

1: 1 ;ooo§ooo.
FAVORITO,

Ame
45 Pr

do
nios:

li ligo; 1 caixa, carne, a «Ach.-..ixiis dc manlcign, á ordem;assucar, a_ Tlioma- da Silva;¦arroz, *i /ícnlia líüiiuis: _»u>, ,Ik C,: i.íj. a (Jiit-irn". Moreira;
Polviliio,_ n ijueiroi! LMoreíra; -m*fumo, á ur-Jeni;
ordem; ,-. h Teixcfiiincez "Scduana".

ir.11,11; 3;
50 facooat
7.1 à-ceos.

Ilci-aclito
4.) sacco-i,
saccos de

cãixai, mantcigíi, á
a Ilornes. Tclo vanõr
le líordcatix

2, a J moco; 6 de «lucüos. a In, a Ç. \ nsques ;;, 11 Teixeira0. a 10.10 da Cunlia; 8. a Damasio'. a l.aspar-lliliciro; 10, a 'peixeira
1.1. a IJauiiisio . C; t. a .1. Ro-00 mesmo; ;-, a .loão da Cunha; 6'A V';-,'1".1"1 '• a Damasio _ C.; 6. ai.asi.ar Kibçuo; 2, a .loão dn Cunha: 1/ 11l.aspar Ribeiro: 10. a II. F. Alves; 7 a A.ordem; ;-, a Marinho Tinto; 6. a M. !•'.Alves; 4. a C. Vnsaiios; d. a M, !•'. Al.ves; s, a I. ,M. Andrade; 1, a .1'. 'lo-

reira; 2. a .\1. F ..\|Vcs; 6, a TeixeiraCarlos; 3, a Damasin .V C,; 27. a Gasoarltibeiro; 3, a ,M. PonseCa; 8 11 V. Vas.nues: 8, u Damasio !c C.; 8, a loão daCunlia; 4. n Alves Iri.ióo; • 11 C. Irmão;1. a A_. Santos: 6, a C. Vasques; 10. ai.uiiiiaracs liinao: C. a loão dn Cunha; C.
?,- -, -,,i!|ucs; fi- a Teixeira Carlos; 1 aWrniibcck; 2 picas, a Cruz iiiuão; 2.' 11l «icllni Duarte; 3, a II. Albuniicriuie; .. aleixeirn Carlos; .1. a C. Vasques; i. aKibeiro; 1 ciigradado «le iiranlciRii .-, J3ul-me; 2 caixas dc 1 Cviucilâo. a Crua Irmã,.;1. cesto, a }. Ribeiro: 1 de liiiuuigas. Cal-«ias Bastos; 1. :, Teixeira llorccs: 4 cn.
gradados dc carne, a Tinto topes; 18 iacása Jt. Albuquerque; 1. a Guimarães Irmão;t> de toucinho, á ordem; S de toucinlio ecarne a orileiu: 20 «litos idem, á ordem;14 jacas de jjatãlas, a Corrêa llilieiro; 3duos de-chispes, á ordem"; a ditos de iniu-dos, a l", ordem; 2 dilos, a Ferraz Irmão;1 dito, a Ribeiro da Cruz 20 fardos, n'r-iiliieira Víigaj d jacas de üiisuiça, a Al-herío Aniaraiitc; 1, .-..ceos dc Iciján, al unha O. .'iiito; .1 engradados de niaiilci-
Sa, a ordem; 2 dilos, a Damas',) X; C;
,.0 _ latas, n Teíxeirn Carlos; 30 ditas, a

I eixeira illçrgcs; : dita, a Arthur: 4 dilas.a «I,. Modelo: 1. ditas, a A. Sclimi.lt: oditas, ao mesmo; 4 ditas, a Tinoco Ma-coado; .. ditas; :i Carneiro: io dit;i5. aTinto T.npes; 10 jacas lc queijos, n \. N.ordem; S d'tos. a Martins Saraiva: .1 di-Iqs, a .loão da Cunlia; 2 ditos, a Cabrallriiiau: 1 iliu.s, aos mesmos; a .litos. aAlves; 1 .litos, a orileiu; «; ditos, a Tci-xeira Carlos; 2 «lilos. a Cruz; * ditos,11. Santos; 4 ditos, ;l Medeiros; 1 diio. 11l.ttunnr.csj :S dilns. o .i.ião «lu Cunha:ts ditos, a Caspar 'Ribeiro; 10 ilitos. aA.ves Irmão: .1 d toi. mis mesmos; 5 Altas,a Caspar Ribeiro; s dilos. a Damasio _ 9:15, d«tos, a Teixeira Carlos; 1 dito
leixeira; 1 diio. á ,0rdeni: 4 dilos. _0.D."musin & l'.i 8 «lilos, a João da Cunha14 duos, a Torres _ Rego; -I di-.os, ao:mesmos: .¦ dilos, aos mesma, 1 ditos, «Medeiros Rocha; .. dito.'?, «ao mc-^io;íiito <\v c-irné, a l)glítm; : c-ai.xa dc rc«rdciu.

Talmeirn; auxiliar do official dc .lia á Uri
sntla', ¦jarj.-ontn ^ranclílin; musica de prom-
ptidãd, a banda da Jli-icula; proluptidão na
cavallaria, alferes Uartlioloineu, e 110 1" ba.
Ialhão dc infanteria. alfcrcs Coimbra; mc-
dico de dia an hospital, tenente dr. Cercou;
interno de dia, ai fere-; honorário Chagas»
dia ( á pliannaeiaV alferes nliarina ceu ticoAeníar. et pratico Camerinoj dia ao Riibiuctcodontolortico; çirurvíRa-dentista 'Sáyílo; guar-«Iji-;: na Amortização, ulferes Veríssimo; na
C mivenção. alferrs Joaquim dos Saiitos; no
Pliesuuro. alicies Goytacaz. e ua .Ioeda,

alfere-i líscobar; dia aos cornos: nu i" ba-
talllão. tiuentc lavino: 11,1 :¦". capitão Dan-
t.is; no .i". ca pi t «Io Burrão; uo d° alfereaDino; ua cavallaria. Icueiile uradundo Soi.
do: o no nuartel da Saude, alferes iliiapa.
bnrn: uniforme, a".

—Mg C «El *> «- 

ManuIaetDra «
•ie Conservas Alimentícias.

-•" sentença apre
credilorios o declara - os inidacã-1 Kuow
ftf. linlrctanta « admissão Jelies á
TUilcncitt (os .iiryp.ibs são meus) «tem moiiv.-ulo aos iiii.es «I, i'.„i,. ; "e
(le -Âppellação

nsl'ra.s'"c!c- Na''l.l. isto e uma falsidade completa,
j aslui-iosamqutc refinada. Xo

fiíllcrici
autos da- l.inil

Abo
,1111b

eu:: Sem ligar iinporlaiu-ia a
iccordão, cujo propiisiio nijtntfesto

:i poria -a qilnliiitcr outro
«Itiè pieteitdessc intentar còiitru

i &• Fosler a acçfio sumiiiaiia do
, paragraplio 2 da lei n. 2.02A,

mesmo fim.
Peixoto Serra, a iiiesiiiis-

dr. Pauüno Silva. on.
in uão ligou a iiiiiiiiua Importância

Ji o único titulo qiie o lia essn ,111'ctciição «Io ãcconláo, por su>Aiiia Ribeiro exhibiu, como advo- |'áhsttrdi(la*de torniiatòna, julfrou iiiipro-

que
(ir.

•gado tle ICnowles & Fosler, foi a Lan
ihilha «cscripltiia de ipenlior dos navio:"Kio São MaUn "Uio liapcmi-

cedciite a acção, u.io pcla imprupriediuh
I delia, mas porque entendeu que os do

cunientos exliibidos pelo dr. Xina ,Ri.
heiro, cm defesn dc Knowles & 1'oslcr

labprhdòs em Londres, estavam "re-
11111 , otitorgada ipor 1'Vcdcrico Ober-
laeniler e Francisco Alves Prmlemte,
como representantes do Lloyd Ki-pifiiu« v«--:sliilos dos requisitos i..«.,-:cs'- u da-
Sauiense. Hlle mesmo o «declarou, cm -™1 " seus constituintes o direilo de
artigo publicado a 18 «le fevereiro des!* j St' reputarem credores, e credores pri
anuo. nos "A 

pedidos'' do mesmo /or- vilegiatlos, «Ia fallencia «lu tloyd l'spi
«.I.': rito Sautcnac.

"Aífirméí 
que os srs. ICnowles | 

*'10 *nt" '"sm.io por isso
& Fosler supprirnm cm f.oiiilrcs
preço integral da compra dos (loiavapores do l.loyd Fspiiito Sautens

118 1:

Coisas do álcool
PATRÍCIOS li PARUNTES ACABA-

RAM A FESTA AOS PESCOÇÔES
E A'S PAULADAS

N*,i praia «lo Retiro Saudoso, aos fun-
dos «lo -cemllerio do Caju', os polacos
André Francisco, Francisco Tambiesk ^
Alfredo ICapiisl;, lencln apenas uma jia-rciíla c patrícia, Eva Kanusl. a participar
das suas alegrias, belieram ã vontade,
eiicheriint-se de paraty, dando depois
começo ao "baile".

Foi sopapo dc*' fazer "criar bicho","aulaila de nunca mais acabar, c a Fva,
porque tinha delicadas mãos, porque não
podia maneja:- o cacete, entrou com as
armas dé que podia dispor: — o lenqiie
empci-ola.j dos seus brancos e aíiados
(lentes.

Pilantra a luta acabou, por falia «le
combatentes, porque já estavam iodos
Q_gotndos pelas forças que haviam «lis-
Iribuido, porque haviam siilo vencidos•" 

| |ie'ici_'-gaz aspliixiantc" do álcool, herói-cain.nic appareceu a policia «lo n." dis-triclo, que. de roldão, levou os qu.ilro

As provas estão .\'s ns
1K.I, UOS AUTOS VINHOS BA ACÇAOsi-.MMAiui tu; FiiAKctsco LiiAr, & C.|
['ARA 

A IvXCi.USAO 110 CIlliDITO DlikxoivLRS & Fokíiiu, São duas es-
cripluras passadas em Londres, c

contra *
«Ir. Paulino, cujas qualidades, alia.
muito aprecio, Acho que s. ex. teu
razão de sobra para limiar esse rumo,
Calculo quanto já uão devia estar cnn
çado de resistir .; onda...

Como quer quc seja, amanhã demons-
; liarei ao publico qiianto é errônea, in-

que o capilão Bento Manoel Ber- Jl'í"*-C!l' 'inarcliica e perigosa a dou-
luoci,.o-comprador dos vapores cem- Irina que o preclaro magistrado acabafessa o facto que aífiniiei." de sustentar na de

Jv', pois, 'falsa a declaração do dr. df. Nina.
Nina Kibeiro de que esses títulos fo- 

'
raia admiuidos ú fallencia da sociedade l
aiiohyma l.loyd Espirito Sanlciisc, c de
(|tic "a admissão delles tem motivado!
aos juizes da Córte de Appellaçf.o. as,
mais injuslas censuras". Asseguro que j

festejada pelo

AMI 1,10 HA HII,VA.

iniUiíi MAI TOS
MAXiCCRM

ecialídades cm preparos
cubas.

Sele de Selembro n. 58 (2"
pp-ti ¦» 1*38*1 +m*_W*mmm,emm

pari

indnrl.

- =ií5-*-eW>-->H**i.

feia Ca
á ordem;'1'ela -JÍ.
massas.' n

iicroes para o xadrez do Canino dc Sn o i. -n t- -
I Christovão. "-'"jdi-. rauliuo nao incorreu. Tütilos indis-

cuiiveis são os que sc não podem ata-
s que, por sua evidencia, ficam

liora de discussão; e não ha lilulos
R-foriiiiuln soh liovn ilii'cc(,'iío I 11K,'S discutiveis do

toa cum cralyf.0 ai
Knov.les ,. Fostei

aic hoje ainda 'iião escrevi unia linha
sequer sobre esses documentos, nem em '
autos, nem na imprensa. Desafio ao TOIIMIOIDA MKKIXO
(if, Xina que venha contestar esta as- . '^ l,n'co extcrininador das formigas.
serção. " 

'Merino ít Maury, rua Ouvidor 11. 163,
,T?J j*. .1 ,| ., M8» mWLm-*>-\m-* «--—«„1* faiso lambem que o dr. Paulino HVIil'iH

houvesse declarado que esses^ titules pôrmu|, ,,„ cspecia,ist„ ,,,.sao indiscutíveis". Xcssc absurdo, o ¦ Ribeiro.
I.euiiidio

INENSE-HOTEL í«.lareira: 250 saccos cie assucar,
ioo ditos, á ordem.
!•'. 'l.e'ri_o|iolis: 1.254 laia» de
I.ei.rão & C. , ,

451 saccos feijão, a I-'. ,.\. Andrade; ii, a S AIIOMIKOS para ;•()<) pessoas :!: I m«Cuclho Uuàrle; 11, :« Cuimarfic. Irmão; " "u<" muis OOnvoill nns pns.saKcl- 13.1, a Dias Unmalho; 14. a Adolpho Sch- i'OS (lo interior.  Preços•

fj::Liro: %£> &h^ rri 0a^.Lr,^,So^11oo„f|(J000
«!^nguc,d'U,^; ÍI a fcrl-r^cir5:; ,w^;«r MOOOÜiirt^0
¦Si, a . Casuiai: 01, idcm; pj, 11 1'. M,.-V, - ' íln "«'l"'1"''!'.-! "'>7 Pio dc
tins; ai, a C. Taveira; m 

"11 
CorrC-a Ri- «'"loiro, Mm 1'reilto no Canino liol.ciro; 102, a Casemiro Pinto; 63, idem; SnilfAllltn ei nu lllllo «lll V. F. O.20. ii II. AlbiKiucrnuc; 20, a ,M. Cliaves —

„ Pinto; 200, a C„ ordem: 160, u lior. i

que esses', pelo
pretenso direito
dc sc julgarem

Poderoso rezolulivo empregado nal
hydroceles, lienialoceles, 3arcoceles, or-
chites e tumores de qualquer natureza.
Deposito: rua S. Francisco Xavier, ,67.Telephone, Villa, 2286.

Toma'! água
— du—

Me lg aço

O Si!

Car-

os noi» leams .
115. zamo,
Grande du

1'Uer e Es-
Tohias Ma-

Kodriguez,

Sem rival para branquear os dente.
s"WS"Koer--s--^r«*r,w.-**c.xrfa:»^*

*j acliarcnt
erigo

O Correio de S, Paulo
O es.ado riiinoso do

edificio
.'. i"oi,«/i'. 2; (A. A.l .. A propósitoiio máo estado do edificio do Correio,

«juc ameaça derruir, <, "Estado dc São | jn-ovaveltucntiramo .publica as informações quo co-
lheu a respeito. Diz que, It.t dias, os
empregados da .;" secção, iiolando que:i~ cohmiiias «mc stislêm a parte superior
do edificio sc curvavam ao peso do ul-
limo andar, c receiosos de ficarem, de
tuna hora oara outra, esmagados sob os
escombros do predio, puzeram-se a falar'.o caso, manifestando os seus receios,
«'bre o perigo que se lhes afigurava-maimcntc. O facto chegou no conheci-
incuto «lo administrador, sr. Prado Azam
liuja, que tratou lo-,« di
providencias necessárias, não sti paraevitar o desastre como para acalmar o«

receiosos dos seus funecionarios.

Sul, por l'0X,
tocada, do (Ir.
chado, Jinriqu
37 kilos, . .• 'Domingos Ferreira, 5.1 k.

F. Barroso, 5a lc. . . .
f,. Araya, 57 lí

Melvelia -— Michaels, 51 lc. . . ,
Delphim — Dinurle V'az, ;o !.. . .
l'-agulha  .1. Coniiiilio, 51 k. . .
Flecha - - .1. Uaplislti, 5.; 1,. . . .
Porto Alegre ¦-- A, Olmos, 53 k.
liortensiu — E. Freitas, 52 k. . .

Xão correram Ziali, Cuayamii
nas salas da casa. Us pregos do assou- j 

*'"'
lho do Archivo estão soltos, o que faz ;
suppor que o edificio vae aos poucos1
cedendo ao i>.'so «Ia Contadoria, onde i

nxas, sr.nlíiii;;^,
1 A. lieldano; .-oi;, n

1 caixil; palito*, :i M.
Gonçalves /* nin;
•1 saccos, cortiça,

a ;.\. lia-
cnixa** do

ivvav-Am-rKrimfv. ¦

leiotlt
rachadas «1

Clanho por 2 corpos
meia cabeça.

Ratcios: Favorito,
u-l), ,*;6$ooo.

T-cmpo: çití i\$.
Movimciiio do parco

. 10"
mi e

por

dupla

1.} :.) íi.*~,tHio.

ha cerca de dez toneladas de papeis.
Perguntado sobre ,1 mudança, o in-

amianto iio "Estado" respondeu que
era fii;a .para o «predio- '•'

novo da rua de S. Bento, que visitara,! -¦• |,are„ ... "Clássico Brasil "--i .«iooha dias, com o dr. Azamlmja c que «pa-1 ntelTos — Prêmios: .) mooÇooo 
' 

e
rece excellente para o fiiiuvioiiaiiicnln. s,i.,-"<„.,•„,.
«Ia repartiç.".!. Já íoraii: cntaholadas nt-!
jfociações para o aluguel desse predio. :
dependendo porém du que a Dirccloria 1
Geral dos Correios resolver nestes dias.

O administrador dos Correios ipartir. I
para o Rio dc Janeiro, afim dc expor ao! tnterview -- 1.. Kocinguez,
seu superior a nossa'verdadeira «¦ irisle . Mystcrioso — I.

., a Coc.mo líunrte; 1 j<
f]0UÇflh;CS Zi_'lll!;i

! Chave, & rimo; IS, i
I i-', :t í.oiiÇalvcs V.cxúia
1 a Cranndo; 2 caixas, seinenlcs,
I niada; 1. a 11. .!,• .Mngnlhãcs; í

liaiihas, ,1 Albaiin \'iitnna: 33I5.
; nlio, ;t Corra UihVn*o; 352 

't-àis-;
,a Coelho Martin--; 30, n Pedruz
I ro Oo caixa... conservas, n Üoizvedo; So, a 1'errcira Cabral: ^,«Cciuuyrano; 50. a Tliomii S 

"(
Coelho Martins; 24 caixas, alhos

,1 i:i «Ia .silva: io. a Conçalvez t"1 Uamnlhfi Tones; 50 cíií.ta**,
Macedo Silva: ioo, o Couçnlvcs Cami.ns100 ji 1'ciicira Irmão; 8o, a Oliveira ho-

[ pes Silva; 211, a .Oliveira I.opes Silva; oo
i caixas, iiiíiças. ;_ !*errcira Irmão: .o caixas,
. uvas. a 1'crrcirn [rnião: 13 fardos rolha»
j a Silva Comes; 2.;, a Correa Kibeiro; ;•«.í a Alberto Gomes.¦ 50 caixas de cliampagnc, a Machado i'.«r-
I valho: 50 dilas dc hitlers, a Carvalho lio-.lia & C: --.«; ditas «lc ameixas, a iPcroirn
I l..invea; d dc anil, 11 ..idem; i„ ditas, a

I owern; 35 ditas, á ordecn; j_ ditas, â or-'«lem: aj ditas, á urdem: ,t; dita',' ã or-dem: mu dita.s dc vínli
: Ilcljiica: 34 ,li1 anarlola-*, a .1.l*ortella; fi caix

3.1
-I

Mottrão Gomes
; -* dilas, ,n ]

detinx: j 1, .i I!., ordem; .100 a Soareslíaslos; «120, a If. Il.-.rccllos; 70, 11» o, or-(h_m;.|o, it" ,|_, ordcin; 100. a 1'crraz Ir.«mão; 60, n Gnimarãcs ttmão: j-;, a Tci*xeira Buriics: 10. a Prinj.. Torres; 15, aJír;iiidãíi :\lvei>; ,**;(, :. biqueirn; 105, aAzevedo Uarros. 250 sacros, inillio, a lícrin
St«ilu; .'3, a Al varei follery; 24, idcm;I.!,', a C Fernandes: Oo, a 

'Castro 
Silva;12. n Durisch; 333 .,:u-cos. arroz, a llcrm

blollz; r?. a Couln íi: C; rs. a M.riuhoi|io, .vi-1 1'mto; ,).!.:. a llcrm Si.itz; .133, idcm;
azeito, 311, a ll.1 Machado; 167, n Coelho Dtiar•Montei- tc; 2.'.( fa'rdo?„ x,,v«|iic. a 11. Kalliuhle Aze- I saccos, aniendoiiiii a Priim. Torres:a l.uiz ; cos dc caiijjica, «1 Teixeira Carlos.
.!¦>, a 1 Macedo Junior: 53 fardos, algodãoj à T..'*¦ :i ^ll!' •'¦ Sonsa Pinto! 30, idcm; 6,1o vuUime..ampos: ;«.. ' impei, a C". Itac-loiny; 33 rolos, papel, a¦ ias. a ; Oscar líiuluer; .23 fardos, papel, . a O',

j Is, usa l ruz; .|fi fardos, massa, :. Pbnsccallniiiiian; ití caixa?, doces, a A. Vascon-
cJlos; 21.0 saccos, seiiieiues, ao ..Ministério
«!.-'. 'Agriculliira; ail s.iccos, po!vi'lio, a Hd-niiuido de Araujo; i|i, aiiuar.iriii.., á O.Antártica; i.| fardos, fumo. a CnimarãnInifão; 102 fardos, resíduo, a I'. Tci-xará; 21 fardos, fumo, ,1 Itili, X. f.css.v,S fardos dc fumo. a Pinto Castro; 1 cn-erctdndos, a larvalhal; 11 rolos, licncvides;20, a Al!>.«:., Lopes; 2 toneis de álcool, a ,Secpa x C; 10 «iiiartolas do sclio. a l'e. Ireira \ alente; 10 ti.ini.orcs de carbureto. ;i|1 stro Ja : Pereira «le Araujo: so «itiartolas dc stbo, I

VICTIMA lll) TK.MSAI.IIO

Teve o pi' «'smi.'i,híiiIi> polns vddns
(lu uni ciii'1'lnlio

JN"o trapiche Ri,, .1L. Janeiro, á ruaConselheiro Zacharias. estava entregue
ao trabalho, lionleiii, «pela manhã, o
operário João Pinto do 'Amaral, 1110-
rador ú rua da Saude n. 116.'Descuidauil.i-si. «teve a passar-lhe so-
bre o pé esíiuerdo as rodas .Ie um car-
rinho. o qual estava carregado «lc mer-
cadoria.

jGravenicnln macliitcado. foi [oãoPinto curado 110 Posto Central (l«*As-
sisténcia, sendo dopois removido parao hospital da Sanla Casa dc Miscri-
cordia.

«EXERCICA. f, .-..
íos, S. Paulo, por"Iver e Daliia, dn il:*
iãs Machado, M.
lltlels. 52 kilos. . .

Kodriguez,
Arava, 52 k

l an-
Fox
To-
.Mi-

11. Kalliuhl; 118 saccos de resíduos. -Utsllllrir; I «íe cila. a Dias Carcia: 1.1 Ionteitos, 11 ¦ Machado 1 amarrados do court.. a Cellia Duarf: 
'. '

larvallio; 1 dita «le lamparinas, a Alberto ' vaiions. a IJuriscli: 1 de chifres, ao nicsuioi(.ouies; c quartolas ,1c vinho. :í ií. Ti,!,-.; : Alfredo .Maia: 4 latas dc manteiga a S.1 caixa dc papel para cigarros, ã ordem; I I.ima Kibeiro; 2.1. «, üramlão Alves: i«« i21 tardos de goiniua, Ti Ili.is Carcij; .-I ..rdcin; 50 caixas, ã urdem: s- latas, a V.caixas «lc [iclles. a Ik.rdallo & t'.: , diu, j 11. I.ac.cinios; n caixas, á ordem: 61 la-oira: 1 dila, a 'Pinlo An- \ Ins .0 A. S. Tem.;; 10 laias, a Siqueira

ao

situação. | Patrono -- 1'.. Barros... 5.1 k.
I O edificio d.i rua de S. Iicnto íoi: Xão correram: Samaritano,: .as as offerecido por quinze coutos, preco que i Triumpho ..- Ilouli.

parece muito razoável, lanlo mais que Ganho por pescoço; do
naquella casa poderão ficar, sem os I differença. ¦ sobresaltos cm ene agora vivem .: com Ratcios: Ener

meieão 1 ,,V 
ni';'r-1' •V1"1'1!' aí'0l,as -15 commodidades, uns trinta an-

W ,„í, coiumissiio de Icdiiu- „0,, Seguramenle.
Viio 

"10Ct-k"u,, ;l """' «slona .10, Se ..Vo... mudança será nestes dois:
•Y Pr-f-Miiir-, .,-,,, ,- I °" lrcs mezes.• 1 i.ciciuu.i noiucnu para desempe --*..---_-_-.llliar esse i,..«,«i,,.„ ., ,l... a.1-1 _ *__ I •"- ——a-t—Ga-otB*

¦33I, ^'oí8oo.
Tempo: 1,7".
Slüvhuento (ias apostas

Colialh,

i" egual

dupla

.iÒ^iHlO.'1 il"

gelo; .1 dilas, a lim.lallo ,_ C;aos mesmos; 1 .lua, a Podia Uma: 1dita, .1 Andrade & C; 1 dila, a I. Igiu-cio Cuclho; 1 dila, á Companhia C. Clc-veliuul: 2 ditas, a Paria Plácido: . dita.:i l._,,'«,'.ilvc_ Car11c.ro: 1 dita. a Uodrigacs
rcrtv.; .j 'iiV.i-., .. Kodrignes ferreira ií-('•- ditas, a I'. Jorge .lc' oliveira: 24 ditasa Aiiioui:. Rocha: 7 A112-. a llreisstan .1'.;1 .lita de graxa c pcllcs, a Paria Plácido;
1 dita <te mercadorias, a Uo-IngiiL.-* lã-r-reira; oo barris c Volumes dc azcHíjn.i.,:i 1-, Alvares; ioo caixas ideai, ao «mesmo;

(«o barris idcm, a Marti Pacheco; .to liar.

ra desempe 
Adchnar dc

Saboya, enge-
examinarem o

cn nn!i~pi"7onf

11

fl nn-ipa nnlnnng

1'.'(.ami'.\to ni: I.OTKS
UüllAES I. I'IMlAXaS

;: ns-
¦logiti-,

«le nm-

cliura noiucnu 4esse encargo os drs
-iíello Franco e Avihu;
nheiros que depois de
primeiro andar, sobre a parte frcqiteutada pelo publico e as columnas verga-'as, subiram ao segundo e ultimo an-¦Jai-, onde estão ínstallados a Contadoria,o Archivo o o refugo da repartição \
jwincira medida de precaução aconsê-.ha.Ia por cllcs fo; a immediaia tferencia du Archivo pata outror.-islo como a Brandi c.iiaiitidad.
Uiiat-s ali depositados pesava grande-uiciite c aggravava sobremodo o «>erigo.v-omo ;i remoção dos moieis e papei»exiijcnlcs 110 Archivo despeiTaria na-luralnieiite a curiosidade não sò dosempregados como tambem do publico, a¦i-uinimstração entendeu de bom aviso
Jazer o serviço de noile, evitandii assimlioalos alarinr.iiic, qne tobn o caso ba-viam de forçosmnenle correr. ]'ei'.a ,*,remoção para o secundo andar dó so-orado da casa Paiva, onde funcciomtva. , ,«secção de "Colis Postaux", íoi para | ,oa" liuhciro
««: transportado o Archivo, porque não i ','•'¦''">' ••-.••••'•'•
Savia outro logar, mas nem ahi o pre-j "V'!l;"lor Corre;
<*!'• offerecia maior segurança, ipois -ia vcra-Cuaiiarj ..,:..
4* secção .-.--. columnas que susléni a par- „te superior do predio são muitas, e ali lo':'1 _________ .- .- ¦
•ao poucas. -' * " ""

\ casa, ic r.ei tence ao colide de Em MitiaS

AgriGUiíura pratica
Ao

:: I

"1 
?.

Ao ministro da Agricultura, informou i (j
director do Serviço de Povoamento'

pagamento de lotes ruraes e urbanos.
Alé 31 do referido mez. a importância

total pag.: alHngc a 4-" :j ".j-r*|t>tj.

Tia rão -do Kio Uranco
Visconde de Aluna .
Monção ......
Cruz Machado . . .
lralv

ntinijlro «J.i Agricultura eoinnui-
licou o director de Agricultura Pratica | 'Mourão; io|s. a Mello Sarai

i que o ilistruclor agricola. agrônomo An- j Antônio RodriRjics: -n.oi.s, a Dias Aiiii
'tonio Loniardo, conforme informaçã'ol«I.~:.[03j5. a O. Afionso: 104j5 e .soh
! do dirccior da Kslação «Experimental dc ¦'". «nheiro .obranho

Soares; .1 jacas dc «iiioiios. a C.uiinarãcslrniao; .-í, a S. Lima liihfiro; *; a Amonio
Christnvíiii: 25, ;! S. Mariz: 7. n Pereira
Almeida; ... «1 João «l.i Cunha; ;. a C.ui-
iiiaiãcs Irmão; 4. a S. Mariz: 12. a Al-
varo Barroso: 1... a Tri«:eir,-i Carlos: a. uCouto-, C; i.i sacc«i3 de feiião. a Marinho
1'into; £0, a Álvaro Jlrasil; 8, a tonm.ímCardoso;. ?. a Avellar .«« C: se de milho,a I,. 'Andrade; s. «lc favas a C. Y.izcqi;
\2 de niiliio, a Caçoar liüiciro; *! jacáp derarnes. a I-'. Moreira; 2 dc toucinlio. a V,
^loreira: .\, a l-ri-i,-. a (.'.; roo caixa. -d.
njíiins, :í Conçalves /.euha; 5 latas âc mau-

idcm, 11 Coelho' ~.'iari'in«" I ,ei,í"' :'' ''ei,oria Alba; 2 a S. Bastos: j
c.ix.-is de alhos, a Martins Pinto- í«> I l'1í'ls ''e queijos, ;« A. !t. Jong.; 7. a Pe.

s. .-i llcnriipic Sieilos; ...ijs de vinho "a rcir;l Alicci-l.i; 2 no mesmo: 2. a !•'. JIo.
:cl«i Portas éi (_,• oofj. _ C.o-ncs Ir-1 "eua! -I. an mesmo; 1. a Amandio Pinto;

: 3;l3. a* I. Martins Castro- fiolm I " •' "'• M"«i Kibciroi 2. n !•'. Jlorcira
«viicalvcs Uiidrigius: ;=j;. ., c.-il.la- ll,«- J3o|j c 20I10. ;i Coelho Martins; .solio, 1
Mmeida Chave-*: loojro, » Fernandes |

jOiabeticos!
premo Tribunal e este seu criado

Leio nos jornaes que o Supremo Tri- 
j 

incute o resto dos seus dias na terra «un
bunal Federal, «por,proposta do sr. mi-: lhes foi berço, após tantos aimos dainsiro Pedro I.essa, resolveu suspender- honrada lahula e enternecida saudade,
me do exercido da advocacia, polo1 Dos meus ataques ao maroto aprovei-
prazo de teinla dias. lou-se 110 enitaiilo o sr, ministro Pedra

Ris o caso cm toda a sua simpliciJa- [ J.cssa, relator do recurso, para vingar-
de e verdade: j sc de umas ligeiras alfinetadas; cotn «pie

O sr. Abilio A. M. Pinna, cidadão tenho talvez meliudrado a sua tmsiicnsa
poriuguez, casou 110 Ciiiji7 com I^copol-I vaidade de mayister. _!.is o orgulho
dina Pereira da Silva, brasileira. A cíSa, e s. cx. errou o golpe,
iniilliei-zinha, porém, deu em droga,; A lei 221 de 189.1, citada pels sr. Pc*
caiu na pândega, ate que fugiu com mu I «iro Lessa, dá ao Supremo Tribunal com-
barbeiro da vizinhança. Xão leve o sr. pctcncia para "adveriir 05 advogados e
Puma mais duvidas, e intentou por uma j solieiíadores', mullal-os nas taxas !e-¦das v.u-.-ts eiveis desta capital a sua'Saes, e suspcndel-os «Io exercício de
acção de divorcio, «iu que veiu a desis- ; suas funeções por espaço nunca t)?*_,r
tir a rogo dc parentes da adultera, dis-1 dc ''rin'-'1 dias"; mas lei alguma pune
posta o prompta a realizai- o divorcio! com ¦'" Pclla <i«- suspensão o ilvog.idn
por mutuo consentimento tios cônjuges. '<|M'' comiiic-tten excesso ile linguagem
V. cffecüvanienle assim se fez. conforme. n?s suas alegações ou escriptos «produ-
sentença do Conselho do antigo Tribu- z'os "-'m 

juizo, e é principio corriipiei-
nal Civil e Criminal, de 5 tic julho do '¦ n 'l'M "'"Sucui pótle ser punido com
fjoo lha dezeseis annos), coniiiiiiadu! !'c',la l|r,ü lli10 csloia Previamente «sta-

¦vc o braço l'i-:i<'|-,ini(l< ecelieuLcla Câmara Civil «Ia Córte dc Appella- . I;'tla cm lei' assim colno "5o <'iíl-
l ção cm accórdam dc 10 dc setembro «lo : n"sflv'*1 a inlcrprctação extensiva, por

Itapiru' « mciilo auno. | ri,1;'loS''1 °u paridade, para qualificar
delidos ou uppiica:--lb

O QUE A TODOS INTIíRKSSA SA-I
BER, é que a Joalheria Lísmeraliln, «lc- i
vido a ter de entrar cm balanço,
vendendo por preços tão baratos

esta
que

cansam espanto!

QUicDA dksastiíad.v '

sua
contusões

11 sidencia, :i rua
sr. Manoel iFerreira, de 4.. , .

rasado, foi victima dctim ^^ termos da lei, ,procedeu-se 1110=... „ „. „„.,..„,.,accidente, rolando uma escada. oceasião á partilha dos bens do casal, appltcaru a pena «ic ad*
(Na queda, além de «fraertira do hra-1 levantando-se Leopoldina com .. sua

Em
I!. 00
annos penas.

ço direito, recebeu
ves t]>do forno.

A Ar~iis!vncia medicou-o
colher ã Santa Casa.

fel-o re-

umas
a-.tria,

mpÇT.m 
'gumdo "o".'^lht\^^\^ 

$> \ 
'^' 

%^t^ %...cs. de «preiwro «lo solo, paia 11 plan-• rinho Pinlo: 195I3. à Sanla Casa- 10¦que, durante o mez dc julho uhituo, os ,.,,..-,,., ll(. .,,.,.„., „.1S -..,._.,.., dos srs, -a, [caixas, .-. Soares dc Azevedo & C- -'o dicolonos localizados nos núcleos abaixo i je you_,a _- c.. em llarra Mansa, ensi- ins, a l*. «lc Andrade 'Pereira; 230 dhas.(les.-riutinados. recolheram aos cofres [ uáudo o maneja dos irados aos seus!" Angelino; -2on ditas, nn nicfiiio: 100 «li-
públicos a quantia de 14 :rú8í3fío. em trabalhadores, em numero de .;««. Ijem; 

'!?'• 
VV^-VV 

,n0,?íi!a'i" :', (:'":- |¦ _ , 11 !11J ->i'irtni*_; j-,*.' iiarits, a Vieira Mon ci*como adestrando eom elles os nniinacs ; ,„. ., caixas, a M. 1'iiaves íc Pinto- 100de tiro. Xo mez de julho ip.ip. ficaram | ditas, o .1. 
'.-lc 

S.„«za Macedo; ío 
'dilas!

habilitados 110 manejo dos arados sete ; .lc 'Azeite, a Joaquim Cardoso.
1 ihní.Siij.t j desses trabalhadores. Os irabalhos têm | . P'-la Ií. 1". Cenlral do Brasil (S. Diogo).
.Í:2p2S6i3l sido muito visilados pelos agricultores 1 if^ [Zf",- 

''" 
V. 1lr.."1:!"'t'i'!'1- ,a I

-' :.*.ig$.i.|o | vdzinhos, despertando grande interesse, i Aiiiaiitc: jV, a"'líraiid'_.*''\lv.."°Vo •1ac.-iV !1 :7«ipSi3" ; .Vo sitio do sr. Alacrino Monteiro foi ílartins; i 
".-. 

A. Amarante; ,i .ncrnda.oi '
-33$700 escolhido uu' licciarc, une depois de ro. i c 1 cajxa, a li. T. I.eite liinior: iS latas, i

1 ;5.|2ír..:i: i calo. queimado e destacado íoi arado,» '!,'• '- ordem :i4. n .Menezes l"«inseca: ;.i. I
com bois não adestrados ainda. Xiuiia . ;1,c,; J|,'"Vi' B 

'V 
VlViV : '¦ cí!s:'M

n-.etade desse hectare seta feita cultura . ¦\-e-_^\ta ji„r).,..; ,n caixas a A. Iloi-ck
de arroz, ejia oulia, plantação de milho. | Jong.: 3 jacas..-! Damasio & C; .-,. a M. I'.

Alves; .*!. a João da Cuním; 22, a Damasio

.!¦: carne, a Marinho Pinlo; i. a ('. .M
[(e/il; 1 caixa du Imcnicas a Aiíuiar; .1
i.-.eã"-. de tiucijos, a .Antônio riiristovão; 4.a S. I.ima Jíilieiro; .1. a O-ur.i a ('. • -*,
a L. l;. Custa: .'. a I.. Hil,: ire; l. ;, V.
Dn que; 2, .a Pereira Almeida; 1. ao mc.-
111.,: 2, 1 Teixeira Borcos; .1. a Pinlo
l.ones; a «litos. a S. I.ima Ribeiro:

Pcla T;.. V. I.eojíoldina — Carga rece-
hida: 3-'< saccos «le inilho, a Fry Youle:
20 (litos. a, Siiim-ira ,«;¦ i'.: ,12 «lilos, a
Iía»tOí MariMi-; :-o ditos, ao mesmo: r.í
dilos. a llasios Marti:':; o «lilos, a., mesmo:

Quem quizer ler sempre as
novidades é só 11,1 casa Braz-.gente geral da ATLAXTf OA .

7íi, KUA G0XÇALV.ES DIAS. 78
Entre Ouvidor e Rosário

-_¦_»¦

O OI/. IS ESCOLAS
l'Al'l'l.!i.\lil-: 1.IVI.K DE IHKKITO

IK) RIO Dl: JANEIRO — Xa Faculdade
dc_ Uireito. continuam a ser jíreslados comtoijíi rcfíul.irlil.i.-lc o>> exames >part:ia^s ritine estíio snieitos os tilumnos nmtricuhdos,na conformidade do disposto 110 art. ,.;, !e-trn e) do decreto n.5,jo.

no^tfiii3 -TiíoVormit.V0 "!'"'S' tc':1""nrao 
| atllililltitoria do julgado brasilcir

Goítas Virtuosas
1:11 hemorrhoídes
ios urinas ... a

; ttatiaj-a . .
, Bandeirantes •05.-ÍQ7

.¦juüÍuoo

.150S000
150S000
IOoÇsüUO

ia :7f>Sí;S.,„

11 rales, eslá alugada á razão «li- dez cnn
tos_ de réis mensaes: a pai!', cm-que
*s'a auora o Archivo, pertence ao pro-
3Pr:eiariu da caca Paiva, a «liem a ad-
¦unistração paga mensalmente o alu-
fuel de Coo$ooo.

O proprietário da ca-sa Paiva, receio.
•n do que o predio venha lambem a
•offrci-, c.e mandar proceder a uma
*ís;.,ii;: nelle, onde foi installado o Ar-
th'\a. '

_REf.MME.NXOS DK COLJ.i.tTOUI.-S
1'EDEKAES

Bello Horizonte, 27 ... (A. a.'i ... A
Collecloria «1. S. Paulo de Muríahé,
arrecadou no primeiro semestre desie
aniiti. 178 : i-p6$o00.

Itello Horizonte. 2: — C\. A.l - A
ColI-ctorin Federal de Pouso Alio ren-
Akv. uo 1" scnicsLi-e do corrente :11111o

A :5<i;$n»d contra (,2 :.-.|2$ooo, em

aio\'iMioxTu opi;i;\i;io
SVXIlJCV.u UOS SA!'A1 l-.IK('S — I

Comm.tnica.se ii cln.-c ení cpr.il que se •
acham á sua di-ipns-çào os cariüc*) do ¦**-*- .
nefício ü rc-ili/,!.* .c cm o do t-tâxiuio vir.- jdouro, cm í-ivor d.i -.('".Ít1 .%ucí;d. _ j

Outrosim, fiu-sc saber oue tüd.is ns noi-1
tts d.i8 7 ás f* horas, acha-se nn sede t"-u- 1
•kíí. nm meuílirn dn coaimiFsão executiva!

.V t.'.: i«S c.iÍKíi=. ;t í'orrt-;i Va>;
:.!. Uocha & C: 5. a Gaspar Ribeiro:' =.
a Alves Irniân: ; du carne ü Alban-i th
Carvalho: 1. a Dias Rnuiallio: 2 a !:crrazIrmão,; *-•. :i .(. A. ¦IV-xf-ir.* r.eitc: -'. ;i
Uocha A f.: 1 i.icá f ,-* fardo.:, a I-Vrr../.
Trmão; -• jacas a A. Amaranit*: tí. far-
dos. a Ji.ini M'iore; ó. a lociiio iJuartc:
; jaca. a Ahilio Irnião; .-1. a C. Harbosa;

cestos, -*i .1. ['"erretra s V; 7 iacás, a

llilOI
S «Pli.s. a llrandão

Meirelles Xamith: .-o
.;o ditos, no 11:1.-11110:

1 -¦ ditos. ::n mesmo;
& C: 10 ditos, cos :
tnesníoÃ; i-o ditos, no-,¦U. Queiroz: 20 ,;i',«,
•Uu».*;. ao mesmo; * i,•Souza; _*o -tlitits. ao
mc5inii; ^i< ui.m->, a
1,... a ?. l„ T;i:,.'i:-c.:
& I.inn: ía ditos, á
«idem; ,-,7 dito-, á
ordem: .3.- ditr..?, ;l
orlccti: íS dito.-.
.1 C. T. c fr.rr,
M«..,rc: 2.1 dil..-

nVes Zainiiii;''"«'

> do
Cvs:

Knios-
Souza
ititvo.

.\!vc
FÜtOS,

1 t

ao *n 1 e.-=:!*,o:
fíi ditos. 11
A. Scliniidti

tos, ao mesmo;
litos, a . Avellar

nmos: sa ditos, .103
incsnios; o dti-s, a
ao mesmo; ru di-
os, ao ir.e.*ran; 1..
ditos, a Mari.) do•sinn: 30 ditos, ap
. Siqueira; v> dí-

dil.-.-. a T:i:,:;:r*o

O sorteio militar no
Paraná

meiacão, da «pia! deu ao sr. Pinna "pie.
na, rasa c geral quitação, para não maÍ3
s«r repetida a titulo ou sob pretexto ai-
guin."

Pois bem: «; esla senlença de divor-
cio, proferida pelos tribunaes brasileiros
na conformidade da lei brasileira, e de
mais a mais concernente a mu ínatrimo.
uio celebrado no Urasil para ser regido
«pelo direito brasileiro; é esta sentença'
«pie a divorciada, brasileira, (pter agora
annitllar, por meio de uma acção pro-
posta... cm Portugal. I" foi a uma ro.
galoria expedida pilo juiz portuguez,'
com o fim declarado dc assegurar desde 

'•

i j«i effeitos uo Urasil á esperada decisão ,
(pie!

' o .-:-. «Ir. Pires o Albuquerque poz logo -

I o scu Cumpra-se, sem attende- a que a
i prcienção do juiz estrangeiro constitui,.,
i «le per si. um enorme desaforo, um dc-:

j 
liberado ultrage ã justiça brasileira, um!

1 tremendo allenlado contra a ordem ptt. :
blica nacion.-,'..
X.1 'Aa minuta do aggravo «pie in.crpuz

j para o .upremo Tribunal mostrei, por I
Cwityba, 27 — (A. A.) — 1 ).s jor

nacs publicam os nomes dos alistados ,
para o sorteio militar, atttngindo o : (k'"'"'Ui- ".'''c o *U!Z do Oliveira dc Aze-;

aí. hoje, a iS.|. | méis, deprecando o arrolamento 0:1 se-jnanlenumero dcsieã

di:

:« \. K.
Marinho 1

(11

¦ord-ín;' lis"
urdem; is4

Fraíelli T.: 16 dilos.
v*-: i.|¦¦ Aiios a Johníosú Meroiidaato: =-i
«•es: 22 ditos, a Mei.
i'.«s. a Teixeira lt.ir.
«•¦idor -Si'-.-.-*.: !,._ íÜíúS,

ditos df feij-io. a

mMÍ
,u

liara alUmder aos padídos dos con-Ovio

CMAii UOS OFFICIAES
PlilPi.l  Ustn !'r.i.~«. rcaüni,
¦nro""ciiu:i, ã* 8 rhotas da noite.
tiic.i j-rral c-xtraordiiiaría. jiar.^de-itiuo :* «i ir á me.saia l*iúâ'>

Além ii.-.s columna* do segundo anda? ' egual periodo do auno passado. of-Vi-tt-s,
cnntp^ireinienlo i

2i>>_ _c nâo «OcÍOB.

Teixeira Carlos
io a Tcixiír;

1 a 11. ordem:
TÍI-; BAR- ! ....... Irniâp;
n nar ta-feira : tn: » jaca, .-«
uma assem.; Vasques: 5 d
ri-vih";' o V. a Atigelím
ÍSl.1 .. s:,a 1 !!„,; ;. ii I.

! ordem: -. 'a

: i.i-l.s os j i.-.,. Schiniib:
Tiixcir;. Cario*; :o. a C.

Mmeida í-itematm:
Horpes; o â A. ordem: 10,

ro, a (>. ordem: i.i n Fer.'o í.;vilii.**. a fasciturn ]*Ín_
Caldas liastos: 2. .i Corrêa
toucinlio. a Corrêa VRÍIiciro:
Siniíiw: 2a a Kiras Rama-

¦\. r
Per.-
11 Ci

I.eite:

s T__t''u
\,l..l. I ns

?.., a ' tr.

los.
Hor;
to*».
I.iv:
Kodrina
ditos, a
ceio K
-- di!os
«lilos. a

dito

--S dito

; Mno.
«litos.

lll. si

ií. ditos.
Cerque-Ta

M„- rn:

Al-ne
1 i!;',

Mv,
M.iri

Mc'

M.i-i.,,!;-,,_;
1'ii.l'o

diluí
111 iro .1'
o dito*.
Caldos
«lc Sr

aor Mi*
.'n di-

Teixeira
«,« .!¦;-

«!o. Kin-
,-! 1 osc

iulo: 22
n Ma-
Hastos;

: 
"\s?af:

dito-- -,!r
lilrs, ao
litos. ,-r.

« «ÜIOS.

meis
questro iie= uw-s posamaoò pelo sr. fin-
ua er.rn- pertencentes ao casal, trans-
grelra ;r lei da própria e santa lerrinha;
e maior niíí podia ser a satisfação que I vaidade prevaleça

j 
verlencia, de nitilta ott de suspensão ;

, mas é a lei que cslahdcce os caso-, em
que o advogado pódc ser advertido,

| multado ou suspenso.
! Antigamente, 110 regimen do cod. de

1830, art. e.|i, podia o advogado autor
de injurias escriptas em autos ser sus-
penso por oilo a trinta dia. ou multado
em quatro a ...nrema mil réis, \l0ji_.
porém, vigora c cod. de 1E00, que as
sim i.-í,'u.üti a espccic:

Art. .;.?.;. Xão tem io^ar s.
acção criminal por of.ensa ii ro-
gada rm allcgaçõcs ou -tscriploi
produzidos pelas partes ou seu»
procuradores. Todavia o juiz que
encontrar caltimnias, ou injurias,
ns mandará riscar, a rcgitcrimeii-
it. .,'«; porte offcndida, quando ti-
ver de julgar a causa, e ir, mes.
nta semeava imporá ao atilor
unia muita de joÇ a 50$oou."

A nua lei penal angineutou a malta
e ttipprimiu a suspensão.

O Supremo Tribunal, portanto, delira
c cava a sua perdição. Xão são os ad-
vogado» que desmoralizam os trilm-
naes; os promotores da desordem rei.

fúru, são ü.s próprios juizes,
-ü;.:e;G"u-riG5 jntuaeÚD que Ht: juljsV.m
superiores á lc: c querem ó fina foiça
qttc o scu interesse, o seu ódio. a sua

senti,
pelo s

quando
. Pinna,

recebi depois, enviada da ás partes

, CORREIO— Eí*a repartlçSo e-..<-d!.-á m».las pelos scgtiiniej paquetes:Hoie :
Italiana, para Rin Grande do Sul. rece-beniln imjirejsos t.lé ás S horas da manliã,cartas para o interior até ás 8 i!.\ idcmcom porte duplo alé à-* o.
.-Iiici, parn bíanlos. Paraná. S. Prr.ii.ls.oo, lutiaiiy, Florianópolis e Laguna roce- !

i.iiido iinnressos alé ás í horas «Ia 'manliã, 
j ine esse juiz de Azeméis é um pteva-

e^iVrViiu.l^àt^s^ âS 3 !í;' -•*=•* 
j 
rícador.-^ peitado, membro da qnadrl-

Amanhã: j lua judiciaria organizada em Portugal.
.l«'.:'i.ii (,',-r,rrj. mn Dahia. Recife. Pará,S. ,!nan e Nova Vorlc, recebendo impresso.ate ás ío Iioras da manhã, cartu,; jura o in*lericr até ás io 1I2. idem com aioít» tl-.-.plu

dão do acco.dam do ria moral e intellci
i rihunal da Relação do Porto, coiupcn- «Icr-ni. du exercício
diando as mesmas ra-ões aqui por mim são, que íenho sei-.'.i
adduzidas, para annallar, couto annul-
lou, tudo 'inanio fizera o de6ãbusado
jtiii-.

Estou sinceramente convencido de

".: a justiça devi-
verdadeira "tnise-
d" Para -r. ;i^n-
da miniiiL profis-
¦e sabtdu honrar.

o Supremo Tribuna! i -rá ¦'••¦ proceder
contra a litterat disposição da lei. pia.
ticando tun criminoso excesso dc po-
de.-, um revoltante abuso de autoridade.
Não será <lr. admirar que eu, ua defesa

rar au- as
ate

10.
a*, ii e objectos oara

entre juizes, escrivães e advogados.'
par,, extorquir dinheiro aos brasileiros]
qtie daqui voltam com 'fortuna feita e a,
resolução íomaMa de passar trtiflqiiilla-'

tio meu direilo lambem mc
fora da lei.

Rio, 27 d; agosto de n/t..
0 advogado

fas.j Tavahbs

ique

¦Ít

*"*..

..'¦i
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KO DEf JANEIRO,' 24 »E
AGOSTO DE 1016

'Ao exmo. sr,* commendador Faustino
Si Gama, <I.<1. presidente do Lyceu Li-
Jtcrairio Portuguez.

Hei por bem saudar a v. «Jt. muito
Wfectuosamente e pedir que se digne
de ücceiur os meus sinceros agradeci-
mentots pela gentileza ilo convite, com

-fltie honrosamente me distinguiu, para
¦•sistir á justa commetnoração da pro-
iicua longevidade do Instituto de Be-
•íficencia ilnlellectuafj» de que é v. «x.
mui digno presidente.

Oiilrosim, por motivo de força maior,
Venho excusar-mc do coniparecimento,
O que muitíssimo lamento, e rogo a fi-
neza de conceder que, oomo brinde, em-
bora fosco, aqui deixe registrada uma
inspiração, que não revela um poeta, é
«erlo, mas c oriunda do muito amor a
*sses alheios fanaes que illuniinam a
«strada da vida humana: A caridade c
• instrucção,

Eis o pequeno brinde:
AO LYCEU LITERÁRIO PORTUGUEZ

Eua do progresso o amanhecer,
£ inda diiíusu a hiz pelo mundo,
O homem : no pro, então, .profundo,
Com intelligencia e sem saber.

Mas, o abe, a ¦resplantfccêr,
Surge no horisoníe e ó fecundo,
Contra a ignoranoia, num golrpe fundo,
A mstritcçlto vê-se, cinlim, vencer,

Após, a Imprensa feitos mostrou,
Doa grandes flicróos th. iShisIr.ii-ão.
Nos jornaes e livros que registrou.

E a mais sublime revelação,
Foi a do Lyceu, que bem illustrou,•Por amor ao povo desta Noção.

Com a maior estima e elevada consi-
deração, peço venia a v, ex. para sub-
screver-me.com us iniciaes já conheci-
das e como brasileiro reconhecido.

T. L. R. (S 8508)

A ESMERALDA 4Q4
i^KÉÉlé 58 de Agosto de 3M« 31 Ia IRÜé 
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Cisa Importadora de jóias, relógios e metaes finos
8-10, TRAVESSA DE S. FRANCISCO, 8-10

A joalheria mais popular do Brasil
Tem sempre variadissimo sòrtimento de finas jóias, Relógios,. Pratariae, etc, a preços de verdadeiro reclame

mm
RODA DA FORTUNA

1304 3188 ÜWL*
lOé jl88 318
304 88 13

WS £9

mmm'
OAIXA ECONÔMICA DO RIO

DE JANEIRO
(SfiCÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SO-

BRE PENHORES)
Prescripcão de saldos» da venda de

penhores
Convida-se aos «rs. niuluarios a vi-

rem receber os saldos da venda de pe-
nhores constantes da relação abaixo,
effectuada em leilões dc 24 de agosto
de 1911.

Estes saldos, recolhidos a Caixa Eco-
nomica estão á disposição dos mutua-
rios desde 1911 de conformidade com 09
decretos -'.692, de 14 de novembro dc
1860, e 11.820, de 15 de dezembro dc
1915, prescreverão em favor deste esta-
beleeiuiento nn corrente mez, se não fo-
rem reclamados antes das seguintes da-
ias:

Dia 24 de agosto dc 1916. Casa E.
Samuel lloffmann & Comp. Cautelas
ns. 32.453, 32.554, 32.791, 32.640
32.864, 32.929, 32.941, 33.001, 33.016,
33-164, 33-198. 33-226, 33.491, 33.524,
33-75», 33.779, 33-858, 33-867, 33-873.
33-997, 34-IS6- 34-I96- 34.2.15, 34-28?,
34.J.08 e 34-320.

Dia 24 de agosto dc 1916. Casa Ro-
cha Si Família, Cautelas ns. 11,497,
18.711, 19.721, 21.654, 21.828, 21,844,
22.033, 22.124, 22.176, 22.258, 22.607,
22.620, 22.626. 22,757, 22.795 c 22.009.

Dia 24 dc agosto dc 1916. Casa L.
Gonthicr & Com. Cautelas ns. 39.4:;,
39.556, 39.612, 40.174, 40.507, 40.723
45-404.

Dia 24 de agosto de 1916. Casa Louis
Leib & Comp. CauteLis ns. 39.652,
39.852, 40.567, 40.587, 40.657, 40.770,
41.0S0, 41.183. 41.226, 41.257, 41.336,
41.606 e 42,124.

Dia 24 dc agosto de 1916. Casa Gui-
marães & Sanseverino. Cautelas nume-
ros 28.425, 31.9S0, 31.988, 32,332,
32.434, 32.455, 32.472, 32.482, 32.578
e 32.683.

Rio de Janeiro, 22 de agosto dc 1916.
— O gereiile, dr. Horacio Ribeiro da
Silva.

CONGRESSO BENEFICENTE 
'

CAMPOS SAMjES
RUA LUIZ DE CAMÒ.-.S, 16

De onlcin do sr. presidente, peço o
eoir.iparcviniciilo dos srs. sócios quites
á assemblca geral ordinária que se rea-
lizará terça-feira, 29 do corrente, ás 7
lioras da noite, nesta secretaria, para o
acto dc posse da nova administração c
para a entrega de diplomas honoríficos
aos sócios agraciados na assembléa an-
terior.

Rio, 26 dc agosto dc 1916. — Mi"
quim Luis Pereira, secrciario.

4713~~4Í3"
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O LOPES o quem
(lii a for-

tinia
mais rápida uns loterias e offerc-
ce mui ores vantagens ao publi eo.

Casn matriz, Ouvidor 151; Qui.
tanda 79, esquina da Ouvidor;
1° de Março 53, largo do Estacio
do Sá 80, General ("ninara 36K,
canto da rua do Kinicio; rua do
Ouvidor 181 e rua 15 de Novem-
bro 50, 8. Paulo.

DENTADURAS

CARTOMANTE PROFESSORA
M. M. ALTINY

A mão, imagem da alma
OHIROMANCIAy CARTOMANCIA,
MAGNETISMO E TELEPATHIA

Sc_ os olhos são o espelho da alma, é
a mão o reflexo da nossa personalidade.
Já a -Escripttira puzera na boca ile J»hestas palavras i "Inscreveu Deus SIGN.MvS
na mão <los homens, afim de nue todos
com ANTECIPAÇÃO pudessem conhecer
os seus destinos". As linhas das mãos são
como um alphabcto que permkte ler no
nosso próprio coração e no roração Hos
outros. Sao signaes moraes e sisnaes phy-sicos, o retrato traçado pelos fios nervo-
sos e extrásçnsiveís dn cérebro. «Se o cc-
retiro e o coração pensam, c a mão queexecuta e actua.

A professora M. M. •Attinyt recentemen*
te chefiada a esta capital, é a única seien*
tistã da, America diplomada na leitura pc-!;is Ijnhas das mãos — assumpto cm quesc dedicou durante o annos. lí' tambem ICARTOMANTE OCCUMSTA FORMA-
DA ptlat Bélgica; depois de haver percor*rido o Kpypto e as Índias, fí' fundadora !
do "Centro Scicnci.is Occultas" desta ca- !
pitnl e do de ftuenos Aires. Tira qualquer jmalefício. Resolve atrazos de vida, realiza Icasamentos c cura pelos fluidos occnltos —
o magnetismo inclusive — e não como gc- jralmcntc sc faz, Não acceita pagamentos I
senão depois dc obtido o que sc descia.-Attende a chamados, das 10 às 4. RUA 1)0
MATTOSO N. 20. (At 8327)

GONORRH £'A
Blenorrhngia ou qualquer eorrimento da urethra, cura radical em 4 a 8
dias! Com a maravilhosa injecçao seccativa e cápsulas 404. Quando tudo
falhar, este extraordinurio preparado sempre tnumphará. O unico alhvio
da mocidadeI Experimentae e vereis o e/feito assombroso! Não ha go-
norrhéa que resista a esta prodigiosa descoberta. . .Marca registada Vende-se na Drogaria Granado a Rua 1. de Março 14 • lt e nas prin-cipaw pharmacias e drogarias desta cidade a de todo o Brazil.

ESCRIPTORIO
. Aluga-se nm de frente á rua io Ro.
5arioJ20' *" ai>dar- esquina da Aveni-
da. Trata-se no Café Mourisco.

¦' M 
7686

PEQUENA LOJA
•No centro commerciai,. IraSpassa-se

uma pequena loja, ipropria .para escri-
ptorio; mia do Hospicio r». 14.

R. 8.267.

PENSÃO MINEIRA

IAVISOS MARÍTIMOS
iSSSaaSEEa5ES?áSS!K3ES3il

\*L flWBLl Jfv\ I
15. AVENIDA RIO BIUXCO.

— SOBRADO — 15

ESPECIFICO
MacDGUGALL

AUTO-PIANO
Vende-se 11111, novo e perfeito, com

banco e 84 rolos de musicas, entre
operas, rhapsodies, valsas, marchas,
two-step, com estante para os mesmos.
Ver e tratar á rua Barão de S. Fran-
cisco Filho 16, Andarahy. R 8205

B15JÍ. TiOJ.:. CAP.:. HENRIQUE
VAI1Í1ADARHS

Terça-feira 29, eleições para carpros
vagos. Peço coniparecimento de todos
llrrins:. qumlr:. O Secr:. Souza

(8195 J)

As dentaduras feitas pelo cspccinlls-
ta Dr. Silvino Mattos não têm neiihu-
ma differença das dos dentes naturaes. A
confecção de taes trabalhos obedece a um
sy.stenia comiiletniiittnte novo. cujo
effeito é realmente agradável. Refor-
mam-se, em 24 horas, dentaduras ve-
lhas, ficando perieitas e novas, Con-
oertam-se dentaduras, por mais quebra-
Jas que estejam, cm lioras, bem como
se lhes dá pressão quando não a te-
nham. Os seus preços são os mais ra-
zoaveis possíveis, sem competência e ao
alcance de Iodos, e os seus trabalhos
garantidos por muito tempo.

3 - RUA URUGUAYANA - 3
Canto da rua ila Carioca

S 851?

BANCO LOTERICO
R. Rosário 74 o R. Ouvidor 7C"O PONTO"

_130 — R. OUVIDOR — 130
São ns casas que offerecem us

maiores vantagens n srnrnii-
tins no niililioo.
msatMmxeejsnmã

AO MONOPÓLIO
OA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA
, JRemetteni-sc bilhetes para ointerior meilinrito o norte doCorreio. — FKANOISCO & O,Rua Sachet n. 1-1

UMA casa m

RHEUMATISMO
FACTOS E' O QUE SE DEVE EXIGIR

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attesto que, ttndo prescripto as OOT-

TAS OLLEBER a doentes dc rhcumntis*
mo articular chronico obtive os melhores
resultados,

S. Paulo, 18 de julho de íoi?.
DR. A. FAJARDO,

Attesto que tenho empregado uo rheu*
matUmo articular acudo, com feliz resti!-
lado, ao Gottas aiitirlitumaticis Olleber.
e só tenho razões para recoiumondar «ssè
preparado.

Em té de meu gráo — S. Paulo, 29
de outubro de iiis*

DR. CES1UI0 DA GAMA E SII.VA.
(Firmas reconhecidas).

Attesto que no3 casos os mais variados
de rheumatismo, em que tenho lançado
mão. em minlia clinica das Gottas a mi-
rheumaticas de Olleber, 05 resultados oliti-
dos têm sido satisfatórios.

O referido é verdade e assim o attesto.
S. Paulo, 19 de maio de 1916,

„DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Mm", sr. Manoel B. Rebello—S. Paulo 1
Declaro iiite solfrendo lia doij .-limos dc

um rheumatismo chronico, que me obriga*
fa a andar de joelhos, por não o poderfazer dc outro modo, me foram dados, pe-Io sr. dr. Roberto Gomes Caldas dois vi-
dros do preparado "Gottas anti-rbcumaiicas
de. Olleber", estando eu hoje quasi ciiinilo,,
pois ando liem dispensando qualquer am.
paro para o fazer. Faço esta declaração a
bem daquelles que comoveu, «ão victimas
do rheumatismo, e que encontrarão nas."Gottas de Olleber". allivio c cura paraseus soffrimenLos.

S. Paulo, 12 dc maio de 1916.
MIGUEL GACC10NE.

(Villa Joaquim Anlunes 2-A). (¦
(Firma recouliecidal.

Ir
Preparado puramente vegetal. Approvado

pela Directoria de Saude Publica do Rit$
de Janeiro — Vende-se nas ruas: Andra '
das 41, S, Pedro 40 c Chile 31—Depoi

Sem Veneno

/PAR/-, CURAR

SARNA
Efficaz e absoluto contra a Sama, Garra-

patos, Berne, Bicheiras, Gusanos, Mor-
rinha, HRanqueira, Irritações

o todos os demais males quo affcctam o prejudicam aos
animaes.

USADO HA: MAIS DE 60 ANNOS
Fuz dosaiiparccer as cicatrizes produzidas pelas numes o

moscas nos touros o quo tanto os desvalorizam.
Não sendo venenoso podo ser usado internamente contra

a r.oiiihrij-a, Moléstias do Fígado; etc.IMPORTANTE
O grando valor do Especifico Mac Dougnll — liquido —

consiste oni não envenenar o insecto para depois produzir a
sua morte. O Especifico -Mac Dougall tão sómento asphyxla
o insecto ou parasytu, fui min ando-o iinimcdiataiuente.

Torna o pello sedoso — Augmenta a lã em 20 %
Pedidos a

Dispõe de 40 quartos ele
gantemenie mobilados
para famílias e cavalhei-
rosm Boa cozinha, bom
tratamento, almoço ou
Jantar 1$500. Olaria de
49, 5* e 69000. S 8528

I A CUUA DA
SYPHILIS I

Ensina-se a todos um meio de
saber se tem syphilis adquirida

ou hereditária, interna ou exter-
na e como podem cural-a fácil-

mer.te em to;hs as manifestações
e períodos. Escrever.' Caixa Cor-
reio, 16S6, enviando sello para

^j resposta.HiiiiiviBiunia-iiiiiiiiíiHiiievjiiiiisii
M 3494

nora brm

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só no Café e Rtstaursiit Rio Branco,
rua Marechal Floriano n, 195, aberto
dia e noite.

liirní!

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

E1NHA DO NORTE
O paquete

BAHIA
Sairá .quarta-feira, 30 do corren-

te, ás ij horas, para ^Victoria, Ba-
Ilia, Maceió, Recife, Cabedello Na.
tal, Ceará, Maranhão, Parintins,
Pará, Santarém, Óbidos, Itacoatiára
e Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

Minas ras
Sairá amanhã, 29 do corrente, ás

14 horas, para Nova York, esealan-
dfí em Bahia, Recife, Pará e San
Juan.

LINHA DE LAGUNA
O paquete

MAYRIÜSC
Sairá 110 dia 5 de setembro, ás

2\ hora.*;, para Dois R-ios, .*\t*f?ra ilo.*
Reis, Paraty; Ubaftibà, Càragunla.
tuba, Villa Bella', S. Scbastiãby Sim-
tos, Canunéa, liruapi-, Parilitiigüa,
São Francisco, liajahy, Florianopo-
lis c Laguna..

LINHA DE SERGIPE
O paquete

Sairá quinta-feira, 31 do cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo Frio,

Victoria, Caravellas, P. Areia,
Ilhéos, Bahia, Aracaju, Penedo;
Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
rum ir a bordo dos paquetes levar
011 receber passageiros, deverão so-
licitar cartões de ingresso, na Se-
ccão do trafego. I

Fabricado por
Mac Dougall Bros., Ltd.

üstabelocidos em 1S45
MANCHESTER - INGLATERRA

A sua cura radical pelo HANSEOL

Peçam prospectos e informações
aoa depositários: — No Rio. J, M.
Pacheco, rua dos Andradas, 47.Em S. Paulo, Bamcl & C.«, nia
Direita n. 1,
Cada vidro é sufficicnte para trata-
mento durante 33 dias e custa ape-

nas, 20$ooo

PLANTAS
IVendein-se, para pomares e jardins,

por preços muito baralos, na chácara
da rua Torres Homem n. 64, de Je.suíno Vieira, esquina de Visconde de
Abaeté, em Villa Isabel. J. 8310.

CAFE E BILHARES
Traspassa-se no centro da cidade

com cinco bilhares em perfeito eslado,
e montagem de 1* ordem; informa-se
11a rua da Lapa n. ;, depois de 1 hors
com o sr. Albuquerque. (R 8038)

Roberto Roohfort
Unico inlfcjductor

Rua do Mercado 49 — Caixa 1911
RIO DE JANEIRO

FIBRAS DE VEGETAES
Compra-se amostras o preço para

Queimados, li. do .Rio. Pharmacia São
Thomc ou praça 15 de Novembro 41Relojo.iria. Rio. (R 674c.

AUTOMÓVEIS
Na caia de penhores á rua 7 de Se-

tembro. 235, vendem-se dois automóveis"Berliet" "landaulet), e um ".^ope", no-
vos. Preços vantajosos. (94*9 J)

ESCOLA NORMAL
ttstmsosuÊis

Conourso de admissão
JS estilo fnnccionanilo desde 1 de aposto, as aulas especiaes do Curió An-nexo do Instituto Polyglottco, para quem quizer ser adniittido na Escola Nor-mal no próximo concutso — Quem não se matricular logo, não poderá se quei-xar «e lur infeliz no concurso — AVENIDA RIO BRANCO, 106 e 108

ESCRIPTORIO
Aluga-sc metade de

com telephone, á rua
1° andar, com Lessa,

um escriptorio,
da Carioca 51,

ÜSL"
MALAS

Artigo solido, .ilcgante e baratia--
limo, eó na A Mala Chinesa. Rua La-
vradio 61.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COM.WRCIO 1)0 RIO

J)E JANEIRO
AOS GrARDA-LIVROS K CONTAIU.

LISTAS _V Assooiação dns 'Empregados 110
Commercio, correspondendo ás solicita-
ções de diversos associados, convida os
guarda-livros o coiilabilistas, dos esta.
fioleoiiik-imi.i commarciaes ou indus-
tria-es, desta capiial. .para unia reunião
que se realizará no dia 2S do corrente,
em sua scmIo, ás 20 e 11r* horas.

AVAa reunião serão inioiados «à
trabalhos preparatórios para a funda-
ção do "Instituto Brasileiro dc Coiila.
bíl*,_ln", saitisfazendo-se. unia antiga
aspiyação <ln classe.

Rio de Janeiro, 22 de agosto dr
.*,,>.-,¦1916 —T

secretario.
i/ii' Xavier de Almeida, r

JAOARíiPAGÜA'
X03 dias S e 10 dc setembro reali-

zam-se as sranilcs festas em liomena'
gem a Nossa Senhora <la Penha. S4.Se

BEX.:. liOJ.:. CAP.:. 1*11/ OE
CAMÕES

Hoje, sess.:. ceou. :.
O secretario. José Bonifácio.

(R 8.490

IRMANDADE 1)E NOSSA SENHO-
RA DA LAPA DOS SIBROA-
DORES

NOVENAS
Terça-feira, 29 do corrente, ás 19 ho-

ras, na egreja desta Irmandade, prinei-
piarãn as novenas que precedem a festa

.de nossa excclsa padroeira Nossa Se-
iihoni du Lapa dos Mercadores, devendo
esta ter logar a S de setembro pro-ximo.

Ue ordem do irmão provedor, convido
a todos os nossos irmãos e fieis devotos
para assistirem a estes aetos.

Secretaria* lia Irmandade, 27 de
agosto de ujiô — ü secretario. .-Ilfrcio
rL V. Ferreira. (M 8.440

SOCIEDADE UNIÃO PROTECTO-
«A DOS KETAMIISTAS

Di; CARNES VERDES
KUA LUIZ DE CAMOEí, 36

Sessã» do conselho administrativo,
hoje. .is 7 lioras da noite.

Rio, aS de agosto dc 1916. —/. Mon-
teiro Guedes, secretario.

SI — Rio
mn.i Í06, RUA *>? OUVIDOR. 106Filial á prata 11 dc Junho

„ de JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: _ Os prêmios sHo pagosaieímo dia da extracção.
FERNANDES & Ca

Telephotií 3.051 — Noite

HslmMs
Syphilis e moíeâtlas do

sen lioras
DR. CAETANO JOVINB

../«"•niailo nela Faculdade doMedicina da Nápoles o liabili-(niiò por títulos da do Rio doJanoiro.
Cura «3pecial e rápida de es-

trcitamentos itrethraeí- (sem opera-','ãoj, irononhéas ehroniens, cysti-tes .hydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2
ás 5. Largo dn Cariocn 10. sol».

GRANDE HOTEI.
— LARGO DA LAPA —

Casa Para familias ; cavalheiros de
ratamento. Optimos aposentos rica-
nente mobilados dc novo. Accessor<5.•entiladores e cozinha de iâ orüt:n.

End. Telear. "Grandlioiel".

r

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorihol", Ga-
rante-se a cuia completa com
um só fiasco. Vidro, 3?ooo, peloCorreio 5?5on. Deposito geral:Pliarmacia Tavares, praça Tira- &
dentes, 62 — Rio de Janeiro. g

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada c premiada com medalha de
ouro nas exposições de hygicne

Excellente preparado da antiga Phar
macia Raspaii, empreRado com sneces-
so nas empigens, comichões, frieiras,
darthros, acne, pannos, aspereza e
irritação da cutis, rugas, suores fétido»
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 4$; 1" de Março 10, As-
aembléa 34, Sete de Setembro Si c 99.Hbrica, Pliarmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides Lobo 229, telephone nu
tuero 1.400, Villa.

das 4 ás 6 lioras.
(J 784=)

INGLEZ-ALLEMÃO
Lições por preços módicos, em casa

ou íóra, dadas por senhora estrangeira
e competente; tratar pelo tcleplione nu-
mero 3068, villa. J 8328

1 mais 'poderoso
líiico que com

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Rheumatismo, Ecze-
mas, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. Darthros, Furunculos,
Escrophulas, Dores de cabeça noctitr-
nas, etc, e todas as doenças resultan-
tes dc impurezas do sangue, curam-se
iiifallivelmente com o

il\]\
niitcsyphilitico O mais enérgico dopurativotini so frasco faz desapparecer qualquerrefeições. Eni todas as >pha

Pliarmaceutico Álvaro Varges
'Tniacolher7p6s-ás7efeiç-3eV."TnríÔdasUa"?pEnaciasqUal<!Uer ^™ks^

[fabricante: — Pliarmaceutico Ak-.irn V»™.,* ^v
drogarias.

Gomes Freire, 99.

Sala de jantar ingleza
_ Vcndc-se um;,, modelo Ma>qil,c, na

côr acajú, tampos dc crystal 
' 

c bons
espelhos. Para ver e tratar á rua Sc-
nador Dantas 45, pavimento terreo.

79S0 J

Sellos para collecções
Compra-sc e paga-se bem qualquer

quantidade de^ sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas c meda-
lhas antigas do Brasil. Rua i° de Mar-
çn n. 39, casa de cambio. S 667

1HH1AMA uArll&L IUhsL
PENSÃO PROGRESSO

Complctamenle reformada, muito fa-
thlliar, preços módicos. Largo do Ma-
cliado, 31. Tel. 4385, Central, (R 8002)

gõííõrSheas-
duas eoinplictcões. Cura radical 501dfocwsos íeguroi e rápidos. Dr. JOÃO¦>nREU. Das 8 áa 11 e dal 13 U i>korm: <i rua de S. Pedro. <«.

Feridas!
Ulceras, chagas, eezemas, frieiras,

efc., "Unguento Santo Braziliensc".
Rua Marechal Floriano 173. A, Gesteira
Pimentel. (S 7944)

Pilulas Purgativas e
Ânti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rheumatismo. Não pro-duzem eólicas. Preço, i$5oo.

Deposilos: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 45; á rua Sete de Setembro
ns 81 e 99, i" dc Março :o e Assem-
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, ru» Dr. Aristides Lobo n. 229.
Tcleplione n. 1.400. Villa. 305S

ÜTERINA 6 o unico
remedio

quo oura FLORES HIUNCASe 03
Corrimentos das Senho.-as.

Vonde-so nns principaes phar-macias e na Drogaria Araújo Freitas & C.

CAMPO GRANDE
Vcndc-se na primeira secção dos bon-

des cleclricos, que brevemente si-r.ío
inaugurados, unia casa dc telha, com
duas salas, dois quartos, cozinha, coin '
90 meiros de terreno dc frente por -'30 ¦
metros de fundos, com uma pequena*!chácara, alguns arvoredos frutíferos,
tendo pasto para animaes, boa aitiia ;preço 6:5005; in formações com Mario í
Mendes. Estrada da Pedra 11. 61. Gua-I
¦•a"1"- (R 8005) j

m
n
59

p

Energil poderoso tonieo
Novo anti-rheumatieo
Energil' depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remedio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

WJStatmWBBBnBBEnMaíàUBÊfm

commerciai

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Eitracçoes pnbllcas sob a fiscalização do governo federa)

ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á
RUA VISCONDE OE ITABORAHY M. 45

HOJE HOJE
346-7*

25:0001000
lt$40O em meiosPor

Amanhã Amanhã
:136~15*

15:000$000
for 8800, em inteiro*

SABBADO, 2 DE SETEMBRO
A's 3 lioras da tarde—300—a»'

10 0:000000
Por 8$000 em décimos

Satotoaclo, 9 d.e outubro
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

340 - 1 •

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

OOO©
Em 4 prêmios de 50:000$000

Por 14SOOO, em vl8*e_slmo9
™ i0i/w?,lidos de bl,hctes íl0 interior devom sor acompanhados Afr
!?2™.I?° rs- nnrn ° norto do Correio e dirigidos nos nuontcs irerno-;
??i2$WJm & °" llüA D0 OUVIDOR 04. CAIXA N. 817? -3KliUSVBL. e nu caso F. GUIMARAlffl. RUA :iO ROSAIUO 71. esqui-na do beco dns Cancellas — Calva do Correio ri. 1.273.

Pensão estrangeira
Excellente tratamento, quartos bem

mobilados para íasaes e solteiros. Pre.
ços módicos, todo conforto c asseio;
oito minutos distante do centro; rua
D. Carlos I n, 39, Cattete. í 3239.

ALUGA-SE
Em uma casa de respeito, alui-a-o*-

uma sala de frente ricamente mobilada,
a um cavalheiro fie fino trato; queir
pretender, dirija carta a esta redacção.
*'• A. R. 82SS.

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brita, da Pharmacia
Kaspail, approvada pela Inspectoria
de Hygicne.

A' venda nas drogarÊas J. RA. Pacheco,
Granado & O. e Araújo Freitas & C, e

todas as Ssaas pharmacias.
R 8218

ALUGAM-SE
No começo da rua Conde de Bomfim,

em casa dc distineta familia estrangeira,
dois bellos quartos mobilados e com
pensão a 11111 011 dois senhores; tratar
pelo telephone 30(18, villa. J S327

Receitado pelos mais «balizados médicos,contra ns nffecçõea do tubo gastro-intesll-nal, principiiliiienlo rnnira as diarrliías re-bcldes, acompanliadas «le eólicas, dysentcrias e liiescnleritrs, diarrliéns da dentlção edas convalescenças das fetres graves c dashiolcstins ptiiiroiuncs, conseguindo sempremaravilhosas - uras.
Modo de js-.r: veja.se 110 vidro. '
1'reço. i$oon. Deposito — Drogaria |Tachcco, i, dns Andradas, 43, i° de 1

Marro 10, '/ ^clcmbro Si e 99 e As-
sçmbléa 34, 

'i-V-.ica, Pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, J2Q—
Tel. 1.400. Villa. Rio d: Janeiro.

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção, desde $400 a

pcç« c guarnição até j$ooo a peça. Estes
preços só na conhecida Casa Brandão, á
rua Ass:mbléa, 87, próximo á Avenida.

(M 6.174

Falleiicias, concordatas, acções, co
brancas (le notas promissórias e contas
comiiierciaes, penhores, despejos, minu-
tas de contratos e distractos, divorcio
lie portuguezes, podendo casar íiovanien.
tc, etc. Com o advogado A. L,cail. rua
da Quitanda, 30, sobrado, 7968 )

OURO
Platina c brilliantes, compram-se na

Joalheria Diamantina, á rua Sete de
Setembro n. 112, paga-se bem. II 8229

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis a presta-ções por preços baratissimos, entre-

gando-se na 1" prestação, sem fiador,
é na Cnsa Sion; rua Senador Euzebio
ns. 117 e 119. teliplionc 3209 Norte.

(J 63S2)

£1 Nofre-Pame de Paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

PIANO-PIAW-REX

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do Monte

de Soccorro, compram-se; na praça Ti-
radentes 64, Casa Garcia.

I lHfSW ¦VííMK li

LEME
Aluga-se um quarto cnm moveis on

sem; na rua Gustavo Sampaio 11. 127.
S 8309

EDITAES
MONTEPIO CKIÍATi 1)M RCO.

XOMi.l OOS SKHVIDOKIIS
DO ESTADO

De ordem do sr. presidente e por
deliberação da mesa plena, fica con-
vocada uma assembléa extraordina-
ria para o dia 31 do corrente, ás 4
fioras da tard,e, afim de tratar de in-
teresses relativos á Caixa dc Kinprcs-
timos. — O secretario.

CORPO DK P.OMRKIKOS
CONCURSO PARA MEDICO

De ordem -!o ir. coronel coniman-
<lan!c, faço publico que, durante 30
dias, se acha aberta a inscripçSo para
o preenchimento de uma vaga de te-
nente medico adjunto, achando-sc as
c&tidiçõcs do concurso especificadas
fio Diário Official dos diat 25 e 31

,«k> corrente mez c no dns dias 5. in.
i-i* e -'o do mez de setembro pró-
Ijcimo.
f Secretaria do Corpo de Hombeiros.

Í?8 
dc agosto dc 1016. — Eloy Mon-

UWa, alferes secretario.

CURA KAD50&L
Da GOXOKRHÊA CDROXICA 011

RECEXTU, iiii poucos dias, por pro-cessos modjmos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaecinas de Wright.
Assembléa, 54. das S ás 11 e 1: is lS,
SERVIÇO NOCTURXO, 8 ás 10—— Dr. Pedro Magalhães. R S549

Caclicrriniios Teneriííe
Vendem-se lindos, com dois mezes,

das 13 ás 17 lioras: Avenida Rio Bran-
co n. 103, Mensageiro. , S. 8533.

ESCRIPTOMOV
_ Aluga-se um, grande excellente. hy-

gienico. arejado, com salas de espera
e telephone, por módico preço; na n*.'i
Uruguayana 11. 3, sobrado, lado <ia
*"'"''"¦ (J 7431)

CURSO DE MUSICA
Na Avenida Rio Branco n. 127. se.

gundo andar, acha-se aberto o curso de
musica dc Mine. Seguin."PROFESSORES: De canto. Mme.
Seguin, discípula de Isnardon, do C"on-
servatorio Nacional» de Paris; dc pia-
110, Arthur Xapoleão, do Instituto Na-
ciona! de Musica ; e de violino e .to//c-
jo, V. Ccrnichiaro, do Instituto Bcn-
Jamln Constant

Homoeopathlcos videntes
A todos que soflrem de qualquer mo-

lestia, esla sociedade beneficenle for-
nicee, ORATlOrrAMiH.VTií, diagnostico
da moléstia. Só mandar o nome. edade,
residência e profissão. Caixa pos'al nu-
mero 1.0:7, Rio de Janeiro. Sello puraa resposta. 10S J

11 Lll
Xeuriisthcnin. dores do cnbcçn, Iiysterin, iiisoninia, frnaue/.i»

de forças, por excesso de tniluillm 011 de prnzcr, iireoccupações do
negocio ou desgostos, são curndns com grande exilo com os BA-
XHOS de Elect.ricidndc estnticn o os lmnlios ITydro-Elcctrieos
pelo I)H. XKVMS DA ROOIIiV.

Estus implicações, inteirniiiente íiioffensivns, nrodiizem sobro
o systcina nervoso umn necfio eflirnz p illirildoilrn, restitiiindo
ao doente u eiilinii. o sonmo e o bóm-ostnr.

Gabinete de olectricidndo meille.i do DR. NEVES I)A ROCRA— 1)0, Avenida Rio Branco — Rio dò Janeiro.
Preços módicos. Das 9 horas d» mnnliii ás -1 da tarde. (A7896)

FEBRES INTERMITTENTES ?
Sezões, maleitas, paluslrcs, cura ra-

dical em 3 dias pelo "Antisczonico

Jesus". Rua Marechal Floriano 173,
esquina dc Tobias Barreto. A. Gesteira
Pimentel.
-*i**tfff'iili-nrw***rn*nlrri.'i iwiiiiiiuu)iiBii**a****-iw***M*MM"

CAPILIMA
CURA

- CONSTIPAÇÕES -
INFLÜENZA, TOSSES, ETC.

Vende-se uma,
com 550 musicas,
com o sr. Ribeiro,
Itaborahy 37, sala
horas da tarde.

inteiramente nova,
estantes. A' tratar
á rua Visconde de

7, das 10 i|2, ás 3
R S209

Cofres e Registradoras
dc cem mil réis (1001S000) para cima
prensas, machinas dc cálculos, de es'crever, vendem-se, compram-se e trocam-sc. Rua Frei Caneca ns, 7 a 11Telephone 5092. (M 843O)

MANILHAS
Curvas, Juneçõcs, ralos dc barro vidrado e superior tijolo iarear, da "Cerâmica Nacional, Dr. João Pinheiro"vende-sc com os únicos deposilarius '

•.  «UA DE S. PEDKO, 40 - Sobrado

SELLOS DO BRASIL
Compram-se por 50 mil réis os tres

de "Olho de Boi", sendo muito per-feitos, e por iso$ooo a série dos iucla-
nados. Santos Leitão & Comp., rua
Primeiro de Março n. 39. (51S.1J)

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele,ganteniente mobilado. Cozinha iíalian.»c franceza. Aceeitam pensionistas avulsos a Ia cirtc. Avenida Gomes Freii,

7, telcph. r-o. Central. S

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10Aluca-so este predio com todas

\2.K

'pílulas
í VIRTUO

Compra-sc unia. a prestações; cartas
com as iniciaes N. J., para esta reda-
cção. S 73-7

MODISTA
Trabalhos executados cotn perfeição;

faz vestidos, blusas bordadas, roupas
de creanças e reformas, assim como
peignoirs e matinécs, por preços modi-
cos; tambem acceila costuras de lojas;
na rua General Pedra 55. (J 2843)

íBIblIotheoa de Obras Celebres
\ende-se una collecção de livros,completa, inteiramente nova e de ípiali-dade superior, por aooSooo. F.' enca-drrnada "m Roxburgli. Custou .tso$ooo.fropostas por carta a Antônio, postarestante do Correio do Manhã.

Pomada anti herpetica
|ORMULA DE L. R, DE BRITO

I itcprovtUa medalhe

Inscripções diárias -.Ias 2 ás 4 horas, I f. 3. Rio.

ff premiada com
de ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
sarnas, lepra, comichões. ulceras, ecze.
nu3, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$soo. Depo.
tito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 43 o Sete de Setembro. 81.
______^ (R 53)

ÜM CAVALHEIRO
que durante iS annos soífrcu de bron-
chite asthmatica, tendo-se curado na
Europa com a receita dc um medico
allemão. envia gratuitamente a cópia
da receita a quem a pedir por escripto,
remeítendo cnveloppe com emlereço e
sellado para resposta. Dirigir carta a

I Américo Silveira, i ma da Relação

O tempo tudo acaba,
tudo envelhece...

Por isso devemos conservar religiosamente 05 nossas photoírranhim nn-tig.is. porque etlns nos ajudam a reconstruir o nassado ti,- -™- ... „nossa p.otographia de Hoje, porque daqui 
'a 

m.iuoíTnnos "eo 
daremo, oviver actual c pata obter uni retrato perfeito, durável artliticS T L„mtidez e seiuelli,„Ça absolutas devemos procurar' 11 Foto^Br" 11'?'rua ScUde Setembro, 1.5, que envia catalogo dos scus ineguaavelai trali!¦lios em esmalte, a quem o requis tar. !,,, ,(JI S441)

SIS
Curam cm poucos dias as moléstias

do estômago, ficado ou intestino.
Esu-is pilulas além de tônicas, são in-dicadas nas dyspepsias, prisões de ven-

tre, moléstias do figado, bexiga, rins,náuseas, flatulencias. máo estar, c-tc.São um poderoso digestivo e rcgulari.
rador das secreções gustro-intcítinacs.
A venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua G.Dias, 5Q. Vidro 1S500, pelo correio
mais 300 réis. ¦ J 711

z&^êsaa&jrgs*1®**
do Mia Viscnn-

DR. A. VALLADÃO CASA MOBIÜADA
•Medico homoopaitha e dentista. Ks-I Alnm »,. ,.,.„ r

-— ,—~—^_—__ «-*• 73"?í-

ia, nas, próstata e nreíJira
insufliciencia renal,ureilJiií^S1^ Sa? ISSS Wt«?.?Wl»cálculos de ácido urico e uratos. pros.aia, jjissolve as áreas e 01

NÍS BOAS PHSRrlCISS-RIJ-r DE HHjjO 17 - Depo3ifo
Rüft DO SEMflDO K. 35 — Esquina da do Lavradio

*nS&aaMBBBBBma&fâm8BmVE&a3ttBBBS3BBtnsmgE^Ea

I5 r.s =3iiin*f**i ¦ nftn
^UrrliniòlKAUUK

de fazenda, homem de meia edade,
portuguez, com bons diplomas e attes-
tados. se offerece para a administra-
ção dc fazenda 011 de qualquer casa queoffereça boas garantias. Dá todas as
informações e abonação da sua condu-
cta que forem exigidas. Cartas para o
escriptorio deste jornal com as ini-
ciaes X. X. (J 4997)

PHARMACIA E DROGARIA
Vende-se cm um dos melhores pontos

„v-„7f'° Ia 
Clda<le' .c,om ^ande sortl-

|in.ntii, muno conhecida, fazendo bom
I ,K™1 F°t>vo d» venda é que o donodo e.-tabeleciiiicnto se retira para a Eu-ropa; trata-se com o sr. Souza Galvã- rua l rugnayana, 119.

vao,
M 7690

Oleo de ricino gazeificado
espumante

PENSÃO
Em

R 8503'

"Tomando l rindo" - O melhor |«*» á^UiSe^^^lu^0 ^
purgativo. Aromatico, de sabor agrada- ".."» t. ,te c quartos, mobilados, corivel. 'S'"í°4 hanho',„q«enie!., etc., a preços re-;todo«; rua Buarque de Utctio n -,

'ÍS L.4-)?' r-«»'--al. Fornecem-sepensões par» ,ora, (J ;54l)

Dtíoslto: GEXERAI, CAMARA. :
(4918

CURA DU TüBTOiJJ
DR. A. DANTAS DE QUEIROZModernos me.hodos de tratamentomedico e cirúrgico, conforme a mellioindicação. Consultas, das 8 is 11™niã- Rua Uruguayana a 43

?2«a

da

NEUflASTHENM
-te!tiio^tr%t„ed9^i
quanto me indicavam «m ter tido um
ae,no. 

aI"-'io. Hoje aclio-me perfei"™mente boa graças a um remedio queuma casualidade me fez conhecer Érragradecimento, indicarei aos que sof.frem das conseqüências deste mal comosejam* _ anemia, moléstias nervosapalpitaçoes do coração, etc., com" 00dem recuperar a Saude, EscreveriaD. Amélia Ç, i Caixa d. Correio'j»
Janeiro. "sRio

5^r e4^»to-siwa s ssís.. r&sr1*"Zc• 
T?nín Tn *""**"»«•««>. Pwpria papa i„,r, caf6 loj.-i

restnn-
A'iscon-

tS CS3 "*50UifliUX^EStL"t: "

OURO A15800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantos, compra-ac qualquer (íuantidade, na rua Uru-

guayana n. 77, loja de ourives.
(B S376)

CRE0S6EN0L
Moderno trata..-..imentu das tosses, bro*.

A, , h 
" m>* 

,mote5.,M Pflmonaix*Agencia a rua da QuitandaVidro 2$ooo. 50, sobr.

ARMAZEM
Aluga-se para qualquer ramo de ne.gocio, tem accommodações para familiana rua Luiz Barbosa n. i; trata-se nárua do Cattete, 317; as chaves estJo napraça 7 de Março n. 1. (S 8100)

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prc :.; >„entregando-se na .' prestação, sem fia-aor por preços baratissimos é na CasaSion: na rua do Cattete 7, telcpWna rua do

700 Central.

Abreu
Sobrinha

AOS SRS, CAPITALISTAS
Vende-se no centro da cidade nn-

preço módico, um «fpleiídldí preJo'inforiua.se á rua dos Bene&uwmero 17, robr.-do. ;.
nu-

8aS6.

pílulas de caferana
OURAM

Sezõeg-Maleltas
jFebree palustros

Intermitte»:les
«uI,o cuidado com a, iraltaç5oS c f0I3l«cíScSVralíi'Ía,B

Dmcos depusitarlos, Bragança Cid & c. -Rua do Hosuicio 9

&



..., .-,- -¦^-i.v„_-y,-í-VY*JV^','^-í^ ..•¦¦•"'¦-.r-'.-a"""»--".;
__WÈ__1__m_B__mmmMl_B_iB-Trr.,r- •__ _____.___,,.,._'*¦ "^^-^-W'"' '¦'•¦ "¦ '' ' '"''" ' '¦'''" 

' "' '
........

"-SSSJe"-?»''""':~ "-~í^S3S3SSI-í

CORREIO DA MANHA —^ S-sgüii*a^í_t.,'_ÍS;'Ao Agosto4 dòl9í6'

PEQUE.NO
j|ig i ÜM

J. LAGES
J.SCRIPTORI0 E ARMAZÉM, RUA

DO HOSPÍCIO N. 85
Telephone n. igoi, Norte' leilões a elfectuar-se 11a semana

de 28 a 2 de setembro dc 1916:
iHOJE, SEGUNDA-FEIRA, 28, á 1

bora: '
Leilão de terreno á rua Francisco

•.Muratori, junto ao predio 54.
HOJE, SEGUNDA-FEIRA, 28, ás 4

lioras:
Leilão de tres -"-edios á rua Carolina

na. 6, 8 10 (estação do Rocha).
AMANHA, TERÇA-FEIRA, 29, ás

12 boras:
Leilão dc terreno no Cács do Porto.
AMANHA, TERÇA-FEIRA, s., -

1 ij- Jior.i:
Leilão de predio á rua Cliichorro, 19,

Catumby.•AMANHA, TERÇA-FEIRA, 29, á»
4 horas:

Leilão de tres predios á rua Porto
LMegre ns. 98, 102, 106, estação do Ro-
cha.

QUARTA-FEIRA, 30, ás 4 lioras:
ILeilão do predio á rua Cotia n. iS*

estação do Rocha.
QUARTA-FEIRA, 30, ás 4 i|- horas.
Leilão do nredio c terreno á rita Ma-

riz c Barros 156.
QUINTA-FEIRA, 31, ás 12 horas:
Leilão de predio ú rua de S. Christo*

vão n. 312, c um terreno á rua liarccl*
los, S. Christovão.

QUINTA-FEIRA, 31:'Leilão dc moveis á rua Benjamin Con*
slant 59.

SABBADO, 2, á 1 hora:
Leilão de inoveis á rua Buenos Aires

ti. 85, armazeni.

FIO S
Em todos os números de Algodão e Lã parafabricas dc tecidos, casemira, malharia, etc,

simples c torcidos. — Vende nas melhores con-
dições a C*a. DE INDUSTRIAS-TEXTIS. *

Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
FABRICAS : Itio de Janeiro, S. Paulo, Salto e Itntiba.

—- \:

:-¦ ¦¦-'•'¦-'KfÍA 
LUCA-SE uma optima sala de frente,

—-.própria para escriptorio ou consultório;
] rua do Hospicio 174. 1" and (8067 E) J

ALUGAM-SE as casas da rua Joaquim-i»l'va o- e 94, Lapa, completamenterciorniada c modernamente preparadas,contendo cinco ma-rnilicos quartos, luz clc-ctrica c gaz oara luz e cozinba; tratam-sena mesma rua. canto do beco do Império,vonda com o sr. Valentim. (7,71 ]*) S

ALUCA-SE 
o excellente nreilio, com po-rao habitavel; da rua do Rezende Q7;eliavcs e informações no 00. (8-26 E)S

ALUGA-SE 
um bom commodo. í rua

octe dc Setembro 07, 1" andar.
. (8-27 E) S

A LUGAM-SE, a cavalheiros do commer-
-CXcio. boas salas e quartos, com creado
para fazer limpeza, luz electnca, telepbone,
todos com sacadas para o jardim da praça
Quinze dc Novembro, com bondes de cem
reis para todos os oontos da cidade; 40$.
4SS, 30$, 60$ e 70$; na rua Clapp n. 1.

(7444 E) S

ALUGA-SE, 
em casa do familia, esplen-

dido commodo de frente, com direito á
cozinha e mais dependências; no 1" andar
da rua Acre n. 122, esquina MarechalFloriano, (744>. E) S

e m p 1 n-™ 
gens, dar-

bros, eezemas, Bardas, pannos, co-
nichões. etc, desapparecem rápida-
•ente usando Poniada Cuzitana.
^aixa i?ooo. Deposito: Pharmacia
lavares. Praça Ti.-adentes n. 62.
I.nrgo do Rocio). (A 4030)

• IMPLORANDO Á GARIDIe

A LUÇAM-S1',, por 35$ c fio$, quartos-tXniobiliidos, scndi 'c frente; avenida Itio'
gianco 11 11, 2" andar. (8-10 E) S

Por intermédio desta redacção, appellaw
para o caridade publica, 05 seguintes se-
(.horas:

VIUVA ANNA DO AMARAL, .._., c
alem disso doenle e eem ninguém para sua
companhia, recolhida a tim quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
85 annos dc edade completamente cega .
paralytica;

VIUVA AMANCIA, com 68 annos de
edade, quast céça;

ANNA EMILIA ROSA. Jiobre velhi-
nh:i, viuva, cnm 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
e sem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇSO BAR.
ROS, rega de ambos ns olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito íiihos me-
hores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
Ilia sem o menor recurso para o sua sub-
lil tencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
riTior de Mattnsinlio», 34, doente, impôs si-
líilitada de trabalhar, tendo .fluas filhas
6endo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 63 annos de
edade. gravemente doente dc moléstia in-
curave!;

THEREZA. pobre ceguinlta sem tiuxi-
lio de ninffueh;

VIUVA BERNARDINA, com ?S an-
nos.

MAS SECCAS E DE LEITE
T>Ri—CISA-SE de uma pequena dc io o
JL 12 annos ,para ama perca c mais ser*
viços leves; "i travessa Nascimento Silva
ii. 25. Preferc^c -do cor branca. (S-wnAiS

PI-KC.fSA-SE 
de uma ama secca quc

dè boas referencias; na rua da Ca-
peila n. 43 — Estação da Piedade.

(7785 A) B

PRECISA-SE 
de uma creada de meia

edade, para arrumadeira c ama secca,
nue seja carinhosa, pam servir cm uma
das ilhas da baliin do Uio; para tratar á•rua Farani n. 38. (7855 A) J

I-EGTSA-SE de uma ama secca e arrtl-
madeira; paga-se bem; á rua da Luz
98. (8321 A) S

P

COZINHEIROS E COZINHEIRAS

A 
LUGAM-SIÍ dois bons quartos, com
cozinha a R.az, a casal sem filhos, emcasa dc família ausente, na rua Senador-antas; informn-se na avenida Rio Brancoi-U. com o sr. Adolpho. (7446 lí) S

um excellente consultório,
., _ ssacadas, lendo luz, telephone esala mobilada; a rua da Carioca 4.1, i»and.

(74-1 E) S

ALUGA-SEcom tlua ss.

ALUGA-SE, 
oor 350$,. o 1» andar do

predio do largo de S. Francisco dc
Paula n. 25, por cima da Perfumaria Nunes,
próprio para familia de tratamento.

(8-0- E) R

ALUGA-SE 
o 2» andar do predio da rua

Candelária oo. com crande terraço.
(7901 lí) S

ALUGAM-SE 
bons quartos a 23$, 35$ e

40$, a casal sem -filhos ou moços soltpi-.
ros. -Rua da Prainha, 7. (S 8542) E

A I-.UGAM-S1, commodos baratos: avenida
--.Passos 27. casa ile banhos. (8121 1Í)S

ALUGA-SE 
por 120$ um esplendido

nuarto, mobilado e com pensão, no pre-
di onovo da rua do Rezende 193. (84641-;).-

ALUGAM-SE 
uma boa sala de frente e*

um quarto, juntos ou separados, a
pessoas decentes e oue não tenham crean-
ças; rua do Lavradio 184, sohrado.

18.-40 E) S

CAHISARIA FRANCEZA Roupas brancas parasenhoras e homens.
Roupas de cama,mesa,
camisas Bertholet m

133-AVENIDA RIO BRANCO-133 ES-íi-w--*.-
CE^.OE-Xra A3LO Tinht %TS%S%toa-

Todos os artigos desta casasão vantajosamente co» lhario.
íil-ecidos não somente pela sua superioridade como Punhos e collarinhos.
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc, etc»

ALUGA-Slíu
\\v__ porta, ou metade de

uma loja, de 505 a 100?. Praça da
Republica 193. (S 743O E

ALUGA-Slv, 
em casa de familia, um

quarto; a dois moços do conunercio; na
rua Uruguayana 11. 80. i°. (-420 E) S

ALUGAM-SE. 
na Villa Adiío. nDosentos

de 1* ordem, com o maior conforto,
construída para cate fim, o aue ainda nJu
ha egual nesta capital, systema de lJerliiu;
o seu distineto proprietário dotou esta
capital de moradia dc primeiríssima ordein,
omiti os srs. cavalheiros encontram o maior
conforto a preços baratos, etc; 40$ mensaes
com direito á limpeza do aposento e banhos,
tendo luz cleclrica c outras comihodtdndes;
locar central, rua dos Inválidos 11. 11, pro..limo á rua Visconde Rio Uranco.

(68j2. E) S

ALUGA-SE 
ein casa de

eellcnte commodo. Rua
família uma ex*
tMar-anihiape n.

(S S43-) Ií

Aí-UívAM-Sl. 
-dois bons quaVtos com ja-

nellas, bem arejados. para c-is.il sem fi-
lhos ou homens sós, dando boas refere..*
cias. Aluguel, 11111 de 30$ e outro de 40$;
uo sobrado da rua General Pedra 435,
nntiira rua dc S. iÜíoko. (8370 lí) IM

ALUGA-Slí 
uma boa sala dc frente, a

um casal, ou rapazes do commercio; a
Chácara da floresta n. i. loja. perto do
theatro Plicnii. (avenida Rio Uranco).

(83S7U) -I

LAPA E SANTA THEREZA
.4 LUGA-SK o predio da travessa Vran-

__*_Lcis_o Muratori 61; as chaves estão uo
6,i, c trata-so á rua Evaristo da Veiga 2.

(S.1,4 lí M

roiiifn jMb-A 1»

AT.UCA-SK 
em Santa Thereza. com Un-

da vista, uma espaçosa sala dc frciiU-,
com duas janellas c nm gabinete, ambos
com entradas independente-, n um ou a
dois senhores dc respeito ou n moços do
commercio, bom banheiro, aquecedor, ele*
-ctricidade, telephone e duas linha, de bon-
des. Casa dc pequena -família; informa,
se na rua do Roía rio n. 133 armazém.

í--,-o 1') 1!

Juventude
Alexandre

Vaz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,hão mancha n pelle.

A Juventude. Alexandre desen-
volve o crescimento do cabollo
e extingue a caspa com tres ap-
plicações,

Vcnde-sc em. todas as perfti-niarias — Pharmacias e droga-,
rias. Preço .-$000 rs.

A 
LUGA-SK. próximo aos banhos dc mar,
em casa de familia, uma sala mobilada,

com ou sem pensão; rua Silveira Mar.
tins 140. (S447 G) 

'SI

A IiUGA-SE em casn de familia
-^tum bom quarto paru rapaz, com
pensão, por 120$, tel. C. 5101;
i'ilti Andrade Pertence 32, Cattete.

(J 8032) G
' Ã LUCA-SE o -predio da rua Alice 38
;-_"__.(Laranjeiras), com luz electriça, banhei*
ro, fogi.es a coke c a jjaz, etc.; as chave.
uo. mi. 36. (»2gr G) ;

AI.UüA-SE 
a casinha n. 8 da avenida á

rua D. Marianna n. 14; aluguel men-
sal 70Ç; as chaves estão 110 n. 5. (80340)!".

/i |„UGA5I-SE esplendidas rnsas;
•-t-t-ím run 1). Marciana 87, 230.*?,
o 93, 280$000. (It 6045)G

AI.UC.A-Slí, 
nor 160$ mensaes. o lindo

predio, próprio para familia de Irata-pro
mento,
2 sala», .. 
creados e, todas as exisencias liy(*iciucas.
linda vista para o mar; informa-se na mesma
onde so trata. (8450 t!) M

rua Pedro Américo n. J2.i, com
S quartos. 2 independentes; para

nvirurinin t» ti*«*nr>Hli*,-1 S.

Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado,
gosar saude e bem estar, e vencer vossos inimiiíos, adquira umCASAL das poderosas PEDRAS DE CKVAR. As legitimas e ver-dadeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Ita-lia, .1 rua Senhor dos Passos, 98, sobrado -Caixa Pos-tal 004-, Uio. Envie $300 em sellos novos do Correio, parareceber curiosas e interessantes informações detalhadas, GRA-1IS, em carta fechada. Envia-se para todos e nara Iodaa parte.

ALGODÕES MEDICINAES E GAZES DAS
MAIS EXCELLENTES QUALIDADES

Attestados das mais importantes repartições
do Governo, Hospitaes e afamiulos médicos.

Registrados na Saude Publica
Vende a C*\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS

Rua Ui. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
FABRICAS : Rio dc Jiincirò, S. Paulo, Salto o Itatifoa.

A-UGAM-SE 
3 casas .com 2 quartos, a

salas e mais dependências, completa-
mente novas; .15$. 50$ e 6-$; á rua Car-
doso. Junior ;.•-•¦, Laranjeiras; trata-se coro»
Iailu. (8.188 1) 3

A 'l,UOA-SK
.-tj-sobrado, „

muito cm t conta, um bom
 rua do LL/ivramento n. 6_i

chaves e tratar 110 armazém. (830- I) J

ALUGAM-Sl-:ns. II e III
as casns da Villa Kilith

II. á rua Coronel Pedro Al*
ves n. 3,-0, com íos3o a gaz. electricidade
e dentais requisitas de hygiene, próprias
l>ara pequenas famílias de tratamento: alu-
sruel .!.**?• trata-se no .Mcn-ailo Miinlõlpal,
rua V, io a 16; chaves «o n. II. (8025!)^

AI.UCÍA-SK 
uma boa casa. nova, con

iardim, quintal, electricidade e mais de
pendências, á rua Dr. Costa 1'crr.iz n. S'
as chaves eslão no n. io. casa I. (8493 Jl

ALUGA-Slí 
por 80$ _ casa IX da rui

Jeo.uetinhonlia » .16;
rna da K-itrella n. (i;

chave está tu
C786J .d j

ALUGA-SK 
var no$ u casa da rua Vis*

condessa de Pirassinunga n. 23, tcrii
Uiz electriça; a chave eslá 110 n. -•.,

(6-1-0) J

AH'0A-Sl' 
bonito fjtiarto mobilado, mui*

to arejado c com Uu electriça, em casa
de fami.ia; ua rua Dr. Corrêa Dutra _4.

(8307 G) 3
A I,t*GA*Slv por :Cn$ o predio n. ._ da

-ÍJLTUa Buarque de Macedo; trata-se na
liS. (8010G)"

nine de
rua lAlrairante Tamandaré n

AI.UGAM-SG 
dois cxcelienics quarlo.com todas as coimngjj^dades para so'tei

ros ou pcuuciia íamilia-,-—1;a rua das Marre-
I8390 F) 11

AJA 
GAlí-SJL ln)::s commodo.*; para rapa-

zes soUelrcR, no confortável predio da
avenida Mem de -.Sá n. 31, tcmlo todos

A I.lli.VSlC bom quarto mobilado com
-".Vou sem pensão, n casal sem filhos, a
cavalheiro de tratamento, em casa de fa.
milia estraiiRcira, casa em centro de jar-
dim. Laranjeiras :;.-. ($-96 G) J

¦a, com cinco
- de luxo, fo-

ruo a gaz ou lenha, lavntoríos por ito$;
na rua Dezenove dc Fevereiro 11. 5C. Bo-
tnfoijo. (8013' G) J

Ar(UC.Á*SR 
uma casa nova,

salas, installnçõcà electricas

em uma pequena

AI.UOA-Si; em ca-a de famiHa, bom
_t\quartf) a rapazes decentes, com pensão,
para preço muito etn conta; na rira da
Carioca n. "o, =° andar. (8.1C3 li) M

A W.f.GA'At*Slí cm casa de íamilia, duas
XXsalas de frente, mobiladas ou não, com
pensão; na rua Silva Manoel n. 5*.

(833(1 10 S

A II.ITC.A-SH a dois moens decentes, uni
-t-Uieilo quarto com excellcnte pcn.tío, cm
casa de familia respeitável; na rti.i GeneralCornara 11S. (s-.u _) J

Corrimentos
curam-sc om 3 dias nom

Injecçao Marinho
Uni. 7 tio Setembro, 180

AtUCA-SR 
rm conta, bom armazém,

com moradia; n.i rua General Caldwel.
II, 227; trata-se na rua Sachet n. 3, 2»-""lar; Om K) J

PRECISA-SiE 
dc uma creada iiar.i cozi

nliar e mais serviço ;*
Branco 243, 2» ondar.

na avenida Kio
(S.106II) R

PRECISA-SE 
de uma creada para co-i-

nliar e lavar, que durma 110 emprego;
rua Ribeiro Guimarães n¦Campista. 60 ___ Aldeia

fa. B) S
TJBKCISA-SE de um-i pcrícit.i cozinhei-
JL ra do trivial, quc lave e passe alirn-
«na roupa, para casa de um casal; Vis*
conde de Caravcllas 1. (St 1; ni S

S E CREIM-S
pRECI.SA*SE de

na de Inválidos*

ile uma cre.nla de meia
edade, ,para o serviço dc um casal;

na rua da Relação ti. 57, sobrado, esqui-
(O

TJRECrSA-SE de uma copeira branca,
X rj.erfcita no serviço c nue durma r.o
aluguel; á rua Haddock I.oíio 11, 31,2.

(S5.-2 Cl S

113. IO
(802410 j

A LUOA-Sl', um armazém para pequeno-C—uegocio, á rua Menezes Vieira (antigaInválidos) n. 12: trala-se na rua V
fi ili, Mercado Municipal.

A|T.UGA*,SI. 
o _n andar do predio n. ;_

da rua dr S. José, tendo duas sala»,
o sele quartos espiiçuso.". claros e liem
ventilados c as dependências precisas. .As
chaves estão na bvj.i e trata-se na avenida
Rio Branco 11. 103, i" andar, drs 2 ás
4 horas, com Jacobina. (77.0 IC) lí

A-UGA-Sli 
o i° andar do predio da ru-,

dc Lavradio u. 184; as chiu-cs ao lado,
no iS--, baixos. (7935 K) M

A LUGAM-SE salas de frente, próprias_"_.parn aíinador; rua Urngiiavana 11. 216,
1° lindar. . 

' 
(Sjjg ]*)M

ALUGA-Slv 
por 00$ o solirailinlio da rua

dos Arcos 11. 4.. A cliavc eslá na loja.
(82S7 K) J

ALUGA-Slí 
um grande armazeni, na rua

Senador Pompeu n. 229; as chave»
pslão 110 11. 231 c para tratar na avenida
Uio Branco ns. 9.1 e 97. (S_7_ 10 It

ÂILUGA-SE 
uma boa sa'a de frente: na

avenida Gomes Freire n. oi, sobrado.
___ (8201 10 J

ALUGAM-SE 
grandes quartos, com duos

sacadas, a 50$ c 60$. a casal ou mocos
decentes, com ou sem pensão; tèm electri-
cidade, banheiro, etc; SiuifAuna 33,

(S.173 Ií) J

4 I-UCA-Slí a magnífica casa da rua-1 do
-—.Riachuelo 385; pôde ser vista á qual-
Hiier hora c traia.se na rua da Quitanda
157. 1" andar. (S.lfio 15) J

i LUGA-SE a casa n. Iinquilinos direito ao terraço do raesinoi | --.villa, Villa l.aurinila, situada á rua PU
(S233 F) Ií nheiro Guimarães 11. 31, Botafogo, com uma

sala, doi. quartos, cozinha e mais depen-
dencias, luz cleclrica; aluguel inclusive
tasa e luz, S.-.?; trata-sc na mesma rua ti, 27.

(780- G) J

A í/UOA-SE em casa de família rodeada de
Xijardim, uma sala mobilada e uni com-
medo iior 30$. telephone, luz cleclrica; na
rua do Rezende 11. 19a, esnuina Rraclrtlèlo-

 J
A I.UGA-SIÍ, por i.ioS, a casa da travessa

Xl.Alicc 36. esiiuiiia D. Luiza na Gloria;
está aberla, e tratar, .Sete do Setembro 190.

(8315- F) J

AI.LIGAM-S.lv 
unia sala c um quarto, com

commuuicaçSo, com linda vista para o
mar. com ou sum mobília, com ou sem pen-
são; ua praia do Russel! 102, (S.t-io K)T

A IVUGAM-S1C 2 casas, á rua Petropolis
_-T_k-tis. 36 e 38, com 2 salas, 2 quartos,
quintal, bom terrcuo c mais commodidades;
trata-se á rua do Cattete ~.\, botequim, com
Almeida. (8.1G2 F) 11

AIfUCAM-SJS 
um espaçoso porão habita-

vel e um nuarto mobilado, a sonWor ôu
casal dc tratamentq, cm casa de familia, na
rua Silva Manoel 11, luS. (S4.16 F) Jl

A TAT.AM-Sl. niaRnificos coiumodóa bem
-Cljiiobilvidos, eni casa nova, com boa pen-
são, a -pessoas de tratamento; na rua do
¦Kiacliiiclj 11. 136. (8471 F) 'M

A LUGA-SE uma casinha, na rua Buarque
-_.de il.-.ceiln n. 20. Canele. (7060 G) J

rua das Laran-
familia dc trata-

no armazém ria esquina,
trata. (;q64 G) J

AI.LGA-SK 
o predio d;

joiras 11. 250, só paramonto; as chaves
próximo, onde sc

ALUGA-SE 
optimo aposnlo.com pensão.11 casal ou cavalheiro distineto; travessaMarquez r.irana, 31, ou praia de Dotafogo'.

(80S4 G) 3

AlfUGAM-Slí 
por 160$ os prédios novos

da rua Real Grandeza ns. 326 o 328,
j/ara familia de tratamento, tendo sete
quartos, duas salas, fogão a gaz, electrt-
cidade, etc.; as chaves por favor nu 330
e trata-se na rua General Pedydoro -;_¦,
eom Campos Silva & C. *(7843G) .1

A T-í-JüAM-S-'., na rua General Sev-ri.1110
.-T-LiS-, easa dc familia, uma sala de frente
com pensão c mobilia, por -io$: 2 quartos
de frente, idem, por 110$; outro. 100$;
um outro, por 90$, ídc-ni; só a pessoa dis-
tineta; paRatuento adeantado. (7410 G) J

Nâo se illudam
OSCOFS.ES

IVascinieiito
Sio os melhores

ROA ÜRÜGÜAYANA, 143
(esquina da Theophilo Ottoni)

AI.UGA-S1Í 
nma casa, com 5 ouartos pnr6o$._ mensaes. á travessa dc Souza Pinto

II. 18, Morro do Pinto. (Smo 1) II

ALUGAM-SE. 
em easa dc familia. uma

. sala c quarlo de frente, a mocos sol-
teiros; rua Visconde Sapucahy 2.-1. (Si.-o.t).!

A-I.UGA.S15 n casa da rua do Morro da
——.Providencia 11, 70. com 3 nuarlos. 2 salas,cozinha e quinial ;alugucl 40$: as chaves
estão na uiosma, (Si-tg 1) J

ALUGA-SE 
por preço barato, boa casa,

„ com dms quarlos, duas salas, c tem
quintal. Iniorma-!c á rua Cardoso Ma-
rmlio n. 7, escriptorio. Praia Formosa.

(S236 1) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Valem;.* n,

dois quartos, duas salas, cozinlia o quin-
tal; trata-se no açoucue da esquina.

(3oj i jj n
A Í.UGA-SK um bom porão, em casa dc

•O-familia. com crandc quiutal; rna -tia r,u.
ii6, Rio Comprido. (8083 J) .1

ALUGA-SE 
por 132$ o sobrado novo da

rua Itapiru' n. I30-A; trata-se no 184-
(So.ili J) U

ILUOA-SE por 132S a confortável casa
nova, sita á rua Dr. Costa l:crra_ 6S,

Iíiu Cumprido; acha-se aberta c tratase
na iuíi Camcrino n. .(3. (803,*; J) H

A'1

ALUGA-SEdois quarto
Iv uma casa, por 50$; sala,

jtiartos, tuna cozinha, quintal, com
bastante aitua para lavar para fora; rua
Tadrc Miguclino 55 Canunbv. (7463 J1S

KADD0GK-L080 E TIJUCA
A LUGAM-SE bons

-L-Lua rua Iíàddòcl- l.obo 36, casa de m:n
to respeito c socego.

limpos commodosi
casa dc mui-
(S4-7 K) M

A ÇUCA-SlS o o'e(rante e confortável pa-
—TVLicete da rua Valparaiso 66; trata.sr
no Banco Nacional Ultramarino. C7SS7K)J

A LUGA5I-SE aposentos com pcu-•-^isiio, confortáveis, desilo -1$
por dia o 100$ incnsnes, luz ele-
ctrien, teli-plione e mini bella sala
(lo frente. Pensão Familiar. Pra-
ça José tle Alencar 1-1 (Cattete) .

(S «744) G
* 1(UGAM-S_. dois predios novos com

-tXbcl.a vista para o mar, á rua Tavares
Bastos ns. 06 c 1--.. O primeiro de so-
brado, com tres ouartos. c duas salas em
cada -pavimento e o segundo com dois
Quartos, duas «alas e um grande salão c
mais commodidades ipara familia. listão
abertos c tratam-se na sacristia da egreja
de S. Pedro. (6945 G) U

OARAOES
Procurem a nossa capi-cialidado do estopa alvejada e
pannos modernos para limpeza do mctáés e peçasdelicadas —Grande economia

Cia. de Industrias-Textis. Rua Tli. Ottoni L.0 — Caixa 1009
Tol. norte -.000

Fabricas -Uto, S. Paulo, Salto, Tta(il»a

:ii

AI.Uf.A-SlC 
o predio de sobrado da rua

Pedro Américo n. 107, coni excel tentes
commodos ipara fami'ia, podendo ser visio
do meio-dia até ás x boras todos os tiias
c trata-sc no Café Papagaio, á rua Ción*
çálvci Dias .|.|. (8041 G) lí

AIiUGAM-SE. 
quartos espaçosos, a 30$,

e unia grande sala de frente, com ele-
ctricidade; rua da Quitanda iq6. (844510*%!

A TjUOA-SK o lioin e novo sobrado
¦ílltln rna do Lavradio 118, com
duas salas, quatro quartos ,qiiiu-
to para creada e mais dependeu-
olns; preço SüO.p'000, com bom
fiador. (M S.Í81) 15,

A I/TJÇ«A*SK um quarto a moços ilo com-
-í__.tnercio; na rua da Quitanda n. i;, so-
brado. (SarS ií) St

Ar.UG.VSl! 
uma boa sala a moços: na i

rua Cas.jano u. 47 (Gloria). C^ò.jFíJ-

ALUGA-SE 
o

Petropolis n.
magnifico predio d.t rua

16, iSanta Tiieroza; as
•cbaves im n. iS e trala-se ua rua de São
¦Pedro 11. 109. sobrado. (8326 I!) J

i Tv-H-AM-Sl-. bons quartos mobi-adOD»
X-Lcom ou sem pensão, a cavalheiros de
traroni—Ho; avenida Passos n. .10, sobratlt,,
easa de familia. (8---- li) II

PRECISA-SE 
de tuna rapariffa para ar-

ruraadtíira . coptíira; ii rua S. Cliri--
tovão 11. ,1,-6. (S51.1 C) S

i!!il!:'lUI!ll!H!l!llllii!llII!ll!l!HIII!;B!!!!!_!ii!!_l!;!!IE!!:"«i-.
AO DEITAR... m

TOMAS UM CAUX DS I

Gtiaraneaia |
IIIIIII-.I1BIIIH1HIIBI-1IHBU

TpRlíCISA-SIC dc uma creada para todo
X o serviço, ciu casa dc pequena familia;
iu rua Cosia T.0I10 n. 79. (S.ioa C) J

."PRECISA-SE de uma crcadinlia para
JL serviços leves; pagvvsc bem; á rua
da Passagem 11. 15; _ Botaíoi-o.

(S08: O 3

PRECrSA-SE 
dc lima creada para todo

serviço dc um casal; á rua Gustavo
Sampaio n, 204, Leme. (8004 C) U

EMPREGOS DIVERSOS
PRECISA-SE 

de um
24 dc Maio n. 2S.

servente; á rua
(8401 D)

PRECISA-SE 
de um liomem quc saiba

tirar leite e tratar dc vaccas, c nue
faça outros serviços; 111 rua S—nfAnim
ci, iji, casa 15. (S.ioSI)i .1

PRECrSA-SE 
dc boas

avenida Gome:
costureiras, na

Freire lt, ou sobrado.
(8200 D) .1

PRECISA-SE 
dc cavouquciro cncutilia-

dores e um ferreiro pratico cm pe-
¦dreira; trata-se na pedreira da rua Vera
Cruz, cm Nicthefoy, é para n interior.

(8*57 D) I

>RECISA-SE_ de um cn!
do Lavmdío n, .05.

Ihador; na rua
(,-iior D) S

1)RECI,SA-SE 
de uma menina c-.i moça

educada c dc bom comportamento,
para serviços leves de um casol sem fi-
llios; rua do Riachuelo 280. (80CSD) J

T)RECISA*SE de bons corladore- de
X banca c officiaes de ponto esteira ca-
vallii-, na Fabrica de Calçado Polar: á
rua de S. Cliristovüo n. 552. (8021 li.H

(ifraiide liquielação por motivo de obras
-.-»iç!.dJos pas* todo o preço

CA.SA. MMA_EI_L
-FLi^-ã. 7 de Setei-atoiro _>_". 13E5

T____í_PHOj>r__ 5i3S-Ccntral

Al.UC-AM-Slífamüia! :
Kua General Pedra, 150, nego-

cio e familia
li ua Mariz e llarros n. 259, <li-

verbas casas tia "VIM,1.- \.U*
GIvXllv", desde

Rua José Clemente n, 47. . . .
Kua ue Santo Christo n. 102. , .
Rua de Santo Christo, a loja dc

it, 193.
líua do Cunha, n loja do n. 64
Rua Carolina Mcycr n. 23. . .
-Rita da Alfaudega, o sobrado a^o,
Kua General Câmara, para nego*

cio, a loja do predio 11. .121. _.
Kua Viuva Cláudio, para negocio

e familia, n casa n. 321, . .
Rua dc S. Pedro, a loja de n .cSj
Ladeira João Homem n. 71. . .

Tratam-se á rua de S. Tedro n. 7*>
com Cosia Braga ~ C. ('.\I S329)

us seguintes casas, para

lOlSOOO
[22|00Ç|
•91 $000

110$000
101$000
I22$O00
I5_$ü00

210?00íi

I42$000
233$000
142^000

ALUGA-SR por 50$, v.m bom commodo,
A_-.com tolo necessário para uni casal sem
creanças ou moços do commercio; na rua
Costa líastos n. 10, próximo á do lüa-
¦"Inicio. (7685 E) -M

A LUCAM-SK commodos de frente c bem
-CXnroximo da Avenida: rua da Assem-
liléa II. 68, 2" andar. 'Só a senliorcs dc
tratamento. (3339 K) J

4 LUGAM-SIC, para escriptorios, boas sa-
_M-las, com sacadas para o iardim da praça
15 de Novembro; rua Clapp 1. (;i<.6 Ií) S

A TjUGA!M**S-í quarlo?, cnm ou sem 'mobi-
-í__jlia, par a rapazes solteiros * casaes,
sendo a 35$ os desmobilados c a 50$ o»
mobilados, no hotel Progresso, á rua Acre
n. 84. (?oo5 E) 3

A-LUGA-SK 
um bom quarto para rapazes;

na rua da l:.i|,a n. ;i. lSo4- li) R

A -.UGAM-Siv duas boas partas, bastante
-TJLc5])açoFas quc se .prestam para qualquerr.eaoeio; na rua da I.apa n. 71. (8o.|6tf) K ¦

' -»W-*---_-----------^----WB______W-l I —!¦ 11 JL. -_¦___¦

PARTOANALGINA
PODEROSO PREPARADO PARA SUPPRIMIR AS DORES DO PARTO

VERDADEIRO ALUVIO DAS PARTURr_NTES.
RIGOROSAMENTE SCIENTIFICO

NENHUM PÈIttGO.
=:i * Laboratório Paulista dê Biologia :!* *
RUA QUINTINO COOAYüVA N. Si ' —íi— SÃO I>AUI,0

c cro todas as rdiar-niicias, drogarias, casu; de cirurgia e no deposito do Rio de
Janeiro : — RUA DA ASAMBLÉA N. 7 — SOBRADO

Ai!,t.'GA-SI*_ 
grande sala coni vista para

o mar e iardim da Gloria, para pess
entrada Independente; na ladi

Í-10'M !•") .1

AiVUGA-Sl'., 
,para t nego

casa da rua de tí. Joã
rnocio. a _ excellcnte *, \ LUGA-SB

oão líaptista.£i. ss.
(S3lf Ü) J

sol ten
da Cl il 3".

AH-UGA-SK, 
n pessoas-mento, um optimo nua

sérios e de traia-
..larto. no predio uo-

vo, da rua D. Luiza _.._- tcl 204.1 (.'.
(Sofm F) J

uma bc
sem mobilia,

A r.UGA-I-S- lions cômodo
-TXsala de frente, cnm ou
moços decente- ou casaes qu, traliaíiiem '¦ 

Hfora; na rua 1.1. Luiza 11. 31, Gloria. S
(7981 !¦) 1 

"

A --CA-SE uma easa por ano"!, eom
__.bons_ commodos para grande familia,
bondes á porta; na rua Imperial n. _,m, i
Meyer; trata-sc na padaria 1'lor da Cio. '
ria ou no armazém liall-anico, :ili pro- i
-itno. (;Si.| V) 3 i

1 A J,.'(*..VS1Í por 100$ boa casa neva, com
xXdois Cjifartos, duas salas, cozinha, ba-

. o -electriça c bor
poria; na r:ia General Polydoro n. 300;
trata-se na rua Voluntários n. 248. I!o-
laíoga. (;S2- G) R

BPS^iEBEEWl^
Í A'S REFEIÇÕES... |
rr um CAux d:-, m

Ouarnnesia 1
¦l laiaiiiíiasii-isiiEíEiBííEíaiiEiiJiiBiiiSEEíSiíiíaí-ia

A LUGA-SK, por 130$, o bello predio da
x.Vrua da Assun.p-.ao 44. com muitos com-
modos. (7002 G) S

ÜÂTTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E U\

A T,t*(.A-SK, em casa de familia, \nn pc-
xjLqucno quarto, mobilado e coni pensão, à
pessoa dc todo o rc.peito; rua do Rus-
scll ioo. (S-oj. (',) K

•_ líUGAl.-Srí bons nuartos com ou sem
xViuobi.ia. luz electriça, banhos auentes,
jardim, tclc-phonc; rua Paysandu 187.

(81,10 G) S

n niisii moderna da-tt-rim D. -Inrciana 1ÍÍ3, com cx-
cellentus íiccominodiiçõi-s imrn fn-
inilin do triitiiinciito, com iluns
salas, sois quartos, banheira com
aquecedor o mais coinmodidiiilcs,
.iardim na frente, entrada ao lado,
etc.; preço 35S,*t!; as chaves estão
na rua Assis lliieno 52, Botafogo.

(,T 6910) O

A I.OGA-SE o solirado da rua Sant'Anna
-CjLn. 108; trata-sc no largo de S. Francisco
n. iS. cliapclaria. (Sioo 1) M

Ai T.UUA-SK i\ casa da rua Sara 67. Santo
_T.\-Cllristo, com 2 salas e 4 nuarlos; precíSo$; as cbaves estão em frente, u. 74.

(S155 d j

A 
IiUGA-SE a casa n. 72 da rua Sara,
tem bons commodos c está limpa; n

cliavc eslá no n. 25 da mesma rua c traia-
se ua rua dos Ourives 11. 54. (So.iol) R

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO BE PROPRIEDADES
DA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes prédios:
(As cbaves nos mesmos ou conforme

indicação dos respectivos cartazes).
Para Iratar das 8 ás 6 da tarde.
S._ CHRISTOVÃO — liu- Costa Gui-

m-arúes 22, casa *i, com 2 quartos, 2 eal-is,
etc. Aliifruel -,5$ooo.

BOTAFOGO — Rua Conde de Irajá,
t"S, com ,1 quartos, «alas, etc., tem lui
electriça. Aluguel us$ooo.

BOTAFOGO — Kua de S. Clemente
n. 233, com dois andares e magníficas
accommodações para familia de tnatamen-
to. Tem luz electriça. Alu_itcl 3So$ooo.

AI.UGA-S-5 
uma boa casa, 2 quartos. 2

salas c todos os pertences; na travessa
de S. Diogo g; aliiRiiol -81$. (8441 I B

AI,UGA-SK 
a casa da rua Coronel Pe-

dro Alves n. 385, própria para familia
•de tratamento, com banheira, fogão n paz,
luz electriça e todos os requisitos de hy-
çiene; tem tres nuartos, duas salas, c tres
áreas, sendo duas cobertas; acha-se nber-
ta das 2 ás 4 boras; trata-se no Mercado
Municipal, rua V n.. 10 a iG. (3o_61) J

X -v-JGA-SI*;, por 101$. a casa da travess,
-CXCarvalho Alvim 31, Uruguay; tem •
quartos c electricidade; as cbaves no 41.

(Soja K) J

AJYUGA-Sí. 
uma esplendida casa, para

pequena familia de tratamento com ti uai
saals, tres quartos e bom quintal; rua Ge-
neral Delgado de Carvalho 42, antiga In.
dustrial; as cbaves estão á rua Conde Rom-
fim 11. .1. (8.107 1Í.1SI

AI.UCrA-SIv 
a easa da rua Silva C-uiiiia-

rães 14; as chaves, para ver e mai:
informações,,1- no armazeni da esquina.

(8276 K) n

HOS DOENTES
CURA radical da eonovrliéa cliro-
nica ou recente, cm ambos os sexos t
0111 poucos dias, por processos nuider-
nos.scmdOr.-itrantc-sc o ti-ntumen-
to, Impotência, cancro syphilitico,
darthros, ecromas, feridas,ulceras.
Appl, 606 e »14 — Vaccin* dc
\V ri(-ht—estreitamento de urethra; appl.,
do poderoso especifico contra moléstia,
ventreas, etc. Pagamento npói a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 As
10 da noite—At. Mem do Síi 115,

A 
LUGA-SK uma elegante caia, em es-
tylo moderno, tendo t as accommodaçffei

precisas, a pequena família de tratamento 1
na rua Haddock Lobo n. 333. As cliavci
¦estão na padaria á mesma rua n. 32^.
Triata-Be com Jacobina, na avenida Rio
Branco n. 103, i" andar, das 2 ás 4 boras,

(-7-'<> K) n

AI.UC.A-SK 
o predio da Estrada Nova da

Tijuca 15;, com duas salas, dois quartos,
grande porão, installação electriça, co-inha,
tanque, banheiro, etc; as chaves na casa
167, com a sra. d. Albina; aluguel ioo$ooo.

4.IT.UOAM-SE á rua D. Maria Amélia,
--.boas casas por 80$, com Iri-s quarlo»,duas ralas, nm armazeni, ioo?, moradia
rara familia; trala-se 110 n. 9, casa VII.
Gloria. (.8008 G) R

.EME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

ATAH.A-SIÍ 
n .pessoa <lo commercio, um

bom quarto mobilado, próximo do bon-
dc e do.» banhos dc mar;
Senhora de Copacabana n.

rua Xossa
, I.eme.
(7841 io 3

ALUOA-SR 
uma casa, nor 132$: a q-.i-r-los. 2 salas, crande ouintal; Cattéici 214-, ,e outra, na rua lk-iito I.i-boa 11. 80. por I

ica$. a quartos. 2 salas, uraiiilc ária. c ou- '
u.i por 87$; lem Krande auintal. (8».ioG)M

A I.UGA-SE, nor 2011$. o sobrado da rua
XxManiuc' do Abrantes 11, 211K; trala-se
uo n. 214 da mesma rua. (Suo G) M

A I.UGA-SG, na rua General I-olydora
-r_Ln. ro, avenida, uma casa; r.s chaves cs-
tão no n. 5 e para tratar na rua da Pa3*
sagem n. 2S. (837SG) JT

i LUGA-SR crande armazém, para qual-
X-L-quor industria ou deposito; trata-sc r.a
rua do Ouvidor 10. sr. Matheus. (7gt-5-C)jA LUGA-SK nn rua de S. Bento

¦üfli. 80, 2o andar, esquina da
Avenida Kio llranco, grande qual'-I|PiÍSIBil.iH8!BIlll_iiailBIHil_illlllB
to, mobilado, boa pensão; 2 pes- !j_f V7.AR S!
sons, 200$; uma, loO.f!; casa dc H _-, mfamilia. (j 8811) n 1 Guaruiiesta 1
ALUGA-SK 

sraa.le armarr
dc terreno, na rua Cam.

Aberto das
¦Sachet n.

8 i|_ às o.
3, :" nndar.

com gran-
crino n. 134.

113 /":' PROLONGAR A VID..
Tlv"(s'ÕÕo "%)r"j 

f-"-*!»!»!]»!»!---!»!!!»-!»»»!.-™

ALUGA-SR 
uma sah, para escripterrio,

no 2o ondar da rua Sachet n. _, onde
se trata. (Sou K) J

A T/VCJA-SI-l o armazeni da rua do
-^Lavradio n. 1U5, próprio para
negocio e residência. Está aberto.
Trala-se na Companhia Fornece.-
dora do Materiaes, rua Frei ("une-

(S 6711.) E

A I.UOA-S13 salão
jfXntilia, a (|uatro
por 75$ cada um;
3' nndar.

de frente, casa de fa*
rapazes, com rçfctçõea.
ua rua da Carioca 49,

(Si-c U) 3

A E,UGA'M-SK duas optimas salas, para cs-
-Tj-criptorios; Rosário 170. (8or8 15) I

A LUGAir-SE tres bons aposentos, sendo
_T_Lum dc frente, juntos ou separados; não
tun moveis nem pensão; Tircterc-se pessoas
do cointncrcioj é casa dc pequena fanHHaí
Assembléa 21, 2". I706I1 J) .1

PRECISA-SE 
de uma empregada bran-

ca, -para lavar e serviços leves da
caso de um ca«al, Exígcm-se boas rcíc-
rencias; rua das Ijr.itijciias n. 68, sn.
brado. (S000C) K

PRECISA-SE 
dc uma empregada dc con-

fiança *para ajudar tio serviço, em
casa de peauena familia; rua do Senado
n. i-'„ loja. (S570 D) S

TORECISA-SE dc ciíSci.-ies niarcenoims:
*_ á "g «'a Saude .151* ____ ___\
TDKI-riSA-SE dc uma cmprciada para
-l ajudar nos serviços cm casa de fami.
lia: .-ua doa Àndradas n. i-*i. loia.

C85J7 D) S

gaeas e mnmmi centro
A I.UGA-SE uma sala de frente, em casa

_*3u1c 11:11 casal sem filhos a um senhor do
tratan-.entoi rua do Senado 17-*. (8411 E)ll

' A I.L'C.A..SI-: uma hoa saia de frente a
__.moços solteiros, á travessa da; Bella»;
Artes ii. 5. __i_ _l 

M

A LUGA-SE um superior sobrado,, com .1
_*_.o.tiartos, 2 salas, cozinha, banueir» e um

í-inaçuifico terraço; nreço ib'o$; a. rua he--
iiador Euzebio n. ia;. (&IU fctill

Ta H.UGAM-SE esplendida sala . <* quarto
_-.de frente, em casa dc família o-. Ira-
tamentoi 1» rua P.imsir. dt Marco 11. ao,
_• antUr. .,S_S»l-.>8

ca n.s 35 a 3Í>.

A IA7GA.SE um nimiiifico uuarto mobila-
j-JLdo. sem pensão, a moço do tom mer cio.
ou cavalheiro de tratítmentoj
drade Pcrtcuce n, iS.

na rua An*
C76S.1 C.) 3

A 
•LUGA-SE .-1 cisa 11. 88 da rua Del-
pbim, JJotafogo, com tres quartos, dita»

salas, banbciro •_ iuz electriça; trata-.se n\
rna da Carioca n. 6o, das 4 á*- 4 ila
horas da tarde. (S.\--- G) It

A -v-T.A-SK nina casa nova com dots
XxqttartOs, c duas saias, por yo$. próximo
:i rua Voluntários da Pátria, retirada ,-t,metros: trata-se na rna de S. João Haptls-
ta n, ij, BotafoRO. iS^jS Gi R

CE81.MI1.AS DE TODAS AS QUALIDADES,
ALGODÃO EM PASTA, etc.

Venda nas melhores condições da sua grande
fabricação

Tem sempre stock a
Ci". DE INDISTKIAS-TEXTIS

Rua TH, Oítoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
FABRICAS : Rio dc Janeiro, S. Paulo, Salto c Itatilm.

ALUGAM-Sl-! 
a o"S duas caso

vessa Commendador Oliveira
ns. i-i
n. n8.

na tra-
t-otaíogo,

da Passa*,'..:!
(8-Mi C) l;

ALUGA-SE, por i.ioS. a casa da ma 11.
_C-_.Carlota 7-, com 3 quartos, 2 salas, etc.;
chaves 110 v-J. c tratar, ã rua Sete A. Sc-
tembro iqo. (0)

A I.CGA-Sl. uma cara. com .1 quartos, 2
_C_fc_salaSj etc; na Villa S. Ciem.nte, íi
rua dc S. Clemente qí>; trala-sc no 04: alu-
Ritel 110J. (S.i-6 G) J

AI.CGA-SK 
o sobrado da rua do Cattete

,n. 45, com 2 salas, 3 quartos, despensa,
banheiro quente e frio, cozinha com foRão a
Rr.z. W.-C. o uma arca nos fundos, com
caixa d'aRita c tanque apropriado para lavar;
trata-se na rua Carioca 11, ai. loja, onde
Citão as chaves. (810-; (1) S

A I.UGAM-SIÍ magníficas c amplas ca-as.
_ii.na avenida D. Luiza, coin Loas accom-
modações c i:i?taüacãu electriça; r. Ruphra-
Eia Corrêa n. 4:, pTÒximo ao largo do Ma-
chado; trata-se com o encarregado. Alu-
«nel ],io$ooo. _____________!

A-UGA-SI? 
uma boa casa com dois quar-

.tos. duas salas c mais -aceommodações,
e luz cleclrica; na rua de 5. João Raptist.t
n. 80-A. Preço, go$. Uo</> 0) J

i MíGA-SK uma boa sala de frente, cm
_-_.casa de senhora allemã. a pessoa do com-
mercio ou casal sem filhos; rua (-, Pylodo-
ro i.l.". Botafogo. (814J G) .1

E SV.OL-.STIÍ.S DO PE.T9 u§_m sempre o
mi\tf-.__*_.__>_- 1^ _^__s_-.-J__.la__>?

jt^A *** f_F V v ¥fla rl__l iva /t_-a w t_ rs* « Es ia áril £r__ ea t1- •"_»f%mwp& Uhü >|r!n.a-61la

A LUGA-SR a boa o liygienica
•-1-casa assobradada da run, N, S.
de Copacabana 10S9, pnra fami-
lia de tratamento. Trata-se a rim
do Ouvidor 1G2, com o sr. Duarte
Feli.v. H

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
0 TCIlTHYOr.OI., de Alfredo de Carvalho, 6 de offeito soeu-

ro na cura das moléstias desses órgãos —— Ia fiam macões, cor-
riinentos agudos 011 chronicos. A' venda cm todas as nliarina-
cias do Itio o dos Estados. Depositários: Alfredo de Carvalho
& O." — Rua 1" de Marco 11. 10.

A IíUGA-S-í a casa h rua Abílio n. 7»
_nLproxÍma á de Santo Christo, para peque-
na familia, muito limpa e com bom quin-
tal; a chave está na rua Orcstc n. 40.

(81.10 d j

GATUMI-Y, ESTACIO
ERIO

\ iTjUGAM-Slí por 41$ mensaes, duas ca
-CXsinliaa com sala, quarto e área, entrada
independente; rua de S. Leopoldo 11. $\,
botequim, onde e»tão as chaves. (83E.3I) .\í

A J.COA-SIÍ ;ior preço módico a casa da
—"—.rua Dr. .Aristides .l.obo n. 181, tem
Ires quartos- jardim, quintal e mais depen.
dencias; as chaves estão com o sr. Va-
radi. á mesma rua n. 179 * trata-sc na
rua Sachet n. 7, sob. Telephone ,133 Cal*

(8.-20 J) R

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

IJÍJECOAO DK MARINHO
Rua Seto do Setembro 186

A -UGA-SE uma lioa casa. á rua Guima-
--.rães Caipora n. 148; trata-se na mes*
ma rua n. 120, Copacabana. (8-7'II)R

ALUGA-SE 
o ri reilio da p raça Ferreira

Vianna n. rf'< Ipanema, tem todo o
conforto; trata-se na pharmacia. (S^2_rII) J

A LUGA-SE a boa o Iiygicnica
•iXciisa assobradada d.t rua N. S.
ilo Copacabana 10S9, para fnmi-
lia do tratamento. Trata-se á rna
do Ouvidor 1G2, com o sr. Duarte
Felix. H

de OLIVEIRA eXÜj?yIO_=-.

PotSeroso CALMANTE, TOBTXCJO 3EO lE_K:_P-S-C8_C,0_F6.A_Xr*T,__-.
Pedir e osigir sempre: "GBISTDELIA OLIVEIRA JÜMIOR"

A' vGitiia cm qualquer pliarmacia e drogaria Araujo Fpeiias & o. - Rio da Janeira
\j& *****_i,___---.--~~------^--_--~^^ ¦v...-..--_-.--'. -<¦.¦•__.'¦¦ ¦*.«¦_:_.: r.., sn ¦_* \_-_Tz__z_x_mT_<!__w,_\

AI,UG\-SE 
i-:im grande sala no 1° an-

dar da rua Theophilo Ottoni ,_[,_.°i
co-n divisões próprias _¦;
Trata-te 110 armazém.

.. , tor»
(4993 •'•) J

i LUGA-SE a cr.sa. para pequena família,
Asíta íi travessa do Torres 2.1: esti íor-
rada dc novo: as chaves 110 armazém, esqui-
na da rua Riachuelo. (Soo6 

'-.) -

i LUGA.SE uma excellente, sala liara í.=-
x__ cri ptorio ou consultório; á rua Sachet
n. 11. i". (E)

-, 1 UGA-SE um nuarto mobilado, a mocos
risoltciros 0:1 casal -icm filhos ua rua da
AlfandcKa, prxoimo á avenida 1'aisos; trata-
so á rua de S. redro 266. (Sida E) J

ALUGA-SE 
a casal sem filhos 011 peque*

na officina. metade do bom 2" andai
da rua Gonçalves Dias 11. 38. com excel-
lente sala dc frente, bom quarto e direito
á cozinha c demais commodidades: trata-se
110 mesmo. (SlP' E)

ALUGAM-SE 
uma cisa ti.-sol,ralada, por 1

161?, tem 5 quartos. 3 salas, rrande :
quintal, c um sobradot -por 182S. com 3 !
quartos, - salas c mais pertences; Cattc-
tc -IC. (S4*; G) M

GRAVIDEZ
Único medicamento existente qne
evita radicalmente. Pedir informa-

ções d Caixa postal 1-24 — Rio

M 81Í1

A I.UGA-SE um escriplorio. muito claro,
XX-proprio p-^rn. medico; rna Sete Act Se-
lembro irr. sobrado. (;n K)_ a

A IiUGA-SE um qiinrto nsselnflo j \ LUGA.M-SE aposentos maunificos. a

Jrí.e liem ..loliilndo n um ou dois I Apreços módicos nara.mocos do 
Commer-. cn..,. cto; rua i«iií- ..diiiiu 4.1- v---- -** -1

moços ilo counnercio; mi run Silva

Manoel S2. '' " ' '~l '"(S 7-4S7) K LUGA-SE parle dc tuna saia dc frente," iieira. rli
do S. 1'rancisco u-

A L»» .-..-.¦.
__.paro colleteira,. cltapeleir.i ni

14, i" andar.
(So6n E) .TA LUGA-SE no erntro da cidade, á rua lamo

AGcncral Gomes Canteiro n. l-.l, antiga
A . {'nit-i com crande terreno, com u.ir- , T^~~ T » - . ,„„«-..-
r-íel i níoirio rara qualquer industria, de* j A LUGA-SE a casal de fino, tratr.-ner. o

oÔsito ¦»««. cocheira Ju ofticina, faz-se A.11 rapaz nas -nesinas condições, «ma «.

Sato? a clave est» no sobrado próximo plendida saia dc frente, tnobilada. no pre-

Aí•LUGAM-SE comniodo
agem n. gS. Ilotafog (8oi)5 G) J

ALUGA-SE uma sala do frente!
-*"i,iiinliil.iil.'i, com luz electrlcn, em'
casn tle familia francesa; un rua
Volitntrios da 1'nU-iit -í"9.

(J 8-4S) (;;

ALUGA-SK, 
por i-c5. a casa ila rua. Ri-1

beiro Guimarães n. 41. tendo duas salas, h
tres <juart03, cozinha, banheiro c bom quin- i
tal; ns chaves, por favor, no 4c, c trata-.e [
na rua da Alíandega u. ü:, loja. com o sr. ;
.Martins. (?a6o G) 11 |

A IíUGAM-Sli sala e quarto de frente,
,0-com ou sem mobüia, em cisa de familia:
ua rua do Cattete a8. (rSsS G) .1 j

A LUG:VM_*SE magníficas c.i?as, na ave-'
-T-Lnida Bella Vista, ^ com acconu^odaÇ-cs jny£icnic_5j na fu_, Euplifflsfa Cc*. -a 4*> \
próximo fi-. largo do .Machado. Aluguel,
1:5$; Irata-se com o encarregado.

(6S-I5 G,' J

A T.TJGAM*SK magnifico, com medos, a
xJLcavallieiros e _ t moços do commercio,
na confortável avenida Commercio; na rua
ChristovSo Colombo n. 38. próximo ao lar-
Ko do Machado; trata-se com o encarregado,
a qualquer bora. (684.1 CO J i

A LUGA-SE o predio n. -a da rua h'Rrc.
-íi-jinlia; 4 quarlos. c salas. etc. electrici-
dade, facão a gaz, etc; as chaves, por
obséquio, á rua Eprcjinlia n. cS. armazém;
trata-se á rua da AlfandoRa n. ao, 2" éii.

 
11) J

A LUGA-SB a boa e hyglonica
•"Jcasa nssobraoilu da rua N. S. do
do Copacabana ÍOSÍ», para fnmi-
lia de tratamento. Trata-sc na rua
do Ouvidor 163, com o sr. íiimife
Felix. :#'

M1DE, PRAIA FORMOSA
E in.*.i.uU-i

A LUGAM-SIC. casa de senhora dc respei-
XjLto, predio novo. como todo o conforto
moderno, dois nuartos sen; mobilia: rna Car.
valh d. -ii n. 33-A, junto au lareo Machado.

 (6S-0 G) S

A-SE uma boa casa com tres quar*! ALUGAM-SE á rua General Sevcriano
rlnas salas, cozinha, tanque, chuveí- , -t%n, ioo, boas casns, pnr oo$, com dois

- travessa liarão de Ci—- ¦¦- •-'.Vtoç. r! ..... . . 
ro e quintal; na tr.-ives.-a liarão de (v-a-a- I quartos, uuas salas, grande quintal: infor
tiba n. 36, Caticte; trata-se tia inesir.a. t ;i:.-íl na ir.c-r.i.i rua a. 108. Botafo-fo

i-;3?9 0) J1

ALUGA-SE 
uma casa com dois quartos,

duas silas, varanda, terraço, cozinha c
quintal. Aluguel C_$; ua ladeira -do liar-
roso 156. (S271 I) R

ALUGA-SE 
nma boa casa com quatro

salas, cinco quartos, despensa, cozinha
e «mude quinl&l; na ma Ua A inerte.
as chaves estão

A LUCA-SE o predio da rua S. Cláudio
_T__.2.í. coni bastantes commodidadcs, quin-
tal. loí-ar alto c saudarei, para familia dc
tratamento; oreço 152$; trata-sc na rua
Maria José 45, Esláeio. (8,i*í J) J

Al.lTi.VM-SK 
casinha» Independentes, a

casaes, quartos a moços do conimerclo,
a senhor só ou a senhora, logar muito bo-
nito e saudável. Itoudcs de cem reis; na
rua Dr, Aristides Lobo n. ir;. (82.4/) lí

A LUGA.SE, na Muda da Tijuca, á nu
— -.Alves de Brilo a.i, junto ao lionde
optima casa com pequeno jardim c grandi
quintal, luz electriça, etc; chaves na mos
ma 011 á rua Conde de Iloiufiin rCo (pada
ria); preço i42$ooo. (8375 K) 1

g':!ia!:!9Bli;i!i_l;!iiBI!!«!!l!ll»i:U!IP!!!lini'i!!-l]liBI!l_
AO LEVANTAR. TOMAE

I UM PEQUENO CALIX DB ¦

| Guaraneaia I
Íi:iia;;;!!B!!í:iB!!!in!!ill!iilll!iínil!;UII!;nilÍÍ!lilBi!l'l|

ALUGA-SE, 
por 2.10S. a casa da im Gc.

ncral Koea 115, ''abrica das Chitas; tem
6 quartos, porão habitavel, luz eliv-tricii e
Krande chácara (So-t K) J

ALUGA-SK 
o predio novo de

CO
_ sohrado,

com quatro quarlos, jardim e entrada 01)
lado, banheiro e luz electriça, .pr#rÍo paratfamilin Ai tratamento; j.'r-.#..ngamen.o da
rua Mariz e líarros 517: trata-se no 514,
onde estão as chaves, fim da rua .Í.-Írã_
di Amazonas. (ftyo.i; K) J

ALUGA-SE 
uma casa. com sala, trei

quartos e cozinha, oor 72$; na rua
Dclpliina n. 59, fundos; as eiiaves eslão na
rua Conde de Bomfim n. ___; trata-se»na
rua do Uriiguay n. 306. (79*-.-; K) R

A LUGA-SK uma boa casa, com duas sa.
-CXlas, tres quartos c mais dcpcndcncias;
tem installação electriça; na rua tíenerai
Roca 11.*, casa Ij as chaves esrão na riS
Dcsciiiliaruador Izidro n. 5 (padaria).

(S106 K) ]

ALUGAM-SE. 
na Muda da Tijuca. a rua

Alves de Ilrilo n. 27. com o bonde
quasi á porta, duas boas casas pnra peque-
nas familias ou casaes dc tratamento; infor-
ma-.se na padaria Modelo (rua Conde de
Bom fim 769); aluguel So$. (Sara K) R

ILÍI MOURA BRASIL
(NOUIIC REGISTRADO)

t\ inf_s__in_v__içâo e p_iisga-
ç@es dos o9_i@s

_Sí__0. tOC31_3L_3 S=_S J_ylli.S_T_lCXSSti3A.__-ee â.ro_r_»rias

AI,UGA-SI', 
por 150S. o predio moder-

no, assobradado, á rua Santa Alcxan.
drina n. 243. com porão habitavel. quatro
salas, tres quartos, banheiro, cozinha, ins-
tallaçõcs olectrica c a paz; chaves no 1 Si -

(7.1-*a J) S

Evita-í; ¦-.
-.isar.do cs I
velas au-

tlsepticas. Sâo inoffensívas, comniodas
e de effcito Fceuro. Caixa çom 25
velas 5$'*Oi Pelo Correio maÍ3 $600.
Depositário: praça Tiradentes n. 62,
pharfnscia Tavares,

t-wmaraarxstB
(1504

A IjUGA-SE umn boa casn ' pre-
--^-spiiriiilii <1p novo, com duns sa-
Ins, dois quartos, boa lirca cen-
trai, jardim o grande quintal; nn
travessa S. Carlos n. 24, nor 60$
mensaes. Trata-se íi rim Coronel
redro Alves n. 65. (R S252) J

2.1? onde

19"
na mesma rua ns. 2.13 <

fc traia. (S--S* 1) R

.

ALUGA-SE por preço barato, boa cisa,
X__.com tres quartos, duas salas _ bom
quintal. Informa-se a rua Cardoso Mar;*

(8007 C,j R*nho n. 7, eteriptorio. Praia Formosa)

ALUGA-SE 
a casa. com 2 salas 2 quar-

tos c quintal, por çof. á rua João Ven-
tura n. 7; as chaves na padaria A. rua Cd-
tunibv: trr.la-se com Bastos; á rua da As-
sombfca 40, sobrado, das a horas rm deante.

(7896 J) J

ALUGAM-Si? 
duas casinhas cora optimas

accammodaçSes. Ü-- , electriça. quintal,
etc., T)or iori$; ga rua Campos da Pai 128
e Lio; trala-se oo -Restaurante Paris",
Uruguayani 41- (7471 J) S

4 LUGA-SE. por 100S. a ca-a ia8 da rm
—-.TJieodoro da Silva; as chaves na che,-, 3
do n. 126, e trata-se na rua do Mercado 3O,sohrado. l7tun Kl S

A LUGA-SE, por 112$, a casa 11.1. da rua
xXIndustrlal, larco da Sn-unda-Ifeini; eslá
aberta; trata-sc na rua do -Mercado "<), soli.

(7110 K) S

A LUGA-SK a casa da rua Aristides Lobo
.£__..85» as chaves estão, nor favor, no n.
181; -preço -4°$; trata-se á rua Itapagi-
pe 290. (7400 .1) 3
_...¦_ - .... , „. „ —..   •->

A LUGAM-SE em casa de familia. Had.
_r_Lilotk l.obo 422, boa sala de frente, uoni
aposentos, com ou sem tensão. Pensão á
domicilio. (0202 K)M

A LUCiA-Sí.. por So$, uma casa, na "Vil-
-Cila l;Ior", rua Salgado Zenha n. R5; ai
chaves no n. III, da mesma villa. U-jS-d-JS

ALUGA-SE 
a casa dc sobrado com íetl

quartos c mais commodidadcs da trave»
sa S. Vicente dc Paulo n. _;j, por 1S2Ç,
As chaves estão no Telegrapho, esqtttna da
rua Haddock J/0J10. Bonde do Mattoso.
Trata-se na rira Francisco -Hugenio n. 31»,

(3oi2 K) H
— ¦ ' ¦ '¦¦-— -¦¦ ¦ - •¦¦  • -—.

AjLUGAM-SE 
als.m, quanoj, coro e sent

.mobilia, casa íamiliar; Estrada Nova
da Tijuca n. 37, bonde á porta. ("7^oK)J

ALUGAM-SE 
quarlo-, a 20$. 25$. 30I

_c .13$; na rua Boiiifi~ n. 08; !èm
muita acua e muito terreno. (76*1 
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I QUEM PAGA 0 PATO ? I
H Áquelle que uilo compra I

H|que é indiscutivelmente a melhor II
B| lâmpada! I
li A'-venda nas melhores casas de U

electricidade do Brasil! H

*"" •————-——  

CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 28 dc Agosto dc 191G

PODE ARROZ E' o me-
lhor e não
é o mais
caro. Ad-
herento,
medicinal

o muito
perfuma-

..... , Cio. Caixa-SiOO, pelo Correio 3**00. Vende-seem iodas as Perfumarias. Pliarma-cias e Drogarias e no Deposito : Per-fumaria Lopes, rua Uruguavana, 44—Hio. Meilianto 100 réis de sèlto envia-mos o catalogo de «Conselhos dnfielleza». A 7S91

uov
A1-U(»AM-SK. eum ou sem contrato, os

premos ns. 407 e 400 tio Boulevard 28de betembro, c tambem .1 casn I da avenida11. -07-A; os chaves estão 110 11. 417. pa-
!"**'"-, (7S1.1 f.) 5

4 I.rr.AM.SF. quartos, a 20$, a;?. 30$*a*e .15$: .11a rua Boinfim 11. .jS: tem ntiiitaaRtia e tmiiio terreno. (-roí 1.) 11

Si CHRISTOVÃO, ANDUMHy
e h\m \m

IA l.UCA-SH uma
i-XlIa rua Httreell.
in cliu
Kl Sono

casa. 4 quartos e * snlas,-...s n. 1, s. ChrislovSo;s--cliityc3 na rua I.opes Souza 1.1 • nlti-iuel
(840.1 I.) ít

ATXT,.VM-SI-: casinhas _ .„,$, 50$ e Co*;
_na rua .Ia Mattoso 116. (SjS, ).) M

AI.UCA-SI' 
o predio .Ia rua Fcli-ipe Ca-n.arao (,9; as chaves eslão no armazém¦ 'a Biiiinij Boulevard .8 ile Setembro.Villa Is.il.cl. (S,,, |,) k

AIiUGA.Sl-, 
uma casn, com sala. quarlo,. cozinha.o tanquo, por 45.$; inforinti.sea rua h. I.uiz üonzaga 01, S. Christovão.

AI-ITIA-SK po•nu Gouscltioir
por 6i$ooo, am predio

, , oiro Octnvúiiò 21, Villa fsa-
,.n,', ai™ *- ía'?,s* **• IMiirtos, etc. Trata-seram Jliiii-mi, Uosario iúi. 1.
A,'-1 '«AM-Si: as cnsns dn rua Bella dc-a.*.*-., .lono ns. 00 e 92, com excellentcsnccomniortaçocs para familia: alugue! i8;.$;as cliavcs estão, por favor. 110 11. SS. e Irata.sc na rua General Câmara 45. 177.17 f.) I

A IXi-A-SJ. um oredio novo. com todo-i_.coiii.irtu. a familia dc tratamento; ruada Alegria 167:. as cliavcs estâo 110 160. S.Lnristovão; informa-se na rua do Kosa-
"O/flOS, (7"4<i 1.) J

A IiUGAM-SE ns casas dn run-^1). Maria 71 (Aldeia Onninlsta);
transversal ií rua Pereira Nunes,
novas, eom liols quarlos, «luas
salas, cozinlia, banheiro e tanque
ile lnvaironi, todos os commodos
iltitiniiiados a luz cleclrica". As

{ cliavcs no local. Trata-sc na rua
Gonçalves Dias Sl, provi mo da
cidade, a duucos passos dos boir
des dc Aldeia Colunista, cuia pns<
saírem em duas secçóes ó do UOO
réis. AliiBucis 100» o 90.$000. JL

Colchoeiras
Algodões especiaes para cncliiiueiitos

Paina e Pemiugcns da Rússia
Tecidos finos e chitas para almofadas

Almofadas dc phaníasia, Colchas, Riscados
para Colchões cm todos os typos vendo semprenas melhores condições do seu grande fabrico

a C'\ DE I-\DUSTRIAS-TEXTIS
Rua Tíi. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306

-'ABRIGAS : Rio ,ie Janeiro, S. Paulo, Salto e Itatiba.
A IyUGA-SB, a pcqíiena familia ,;,, ,..,..

(7-1.10 M) íi
"o II. 59.

(8*24 I.) R

AU.l.AM-M-, excellentcs casas, duas sa-Ias, doía nuartos. luz clcctrica, bastanteitRita; a rua 1'aiila Jlrito n. 130. And-raliv:
;_£__• (8-MQ 1.) lt

AI,U(..,-S1Í, por 110S. lioa casa com .1nuartos, mais .•iccommtfl.-ições c luz ck-
çtrk-a; na rua liarão do S. Francisco Fl-llio 11. ,ii; as cliavcs estão 110 11. n: trata-sc na rua 1» dc .Março 11. 8 com o ir**¦•¦•"•••• («259 I.) K

SOBRETUDOS
t^^í^POTES. CAVOURSPb. Lk RI NES e MACKFARLANDS

PARA HOMENS, RAPAZES
e MENINOS

O maior sortimento e a preços - osmais resumidos

Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 56

\ l-UGA-Stv a gramlo ca-.i tia rua Major
-OlFonseca n. 30, ponto Uos bondes.dc üiiu
Jamiiino, cúm 5 ijuartos, 4 talas o mais dc-
[-endenetas, logar muito saudável; para ver,
acham-se as enaves na rua b. Luiz Gonzaga
11. 10S; preço 14*?. (77S8 I.) K

,i LUGA-SK [>or 65$ a casa 11. -o da
--.avenida llicardo .Machado 11. 5*, São
ChristovSo. (S014 I.) R

ev|jVPr'V'SE o predio assobradado ria rua¦it-h. Januário 11. 232. com tres quartos,duas salas, despensa, boa cozinha, lianlieiroc W.-C, dentro de rasa. entrada ao lado e<|iiin!al; aluguel ia..*; as cliavcs 110 11. 226,botequim; tratar, praça da Republica n'.sai, cisa Caboclo. (7.12.-J I-) S
A MIGA.SU a c;_*» cnlar Uulee, co

casa 11, 4 da rua parti-0111 duas salas, tres quar-roí e mais 'e-iéndcncias. 
Trata-so na rualereira de biiiueira 11. 59, padarin. nmli-estao r.s chaves. ,cs4n I,) )

A'.'1/UGA-SK a caia de construcção mo-
-ClLderna. com tres quartos, duas;salas, co-
/iiiba, banheinr esmaltada, chuveiro, dois
\\*. C., iuz clcctrica, entrada indcpendcntis,
tendo quarto para creado, boa área, á rua
liarão dc Cotrsipe n. 98; as chaves no
11. 100 e trata-se 110 11:05:110. \'illa Isabel.

(8011 Ia) 11

Aj'l,UGA.M-SE dois commodos Indepéndçn-
-TXtcí, claros e arejados; na nta Uibciro
Guimarães u. 04. Aldeia Campista;

(8037 I.) K

Tara fabricas dc Chapéos, cm crú c cores firmes
Vende a C'a. DE INDUSTRIAS-TEXTIS

.. J^Mt^lrJ^310°9 ~ Tel. Norte 4306
A J.rGA.SK uma casa. nor f.oí; na rua<-*VI,o|ies honra n. 14. S. Clirislovão.

A I.UGÁM-SK cííiis de .1 e 4 quartos ,e-CãLiitaia commodidades, perto da Quinta da
Boã Vista; á rua Francisco lCugcmo u. 311',
onde sc trata c estão as chave.1;; j>rcço 122$.

(So.1.1 1.) 11

A r.ucA.si*
-fAdt.-.s quartos, duas salas,

uma lioa
electrica e

A I.l GA-.M„ por 100$. casa nova; i quar--Atos, duas salas, electricidade. íor.ío a
traz. iardini; rua de S. João n. iií. Cncliaiu.by. Mcycr; as chaves na mesma rua io";.

(7S0S M) J

casa, nova, com. ........ __,__, cozinlia, luz

 (SjOJ Ml R

TERNOS DE ROUPA

f^Lla5ttaoTTl\â\b^ 1penor tussor, a 18S ao."-*_¦-!.'
_ • *6$ c esSooo "*' ",5'

— Para terminar com seu negocio -
a Casa MoTriumphal

5£_*-^^-*JDOOUVIDOR

NICTHEROY
Al.ll.A.M-SIv. 

em casa de casal, dois ou
tres quartos, mobilados, com todas as

conmioditlades, luz electrica, telcplione.. etc,à 5"$; praia de Icarahy: quem pretende.-,
queira recrever pari u caixa do correio u.
IS9». Uio. (SoG.i T) J

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

5£__

 18349) l;

AKvrci™1' HiSÃÃ í» "«a Mío7T0mm§m
(S--8.Í 11) J

A pUGA SI-J a casa n-«-.(l-.ncantado), com boa a
a rua Tavares

rnternaeiof,,,,'^ c^eTt. SS»^
(S067 11) J

OOA CIIACÂRA — Vendc-sc dentro
JJ do IJ. Federal a preço dc oceasião.Para iuforniações com o sr. Flotfo, ruaSouza l'ranco ip,-, V. Isabel. (6914,S)j

C*ASA,,por 
3:750$ — Vende-se em/ Isabel, 2 -íjuartos, 2 salas, co.

Villa
oziniia,c., e tanque (não tem quintal), tementrada .indeiicndenic, com pequena área;não prrcisa de oliras. Trata-se directa-nietite á rua Sor.ía Franco n, 197.

(749S N) .1

TTENDEM-SE lotes de•terrenos de 12M50
a prestações de -$500
mensaes, preço de
cada lote 25^000. Os
terrenos são altos e
enxutos, em meia co-
lina, próprios para Si-
tios, Pomares, Chaca-
ra, Floricultura e
Avicultura. O compra-
dor toma posse na
primeira prestação.
Os compradores de 50
lotes para cima paga-rão a prestação de...
i$250 por cada lote.
Subúrbio de duas Es-
tradas de Perro, pas-sagrem de ida e volta
no trem de Operário
quinhentos réis de
2" classe, brevemente
terá água encanada;
para mais informa-
ções com Querino,
Rua da Prainha 7. Te-
lephone 4088 .Norte.

(S 772.) N

A calvicie
CURADA RADICALMENTE PELO ESPECIFICO — REGENERADOR DO DR. R. GARNETT " 

' 'K*'-''-i---1-'--

— Erupções, Comichão, Caspa, Cabello empastado e quebradieo —rodos estes symiptpitia» c causas principaes «di queda do cabello de-inm«can rapiilainente« com algumas applícações do nosso maravilhoso Esi ec-i'Iico. AMOSTRA GRÁTIS — Knl.-ia-se a quem remetter $500 eni Al, ¦
para despesas do correto, á Caixa .postal Gtíi .— Rio. (.jr 8443)

T^.I-.NDF-SE barato um terreno com 11*f metros dc frente por 40 de fundos, ten-no um barracão dividido cm * comuiodos,agita encanada com caixa, tanque e cliu-veiro; na Estação de liamos; trata-se 110oniiazeni de Ferreira e Cia. (tioot .N) R
Tnv.\DU-Sb a preço dc peciiiuclia uni- bom predio com 4 quartos, * salas, co-zinjia e demais dependências; com instai-laçao dc água e luz electrica, á rua Ura-nos n. ii.i na estação de Ramos, tem bomqum.al, fechado c arborizado; trata-se no1"e5""1* (S061J S) .T
*ífl,.\01vSE um bom terreno arborizado» e. prompto a edificar, rua calçada eIluminada a electricidade; para ver e tra-lar, rua Diamantina 11. 99. (J 69S.1) N

(*OMl 
RA-SE uma casa com duas salas,J do-.s quartos, etc, c que tenha grau-de terreno; pode ser nos subúrbios, . po-raiv perto da estação, até 4:1.00$, dinlic«-ro a vista. Quem tiver queira escrever

para Arauto, no escriptorio. desta folha,dando detalhes. (-,,,5 *.« «5

(8404 I.) M
.AtíitlfíAJrJSB cnsns quasi 'novas
i^^)i familias ilo tiqUimifiiiò, tendo
quatro quintos, optima installaçâo«lcfetrina com tomada do iturrento*'m todos os (.'oiii|iur(!incntos, lia-nlii'ii'0 coni água (|ucnte, dois to-
Sõits, sendo 11111 11 {{az, iUiís ".V.C.,
liidel, eto. Avenida J'cdio Ivo Cl;«trata-se nu cnsa 11. 3. l)á-so umliicz de bonificação depois de do/e¦nc/.cs de ícsldcnciii. (M 8:128) J,
«A l.l.T.A-Sli a loja da rua de S. Christo-•aT-riio 11. 1.1-A. próximo ao listacio dcna, tis .iiavc.t estao no 1;; tr:iia-^e :i aveni.

Â. I,Ul,A-Slv o pro.lt-, novo. nssolinulado,-Voa nu, Heneral Arsollo 11. 23,. cmiretitc ao 1 iu Americano, com tres quartos,dias salas, hoa cozinha, clectricidadc oui:i-
•'.ÍA.ÍiAA 1VCS "ü |K'rir'" l'r<t° -'«lado:alueuel 120$; tratar, praça da Republica"• "A (7324 I.) S
A I/VOA-SK o predio da rua Xova

^•Amurieá 19 (Vcdvcgnlliõ) ,00111A salas, 2 quartos, mais dependeu-cias, porão habitavel o grande
quintal. As cliavcs estão 110 n. 13.

(S 7008) Ij

Chapéos de feltro, castor
e lebre

5$. 7$. 9S e n$ooo... !
PARA TERMINAÇÃO DE NEGOCIO

da Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 56

"• 11.?.

Vb/NDE-SE por i-t contos, um hom pre-dio u rua Hoa Vista OS, em ccni-o de-terreno, de 11X63, com gia.lll de íerro ejardim na frente, com 3 janellas dc (rente,entrada an lapo, com varanda corrida noexterjiao <lo predio, com 2 salaa. 3 quartos,sendo 1 destes uni salão, boa cozinha, des-pensa quarto com banheiro, c\V. C. ele-ctriculade em lodo o «predio e boa chaca-rir.ia. Irata-se com Alourão, á rua do Ro-""o '6', ou a rua Souza Erauco 47. N

Yl5.\DE-SR por 9 contos o pre-
\ dio assobradado, novo, eni VillaIsabel, com 3 quartos, 3 salas,

jardim e srando quintal; offertas
á rua Theopliilo Ottoni 83, Io and.

(J 8109)N
T^ENDlí-Slí na estaçüo dc Aneltietj um» grupo de 4 predios de moderna con-íltucçao, tendo cada um 2 quartos, a salas,
çtc;. trata-se- na mesma estação com 1.lereira dos Reis. ^8I0. j;) 

*,g-
¦JTJliXDílí-SE 

uma caía na rua AndréT luito 11. 77, em Ramos, a 2 minutosda estaçüo, por .i:joo$ooo, podendo ser par-te em .pregações; trata-se na mesma.
(?9;o .V) J

SUBÚRBIOS
A'T-UCAM*SI3 

o.s grandes iprcdíos íi rua
.Anna Nery ns. .|,(o c 4,jj, cm frente

ii esiRçãp do Jíoolia; trnU-Sc nu rua Uc-
neral Cmviara n. Ü9. Aluguel, 200S000.

(6911 M) )

OS INVISÍVEIS A Iodos ós que sof-
[rom do qualquer mo-lestia osta sociedade
enojar;., livre do qual-qu» retribuioSo, os

IVIEM 

PELO Coivif-fO n..' íítVWiií "lelos ¦**- ourar-se. EN
mnnitestanõa-i da, moies«í ^M^^3'^8--^^--. symptom-is ou

-\u-i;,.SK
eliaves no n. 13
ADuqA^S ^'-"0r ****-** »'•¦leycr 11.

onde sc trata.
t Mcvcr);

(S*'*3.M)J

M^^ntWZ0*' l"!m, ''ISa' ™" ^

\ J.n'-A-SK n:u predio novo com dúns
-CíLsala», tres qu-artos, logar alto, jicrto da
estação; na rua Teixeira lfranco n. 10O.
líamos. Preço, 80Í000. (6810 M) J

«In Central n
KUél i;o$ooo, U7, -" andar, sala .i«; alu-

<Sj8j 1.) J

AI.UCA.SI-, por 81$ o predio da rua lo.
. ckcy-LIuh it. .-..-.!, s. 1'ranclsco Sa-vier, eum duas salas c dois quartos, cot-i-nlia, ptivíida. banheiro, luz cleclrica e quin.lal; as chaves no ll. *-•;, oiiile sr trata

CS-91 I.) .1
A I.UHA-S1! a casaXxn. ¦:,.; as chaves

tr.itii-sc á avenida Central 137 
" 

(_» 
"andür

6»ln .18). (8,,,,., I,) _1

rua S. Iaiiiz:io no cstalnilo;

A l.Ul.A.Sl'. por io.-$. um netmeno predioaticoni 2 quartos. 2 salas c nuíntal. na rua-trares 11. 50. nroximo á praça da IJandelra;as cliavcs eslão 110 ti. í--. (St i7 1,) j

A LUGA-SE por 51$ un:
xj-aMariá n. ;i, estação

ma casa á rua Doiia
ção da Piedade, co:..

doi$ qtiartos, uma sala. cozinha c quin-t.-.l; trata-sc 110 11. 73, distante Ires niiiiu-
los da estação. ("998 ,M) J

A M-GA-SI-.. nor So$, taxa e aitun. uma-c_.ca.-a. a rua l'onseca Telles u coiu 2boas .salas, - quartos bons. luz e mais dc-ncndeucijis, bondes tle 100 réis; chaves, casaVil; tratai-, UruKuayana 77, de 1 :is i horas,
 (8i.u I.) S

A r.UGA-SI" uma casa, ua rua liarão do í m-i»--.Uom Ketiro 11. :.\3; aluguel 0.$: trata-se 
"7 ~

na mesma rua n. 2,3-q, •«-•.¦. •-¦

A r.üGA-si'
/\S. Cltrisl
no 171 trata-..
andar, sala ,-S). (8if,i"r.) J

CATHARRO DOS PULMÕES
¦n„S!uri* ''anidn com oPElTORAli J)K MAKlMfO
liua Sete de Setembro 18G

Âe«díemoC' r[JM',haJC ^r"ano' «
aoruiitorios, hoa snla de«Je jantar, sala do

. . ico quartos,visitas, bella sa|;

animar: ,rcs UntoTZlk ^^fi-iSI*

("jOMPRA-Sl! um predio confortável atéJ 1 * contos, no lítigcnho Novo. lulor-inações á ma da .Matr:
geniio Xovo. 11S — Uu-

(Sj.1..\) S

*Í^1-.NDE-9K por *7 contos, um predio» povo, femo moderno, á travessa Derbyl.ltib; run esta transversal á rua S. Fran-cisco Xavier, próximo ao Collegio Juntar,assobradado, alto, 110 centro dc terreno, dciM-tS, com . janellas de frente, cntiada aolido, varanda, 3 silas, 5 quartos, despensa,cozinha, quarto com banheiro c bum quiu-tal. 1 rata-se cnm Mouráo, i rua Souzni-ranco 47, ou Rosário ilii. *>,*

T^l-..\l)b,-SIv -uma casa com «lua, salas,. dois quartos, cozinha, agita, latrina, luzeleclnca, c jardim, murada, construcção no-va, por 5:000$, podendo ser *:oooS emprestações, na rua Nabor do Rego I. S,estação dc Kamos; informa-se »ia mesmaou na Padaria Central. (;<)¦• 1 «) j

VI,.\DI*-SIí; por 2 contos e quinliento.na estação de Terra «.Nova, rua Une.Trovão 11. 14, uma casa com * quarlos Asalas, corredor, 1 coberta que serve de co-uilia, o terreno mede 10 metros de frc-tKpor 30 dç fundos, perto de 2 liuh,i5 d- A.lies, tambem vende a prestações, mia s.
combinar, só sc trata com o pretendentelegar alto c muito bom para saude o nioii'vo e a dona ter dc retirar-se par» fór*J__ÍÍL_i!_!_L (Joll X) í
¦^/¦'IC.XDlC-SIv 

uma cxccllente chácara com» lioa casa para familia de tralaiticmo.lendo s quartos, 4 ealas e niais deiicmlcn.cias,,23 ms., de frente por 103 de fundos,
Boi a \rr„ '""^.P*"-» duas ruas, na
A?lehMÍ a,1""0' bo,",lcs á l"""'3- ™» n-Adelaide n. 10.1. onde pôde ver e tratar-¦'•formnçu-es r. do Kosario „. La. com òsr' *Nc"°* {7S9S N* .1
\ri-.NUWr-SK lotes de terrenos denX;.
/ eom agita e luz, á rua I.uiz Vargas,'em prestações e a dinheiro, de 500$ a7ouS; iniorinaçues á rua Govaz \ .,„riedade: lrala.se

\nvNOBM-S_ por 15 contos dois «prédios
a rua 1 avarci, e-stação do Mncantado,novos, feitio moderno, assobradados, altos,110 centro de terreno: jardim c gradil delerro na frente, entrada ao lado, 2 salas, 2quartos, cozinha, despensa, banheiro, tan-'i1^,? *' : c- 'Irala-se com Xlourão, á ruauo Kosario iGi. N

•Ul-.NDh.-SE, em, S. Cltristovão, próximo» ao largo <i» Cuncella, utn terreno deio.\4o metros, por i:oooS;, metade —•
prestações; trata-se " "
za£a 11. 301.

rua S. J.niz Gon-
(J 6941) N

ik, .,, ' 1 -,--,•> ™» Atina Quint.lo, i0,'distante do bonde de Cascadura 8 A,,''..il (» ?8o,i) N

Camisas e Ceroulas por-
tuguezag

3 camisas, por i6$,-i7$j0o e l9$,00"~t?ií.Cí0"T•,,sA,Ç?í.,',*50-, c 'SSooo --PARA LIQUIDAR E ACABAR
a Casa Rio Triumphal

, S* — RUA DO OUVIDOR _ 58

Trii-Xm*-1***. tim magnífico predio p«mfamília de tratamento, <,n lerreno '
'3A*05, a 20 .minutos do centro-
.-"se, a«rn,a ^'sconile Niclheròy, 46çao de .Mangueira. '- '

tre
. . esta-

(i-45 X) H

^IWT^..*-,-^ -^''--^í"*^3 ,v rfedios e terrenos, l.ciam a
„,", /'-P"*"-. íue publico Já uma lista desi'nile numero dos que tenho para vender;Ismael Moita, becco das Cancellas ji. io.

O ?"*7) 'X
•t"-.J.NDA, compra e liypolliecas «le prédios\ e terrenos bem localizados, com Pelle-«nno, rua Uruguayana 11. 8, teleph., C,*--"6- (I ijík, V

pilKDtO 
novo a praso

'706.1 1.) .1 I \5'U*i-.VS>*- o casa da rua Bittencourt
, \.T~T\~ i ""t" •' i*".' *'*• n* •*•¦' '"'acliuelo, Km duasa esplendida Ima sita a rua .salas, dois quartos, cozinha, quintal 6 duassiovi.o 11. 13.A; as chaves estão] entradas; as cliavcs uo 11. 34, armazém 7"iidiA 

££*%, aVC":Jl1 Ccntral,í.*;'-.* Ml (5000 M) )

I POMADA "
~ ' A,V,ÜC{iVí..'i '?. *¦'¦*.*?..d1! r11'" nmi-ie I .tra-

Illil
Fortalece a raiz do ca-

bello e elimina a caspa

«Ja -Mijtr 11. mi
n. 1so. -liaves esíão no

(4993 Ml *

OUVIDOR, 183

••A.I.UÜA-SH ..
-r_.lta111ar.1ty 11. 11

¦. ema da rua Viscon ile (1*-
casn I. com duas salas,-quatro quartos, cozinha, lamine .|t. lavar,W.-L, e quintal; trata-se á mesma rua 11.17, onde está.) as chaves. t*jóo 1.) R

, A I.UpAM-SI-
Xxfainilias de

A I.UfiA-M-., por RnS a casa da rua I)r.«TJ-Oariitcr 11. 10. Jockey-CIub; as cliavcs¦ia cau 11. m, yilla, (S033 |.).|
as cxccllciiles casas para.... de tratamento, silas á rua DonaNoninna tis. 31 c .:.). com dois quarto»,• luas salas, baiilieira, luz clcctrica e liom

quintal. Acham-se niicrtas c trata-se irasmesmas, das 11 113 1-. (ts-oo I.) .1
'ALUGA-SK unia casinha, em .-asa de ía-.f--tinha; rua Ceneral Arj-oll.i oi. SáoUiristovão, (Si(,;. 1.) j
\A 'UJC.A-SK |ior i;a$, ,1 predio, compre--í-Jictulcu/ln loia e «obrado, da rua Consc-Ibciro Pereira Pranco 11. i--. com .i qunrtos,o salas .: dependências: a chave está 110 11.,30; tr^ta-sc na rua Alfândega S(i, sobrado.

_ t;So«. I.) .1
A IiUOA-SB, poi' 115$, mini cnsa
^J oxci-lleiitü iivciiidíi du ti-u-
vessii l)ci-li}-.CIiil> «•!:*, com tlu-is
KíllilS, t(tl(-.'i (|il;il't()S. CDZillliji, bi(.
nlicit-ii, itl((«?ti'iciilmli! c togão n
Knz; triitn-su 11:1 itnsii II da mos-
in.-i nvcnldn. (,f SI.Ol) J,

1 I.CCA.SK, nor i.|,.$, ,., caSa ,iã rua n:1.J.7l.r.ii> de Mesquita ,n. .1-.1. eom .- .alas 1
juartos c -mais dependências; as c!íaves"no11. 4/0, trata-sc na rua Araujo 11. i;i), easnfi

(S1.11 I.) S

A! r.V í. - I"m,?re'l'9- oom 3 ouartos.
^V,i rua liarão de Mesquim n. Sií; iratn-sc¦¦ rua da Alfândega 13-*; aluguel -tjo$o-o.

So.-o I.) J

IXX.. Jlptta; trata-se na moina; .-asa ,1. ,,
I ¦¦'¦'dui-cira. (81 -Bi II, 3
I ¦XWGAM-KK, 

en, K;c^íu7a™c'a7AA:.-**''• " ,.<• "J. a rui llarbosa, com todas«o conitii,idid,idt«, para íaniili., c noivos, 11
2?.J_!*!°-'«" estação; ^Jriraio, (-.',,i; ,\i);,

A!v"!ÍA"iSi'' in"- q"art0* c:,lra !:l indepen-
,^,,r;"'.,l","í-' ,;'.P>"-.; e-Joelicy-Club cCascadura; rua João Hodr sues 11 30, SãoPraiicl5co; preco 30? (Sof-iiljil

A J,UIIA-SK uma boa c limpa casa, T"rita«cxi, uc bevoretro 11. em llouisuccessò; 2
;.',.' ll,.",., ?'"""•*• °"mhc<- água, fogão ogrande te.reuo; preço 45$; Bs chaves uo 0.

.(«"70 M) 3
A laUflA-SI- o conforl.ivei predio da rua-tX. Anna Nery n. 2H7. em S. rrancisco-\av,oi, com gratuie cltarara e boas accot

".im-^1,!',^0 ,c,.a^ll'^-lo"nara banhos 
"frio-

gal nheiro1 b íoge"S' ,atr"!''' ":'r** ««"«twniiuuiieiro. Dello pomar, cie: as Mr,™

ét^'!i^-^^t^
1 Comnaílih Í^Se " !,Ve"ida, "io J1™ «»i,i. v.ompanliia l'ciseverança liiieriiacional

(Sof.0 Al) T
An..Uf,''*A*St\a a'':' "¦ "sTrua I.mitísaCXdti Cruz. Meyer, com boas PccoiiimoSa*

VcuUe-se por. metade do custo, cm logar salubre,acima dc Cascadura, bondes e Citação pro-«riinos, tendo pert., a venda, açouguc,pliariiiaca etc.; ],rcdio para pequena fa-unha, poih-tido i> comprador estrar cora -
çontoi de reis :í vista e 2 a praso Ioi:«>o;informes com Carlos, á rua dos Andradas'•• sS- 17535 X) J

Vl-.MJKM-.SE 
ifi predios em formato dcuma grande avenida, á ma Torres Ho-mem, rua esta pararella ao Boulevard 28dc Setembro Villa lí.,bel, entrada numaporta larga, com grandq portão dc ferro,um corredor todo cimentado, com .1 pre-(ilios na frente dc porta c janella, com _«alas, 1 quarto, e 1- predios dos lados, comporta c janella, com 2 salas, cozinlia, \V.C ,rendendo S:Sooo$ por anno. Trata-se coiiiAlourao. a rua do Kosario ifii, ou á ruahouza branco 47. . ^

V'KXI»l-:-.SK por .-:.-oo$, no Realengo,uma casa com a salas, _• quartos etc,terreno de 15X75: com I. 1'into, r. doKosario 11. 13a, loja. (J So.(1) -*

^fieXUlí-Sl*' por 3:000$, cin Madureira;
pequena casa nova, com terreno dci.i.A-loj com J. rltito, r. Jo Uosario, 13.1,

(J_ 80.,,) X

^/¦¦liXWC-SIv por 4:000$, em Cascadura.1 um chalct com - salas, 3 quartos, etc,terreno de 11X43; com J. 1'into, 11. 1,4,
_ii^ (.1 S0.15) X

VKXIJMM-SK por ia coutos dois prediosa travessa b. JJiogo, -porta c jauclh, -«salas, 3 quartos, corredor, cozinha c quin-lal cada p.cd-.o. Trata-sc com Mouráo, ár a do Rosano ífii, ou á ma Souza Fran-rua _ouza branco 47. jj

nlj,
(J 74-''6) N

Vn.íl»^; 'Ac-5- ''•¦ *•'¦ D* r-u'zi n«-
.Tniero 67, (dona, o terreno tem uX;i.as chaves estao.no armazém n. _; trat-vs.na rua Bento l.ishoa 11. 134. (So'8- «*j j

\7ir;Xl))C-SI! por 6:000$ um predio div*.» dido em tres habitações, cui terreno de
ma n 

"'£* 
f«! 

'"ri **a.río- '•>'°«>uc'-''- «1» Ga-
?£•„ r 7 -<b' Ckristovao); tralar á ruaI,mz Carneiro o. 96, Encantado.

(11 73¥J)\
TM-XUIi-SIÇ uma boa casa eom 2 quar-. T tos, 2 salas, cozinha com fogão e pin,Jardim na írente, água encanada e quin.
?iVlr,c':o ul"."io 4:500$, ; minutos dis-
a^V1?-* c,s,!"*ao,'e Ranl03l W- C-l '«»André Tinto n. 64. (j S3of,) ,N
T^IÍN1)1Í-SK o predio novo da rua SoutoT -ii. ;o, entre Frontin c Cascadura, noi3:5oo$ooo (J S01.1) N

Vn,«.í?JvS!v um bÃ"' P"'1"'- em Jacaré-
n Í?S '„ a í!,a Dr* "--"n-liilo Benicio
vi, -l-'0',com, 6, .nuartos, salas, banheiro,
cèntr,," 1. 

*lco,,rlc\ * I'0-""* habitavel, no
»«¦ . , , 8"'""!c c!,*,c**'a «liori-ailaj par»>er e tralar 110 mesmo. j;
"l^lvXDK-Slv 

ua estação de Kamos, uma:•» casa, nova com um grande terreno, natravessa Armando SoJrc n. 18; trata-s- na
_____  (80.6'XJ R

um predio á
*47-iNDE-_b por 11 contos 11V nn I . Romana, com boniL, .. ,„„,,,eom iiXfii femo de chalct, uo centro delerreno, jar.I.m c gradil de ferro na frente,entrada ao Lido,, com varanda corrida naextensão do predio, 2 sala*, ., quartos, co-zniiia, -quarto com banheiro, tanque c bomquintal. Irata-se eom Jlourão, ,-i rua doRosano ifii, ou :i rua Souza Franco 47.Vil.a Jaabcl, v

M'1'.A-SI- a boa 
eiHlonçii (Villa Gerson), eslação dc

•1 1.1. Ca
Ade M ,,,casa, a rua V)rüeraou"

o sr.
Apicú

r.iicio
... as chaves com o sr. losí"'.\Ti'íuèV

•». Km Jlraiicu iri, Companliia Perscvc
^nteriiaelonal. (tjofi,, .\j) j

,i I.t'1'.A-S,-

rança

i- , --,-¦ ''"-l'". um bom

£^o -íctla^Sr^ TIS9 l-\l)

An-,M)I'..SI-. por 4:000$, em Dr. Frontin,' pequena casa, com _> salas. .- quarto»,ele,, .bom terreno; com J. Pinto, r. dóIfosano 11. 134, loja. 
" 

1 \ 804C) iX

\7'h.\Dl-.-bI-. por ií:oo„$. n0 Meyer. boa' ?'•*'¦'; I1*;10 «o lionde; com 1. pinto,r. do Rosano 11. 134, tabcllião. tJSo.(;)\
Tr.lvXDlí-SK por iS:oo0S, m, Riacluiclo
.» 11:11 predio com . sa!as, 4 quartos, ele,jardim e bom quintal; com J. Pinto, r. do Franco c'"Ãbãetí,

(.1 8048) X - -'-'•' ' ¦ •Uosario 11. 134, tabcllião.

VI--MIF.-M-, 
,por 18 contos, um prediona Itia Condessa de Belmonte (Ei do IC..\0v0J. a 3 minutos dos bondes de I.ins de\ ascon-cllos, no centro dc terreno,jardime gradil na frente-, com 3 janellas de írcu-te, entrada ao lado. com varanda corridana «icnsao do predio, 4 salas, , qturlos.cozinha quarto dc banhos, eto. Trata-secom -Mouráo, á rua do Rosário 161, ou árua .Souza Franco n. 4;. (\)

Ví' ,. '*'S1'*' em S* CanitoTío, num dos» melhores ponlo!, eom bondes de S100perto, 03 predios assobradados, quasi 110-vos, da rua Francisco Eugênio ais. 114 e11S; trata-se a rua da Quitanda, 8.1, sobra-do, das 11 as 5 horas da tarde, com o
?r* ''-"i"1*- (S 649) N

Y'IvXDI-:-SIÍ. em Parahyba do Sul, a pom» ca distancia das Águas .Salutares, umaboa casa com uois quartos, duas sala» co-zinha, illuminada a luz electrica, com cincoalqueires de terra, mais ou menos; quemP elender• diri-a-se a Antônio Pereira Ai-pes, l-.ntre Rios, listado do Rio.
CS ;-(í6) X

V-N!'"Sh ,!"jr 'C*ooo-, uo Andarahy,« solido predio, novo. com - salas sq.tprtos, etc. perto do bonde; eotll f. l'i,,'.-o, r. do Rosano 11. 134, tabcllião.
(.1 8049) X

Jk l.UCA-SI-: o nrcrlin. recein-nciiliado para . .
jtlpniuina família dc tratametilo. i\ rua ":" !"«'"'i .nara familia uc trataincnt

ir '!' ••1""r"da 10. entre llurã,, de ri.á I «-''¦'v'-'* estao nn 11. Sggc ilaltoso; neste ponto nâo enche. (So-ol ll i ~.~~,~7~  - •
A -1'A-SIC, no lí. dc Deu

4-.Martli.-i da Uoeha

í.-1-'-! M) .1 |

I TOSSE I
Tome PEITOn.VTi MAhlXHO
Kua Sote ilo Selcmlii-o 186

A LI f'A-Slv uma rasa nova; :: nuartos. 2-isaias e lardim; rua Pereira Nunes 141l"-r 110$; Aldeia Ciimiiista. (jdoi 1.) h

;--.« -I---1 ¦" --.; n/^Tl^!i-ascadura, a rua Ilatnaraty 21, outra casaP*r .,,<¦; i,,,,,.,ar ,,„ ca£ií . *,,„,:A'aI-
'"'* d" Üi»"""la in-. (s.,,0 ji) |-
A >.''«..M.SI-:. a rua S. Francisco X-Xvicr O35, boas c

cnzinli.i
100S c

.-asas com 2 c 3 quartos,imntal c insiallaçílo: pam
(.¦--50 .\i) u

•* i.rr.A-si-:
aCxcoiuiitodidiiilc
Moraes 11. isfi,
(ircçó 30$oon.

TECIDOSJ>E JWD^^sJ^iMpÃKÊS

( Imles e(r.. etc. - Ycnde-so sempre nas mc-Jliores eondieões nos depósitos da
~ 

TÇ!a. DE I-XDliSTRIAH-TEXTIS —
¦!,W«-Caixa W--Tel, Norte 4306-AA!IlLA\hA1i'AÍ!l_í-l,l^^ii*Jj'n.Io, Salto .- ftatll».

TTl.NDL.Sl!, por 10 contos, 1:111 predio á** riu I heodoro da Silva, entre Souza¦ranço e Abacte, em centro de terreno,icitiio dc chalet,-gradai de ferro na frente2 salaif, 3 quartos, cozinlia, banheiro, tau-que c \V. C„ lendo mais nos funslos unia
çafuih-i ,com - s.aia, ,„„ a„aj.l0 c tejrcn0«Iv lo\.(5. Irala-se ,'om M^urão. á nu, doKosario ifij, ou á rua So._i Franco 4*.\ alia lsabcí. *•!¦?

\^l-.NDi,M-S|lv 
esplendidos lotes de terre.nos, _nas ruas Mariz e Barros c trens-versaes a mesma, aos preços de ;oo$, Sooí,000$ c 1:000$ o metro -de frente; pauver - (ratar com Carlos, á rua acima, can-Ia da travessa S. Salvador (arina-wm), das9 "3 12 da manhã. (J S323) N

V«Í?XBÍÍ.M-SE 
dois lotes <le terrenos, de*S por 100 «metros os dois. Preço deoceasião 30o$j trata-sc á r. de SanfAti-''a 

_ 3-*.  (J 8338) N
T^-IC.NDK-Sl-; unia esplendida chácara, pre^
;¦ iiSi,","1 1" iCi;afSo ?\- -«n8e*ilio Novo de4 linhas de bondes, 00X70 ans., logar niuitosaudável c enxuto, toda arborizada commuitas arvores frutíferas, muitas flores egrande abundância <l'agua; grande casa demorada para família dc tratamento, com to-das as commodidades,gaz, clectricidadc, etc-•para ver _ tratar i r. General .Hellcgar-"íi.----!* (J 8345)'X
TriyNDK-SH o predio <I.i rua S. Valm-T tini 11. 53; trata-se na mesma 11. s;(Mattoso). OI 8459)'.V

A 1,1 i.A-SI-, uma casa nova, por 80$. com-Ti-dnas sr,la=, dois f|ii:utos, luz electrica ctiuiiiiiil; na nia i eixeira Iimtor n. 109,.-. Christovão. (Si2, 1.1 j

a casa. com (oilps as I
;¦ rua Dr. I>rut]rii(c ile1«'<• Uuuttino Docavuva;
_t-S«.;j ,M) S

A I.rr.A-SlC n predi-Xlc-.i 11, Ru, Cachamhaluguel .í.,s.i,„i.

A '.UGA-Sli uma porta, á rua Assis Car.-tt-uciro ,81; serve para „Ha|I|lR,r „^oc'^.
(8-To M) I!

A^!..-?'--a ¦•¦-*•,m* ™«< 
~'

-CXbatita iMiilomena 54 !'' '
:i run Mttriquipary
Setembro 190. (s,04 M) 

-}
Piedade.

315: traíjir,

a rua

de

XT-ICVtii:-.-*:* por iS:ooo$, perio do cen-- tro, sotdo predio com 'b„„, 
^-rCío,' '-to, r. do Kosario 11. 114, t„.

1.1 8050) X
VE.NIHÍ-Sl-: por
„" «a 1'iedade,
Pinto

.'o:n J.bellifio,

Tri-.Mlb.-S.L i,„, predi,, „or u COMlu=1 novo, -.do construcção motfcnm, á tra-vessa José Bonifácio 51, eslação de Todoso, Sintra-, 2 minutos dos bondes, «ssobra-
jiado, com 2 janellas «dc frente, entrada aolado, comporlao de ferro, varanda corriilata exteusiio do predio. 2 salas, 3 quartos,uespensa, quarlo com liu-stios etc. Trala-secom MourSo, i rua do Uosario ífii, X

TrKXIJKM-SK por 31 contos, 4 predios» a rua liarão de llom Itctiro, bondes áporta, com jardim na frente, entrada aoIa.Io, 1:0111 2 salas, 2 quarlos, cozinha e
qiun.ai; rendendo tudo ,|oo$ooo mensaes.I i-ata-sc com Mourão, r. do Kosario 161. X
T.7"FX1)IÇ-SI-; por 11 contos, um preilio~ã•» rua Major I". Sayão, subida pela rua(.uno: 1110. a s minutos dos bondes, feitioassobradado ,co:u porão habitavel, tendo 1janellas de frente, entrada ,-,0 lado, com va-rant.a, tendo 4 quartos, cozinha, porão,um grande saião na extensão do .predio;
lambem «c faz uma pcriuiil.-i, ,poi- um pre-
(Ko cm S, Cltristovão ou em Villa Jíiibri.
Irata-se com Mourão, r. do Kosario ifii; X

yK\DEM-SE bons lotes <lo ter.? renos do 12A50, lo/jai- nlto e
SS-Í"™-- «,100$, cm prestações«lo 10$; é bom empreso do eaui-tal; o locar é de erando futuro,nassaitcm de ida e volta. 1", 500réis; íanlm Auxiliar, estação deh. "latljeus, escriptorio em freutea estação. (It 9028) X
TWCND1Í.S1. o predio novo para faniilia* de tralamento, da rua 'Duque de Ca-xias 11. 58; trata-se com o proprietário.

(KO149) N1

TTifcN.Dl-a-blv o confortável predio da rn;i
,' 

•J.isçinde de Tocantins 11. 34, estaçüode Iodos os Sautos; trala-sc no mesmo.
(J 83.1D ü

T71l'.M)l-.-SJv uma çaSa ¦nova, com dois*» quartos, duas salas, cozinha, ogua en.linda e bastante terreno, jior 21400$, po-¦dendo ser ;oo$ á vista e o resto em pc-quenas prestações. JJ' o ultimo preço; trata-se eotll o sr. Xogueira, •listra,!,! R. de«hanta Cruz u. 2.230, padaria, bondes deCascadura; (j .«¦,,«. _\,

\^'hM>l-.M-^I', por 22:000$, parle á vista
. e parle cm prestações, dois predios 110-vissimos, um oecupado por negocio e ou.tro por família, distantes do centro vinteminutos e que rendem 260$ por contrato-informações a rua Sacliet n. 7. sobrado

(J 8*17) (M

gps para LIMPEZA de MOINAS e MHAS MODERNAS
Offcreco das mnis excellentcs qualidadesa preços o vantagens sem competência
r a C!a. DE INDUSTRIAS-TEXTIS

Kua T(i. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306¦¦'AimiCAS: Uio do .Tanciro^j^PaiHo, SaIt0 0 Itatib(|i
TTKXDiK-Si' um sitio o que ha de bom;«¦ informações á rua da Candelária n. so,sobrado, com o «r. .Antônio Chaitas.aga;

(Ií 8249) X

uni bom ten
perto do bonde; com .1.

novo. da rua l'a!i-
; trata-sc 11,1 nicsnm:

lJ.-.'i M) J

Saccos para
A rx-ijA-si-:. por-_.de lloiiisttcccíso

tres quartos, dius'
iÇ, a rasa da rua Xovaem l-unifiiircoiso, com

. ... u« i- , 5,'*'s*. ''".""!':«• ianque.¦ MU.. W.-U, c bom quintal fechado-cliave_ na mcsnui rua u. rf, nm|c
(.lo

Injecção Marinho
Kua 7 ile Sotojubro, 18(>

-—__._Il_1__ 1A_. i31' 0Ja- ií soj3)*.\
Vt«reiIl'S!L :';'rv':^ 

~"\VW*ão7~^i
,, ','.- '•" ilc 'oN;o com 1. il»inlo ri-i- 0SJ"-°_"' ''•'' >:A>]]-'m- (FsS.fi) ií

CAPE', ARROZ, ASSUCAR, CEREAES, etc.-
com o sem costura nas mcllioreà

condições vendo

a C!-a. T)E 1X1)1 ST1MAS-TEXT1S

Rua III, Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tei. Norte 4306
Producção diária 10.000 saccos.

M)'. K f

«_IBOÍ_rí,F**HTí*sI ¦ 
S"^"í'

i i LliOA-SK unia cisa novr
in ._. xi-quartos. ,1 sair..-, coztnha. b^^^ ' Ind. '

,«. 1,1 UA-SI, uma confortável easa—"--o-is iiiiuniiíic.is quartos, duas Rian.lca•=.::.:«. boa cu;-i:ih.', quarto de l.aiiho.i po.i-ãn. i.-ir.lim na frctile, Rrande terreno' comduas entradas, sendo unia parti carros .>;••i-iloir.oveis. lua elccirica. cuc, etc.; 11.1 i .ia
lorres Homem ti. ir.;. .,„ chaves cüà.) no11. lüt, casa II. Í75S5IOJ

¦" I A ULA-hl-, uma boa casa, com ,|„as sa-
^Vhis.qu.-ilro ..narios. n.irâo lialii;avcl,'Sra:i-uc qniiual <! tudo mais nue preciso pa-1,1 ser halntada por faniilia dc truta-mento; na rua Senador l*i,rlado n. i ¦¦• is".invés no u. t.-4: trata-se na rua 'riicouliilo
u.t.in n. i.:_\ sobrado. (Í841 I.) I

,** I.tT. \
Ara lc
Jeciil iam!
ITraiiii
irata
('¦cm

h por i«.;S o predio da lndel-
lc S. Januário n. 15. situado em
...hví-!, com boas apcainiiioílaçíiís *.•
quinta!: ;i cliavc t-stá no n. i; e

npanliia 1-Mil'icailora,
n. 4. 1S.11,ral llurjão n. 4. i«-,Uü 1., |

Para terminação de
negocio

POnÇADA LIQUIDAÇÃO FINAL
PAKA ACABAR ATE' 31 DF. OUTU- '

HKO PRÓXIMO
O BARATE1RO E CONHECIDO I

ESTABELECIMENTO
De ALFAIATARIA, Fazendas, Roupa* '

fe.::i>. Roupas brancas, Chapéos e mnisIJSIgos de iiovid.i.ic paro Homens
«ra c Meninos,

** i.l'f,*.\-SK por 71.S a cnsa III da¦ü-1'iii. José Vii-cnli- 11. 02. (havos
á iiiesmii mn 11.1, pailai-iii. Trata-
so 11:1 Aveniiln (Viimil 128, sob.

(I «015) I,

laSTÉHililDADÉ,
STEÜRASTHRXIA,

ESPBR.Va-ÍIOBRHi*íA
Onrn rrrín, radical o vanlüa.Uinirn clectro-mcüicn csnooial

DK. OAETAXO JOVIXI,
nas Faculdades d0 Mcdicius. deNápoles t Uio dc Janeiro.

Dc> o ;ís 11 e das 2 ás 5.
r.avso tia Carioca. Jo. sol).

jnsa«_aaa i ¦Tmrii-r»«»iiiipi«i_«sec_o_«a___ot_ot_____B»'

4 l.UC.A-SH um prodio, poraS-quarto, cozinha, pia, lanqu.
.-lnivciro; para ver c lr..t:ir, ua liülrad:

. tendo ,1
 btihétro, pint-lentro 1!.' casa, uorão nos fundos,

habitado, luz electrica, fnsão a qaz c econo-mico; nn rua Kmeslo ílutics 11. 4^, 1'ieda-
dc; as chaves estâo na mesma rua n« jH.

(Í4.1J Mi 1!

Chapéos de palha 
"italianos

Formatos diversos e lindos modelos
a 3$5oo, 4$, 5$ e 8$ooo

NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO
da Casa Rio Triumphal

TTEXül-JM-SE por 12 contos. 2 predio*,» a rua Uoyaz, estação do língen-ho dcneutro, tendo 11111 tuna porta larga commoradia para fiimiiii; outro, com 3 janel-ias de frente, entrada ao lado, com portãodç ferro, .- salas, ,1 qunrtos. cozinha ba-11 beiro, tiiypie e quinta. Trata-se comAloumo, a rua dq Uosario i6t, \

\^lvM>h-Sl-, uni bom predio, de constru-» cçno solida, com grande porão habita-vel, com -• qunrtos c -• salas, próximo aotiiin.lc e trem. 1 -minuto. Frcço 8 conlor;ir.i.iise com l-cl:ciaiio, r. da Capclla, 10,licJiule. (i ?88,« N

•tri..M*b,.Sl. a fioo$ «e Soo$ o meiro ,l«
nLfi™"- <lc' ,,"'r"**ív "» "«•¦•' Conde d1., 1.1.11, pasãando a iluda da Tijuca; 130Alfândega, i" andar, das 2 ás 6
_, (M 8443) H

Tpv.VIlF-SI-; um predio novo, na rua lli.» "'13 n- ns, Sampaio.. U* ;";.,) **

\ri-.M)l-.-.vl-, 
o predio ,1a rua do Rochall. 5*. na I-.. do Rocha; trata.se como_ proprietário, no niiesiuo. (R 77C4) ,\

TTI-.SUl-.-SH tuna ca=a feitio dc chalet,> leu-lo 10 i;-- metro; dc- frente por :• defiu.ios; lendo esplendida saia de visita;idem dc jantar; 5 quartos, sendo 4 rom
jaue.hs, copa, cozinha, quartos para c.rea-los, \\ . (.'., interno c externo e bom quiu-para ver c Iratar á rua Senador Xn-lal

I bticp fio logar mais saudável dc Villa Íst
, lie. J.rcijo i-'otM)$ooo; ,*>.-,ra Ltiforr

rua «Io U,i '

;'.o,*;¦tt á
N

por iC:ooo$,imp:s'a, tres bons nredios,o? mensaes: com I. l'i:,t„. P«l II iniorma-sc á rua l-iti.is
i l.rr.A-Si; uma boa crjl iselhcifo A ros íi 11 Iin 118.

V-BNDF.-SI-, por a:Soo$ooo tuna boa cisa
J com terreno, a rua Santa -Xarcisa nu-mero i«. l-.btaeãr, da Penha; trata-se aolado 110 chalet verde. (,;9,5 «*-, j

VliXJJM-Sl-; uma casa nova, com agita euz publica, terreno dc 11X40 e gran.¦le pomar; na ma Angélica, lAcincc," -11 os da estação de Olaria. 1'rcço baratis-".::-..*. (6843 ,N) j
Vri;XDl*-S.IJ o predio da rua Itapiru'

«-,«, n!6; cu"5'-*"-,ao T'l"a3- ***"¦ iiuasa as.quatro quarlos des.pensa, lianlieiro,cozinha, porão quintai « jardim,^cn,r;„|a

Va'^h.slJ>;' 'i,as «Ã^7i*^^;

\"*.l-.M'j-.-S -., com urgência, ttm magni.•J'fico 
.predio _ein construcção; trata-se inia Josc Bonifácio n. 45, S. Domingos.

__ (J 
S334) M

VENDAS DIVERSAS
r-idas, perto da dí. -berro c desta capital;"formações com Azevedo; na avenida Rio

_____ "• «£7. ir- (79C5 X) J

Cinácaduni

4 I.ÜCA-Sli por üo?,
«íi.quartos, 2 ralas c
W. C;

d*»

_— 
-— .¦__¦¦¦. ... .j«, liiucinao. (i So.iS) X- ______Ll CS 85iC) N

todos os t-..u- j yiiNHK.Si* „,,, cr^AAApioTrTTi^T V1'™1''*1- T '"""o C!V" 5 nietros I í', I'' ^ ¦''¦:\'\<.; -.:. : ,;i. .¦::,.„'.5n;,o"a5' '-l'i-™ "*•« "',,;\r, '.•""'*'.«" sep.ttad.is, com . òuartmf*' :"r í*'* U"-]o " ,""s:»" "'"» «-'"''¦'¦ '"' '' PM'"»^». So;; X) I

» lotes dc terrenos ti |.-«n,,h v ,-, V, I " '' '. "s"*'- medindo nXfii; trata-se in Í""^"T.-; 1.liiiKcnho ,;, l>„|ra. ,;,,:!,„:*. !A.n. .'í-"!:.**. .'í0 ! •"« Mme c Quatro de M.,!n ,,"-,' "'' A WiNUK-Sl! uma boa crisAno pATTuTais

lio.i casa com .í
coüínha, banheiro c

;;s cliavcs estãp na rua 'An.üHa 72,Dr, 1'rontin, oit.Io se trata; bonde
..lur;;. lS.,u; Ml .1

-A. I
' LUIIA-Sli barato

_C"_LCondc£3a Uc)inoni_
vo; ,i quartos, - salas, bom quintal, jarilinina írente, gaii, cloctricidade :i mais com-iiiofinjaues, lioiulcs ;i porta, ;. minutos daestação; as chaves r.a mcv.i.a rua 105; traia-

rua i.l tlc -Maio 4-1 armazem, cm frente |p
(Ml Oi

novo rua | tii.la llio Uranco i;i. Con,paní,ia"rcrseve'ingenlin X o- | rança Iuicrnacion.-' « i . ..
(Si

Vri:Nlii:.'Kj„„ ;i.;reno eom du.v casas
•i J-/T ,!;;'''."..' '';' r-'ri- M;'ri:1 ''** Cariim

IVnii.i, Camlerreno di viuv

_. IS ,-jj61 X
li.: | 

"\/ri.xi)K-.s.'. 
íiiiin ¦ípiiimi 1* ill'(»!l «lo

toiln ,ut pavcellada,(tonto c ciiciiiiiidii. pe-(i**i*ii-:i, c quo st> pi-esta |);it-;isao tlc lotos, jtí com prédios

terreno,
lem «Ktin imsc

Vl-M'1-.M-sh armações e compram-se to-
.•-,«'-,/ CS|,CC!C o* moveis, titcnsiiios parti«¦sas coninicrçiaes e toda a qualidade de¦uoveis domésticos; rua do Uospicio 1 ]«;!
- ... ü O9O1) O"V/l-.Xnií-Slv 

uni armazém de seccos «
l molhados; par.-, informações á ru" Dr

"•as, b* -dinitevao. (.1 
6381) o¦\7i'-'XI)l--5i.j 

„ eoulraio e armação de sec-
rimCOÍA."!.oll'a<l0*' e„licenças pagas, atí .0»m do anno, rua S9'6-, tratar i rua _

WS*rrancisco'Bento n, 5,
(Sorti O) R

e ao
Xavier,

V'iVnmi'''S'' ":"'n ¦-"*•"¦" C """•' suar:» Çao dc a-rretos "• -nr. novos; rua do Cattctq
fSioi O) S

y.KXI'I.;.\f..SH telhas de arbe=to (eterni-
á r -i rèor-ft r 'A!as' "or lKl";" :"ndicl'*a i-i «.enerai Canabarro, 439. (;89r ü) J

(.1 «015) J.'|

' rí.iiCTinjirTn f

.... ¦ .v-.-r. 1:11 prraio, por 41S: lem sa a, " rua .1* ue .«ato -u-, _rm.-i.cni. cm fretilc po d- Irar ,1» i>: „ , , " "'"¦'• V':,«- ih-i-ii-i  '
Aquário, cor.i-.iha. pia. tanque latrina ê ao I.J-rico. (MJ lA::'..; trata-se 1» S„ 

Cmi,,üa '™ , ,?! A"" ?.° I"''"**'1 1,;"'*- «'ivi-
chuveiro; para ver . tratar, na listrada tle  " n ""•"''* "•' s-'8*) X •*«<¦ dü lotos, ju («,,i, ,)rodlos on,
íntSm..™1 

"' Í,4J' 1,|:arr^-^f(n't ^Tf ™ffll!SB^M^^ i,lío' «"«"eM-lmo. «'«>...' lli"-—-—~ '———. ; i Soluç.jo oslanlisada para anossliaaia local em »*•-¦*._,. cia vistíi, lazcniio frente para a Es-A J.LI-A.Sli o prc-Jio da rua Ilarà.-. Uom nailiioiia cirilfcl 1 o ,.:.. ,-. rt« "" «S trada llererê, Drnvimn -\ ni,,,,:»riHetiro 1 ií, com bons comuiodos c nrau- | ' . —_S_T _o«_i ¦ (li- Kiiínna ...i.. ,i- ' ,"' 
'!S™S«0

:K* .f.iinlal; irata-v na rua Hospício ,..i.Ml llütltafia - - -j». -fTj p^ »¦'«"»•, Mllllll-llios da r.oopol-.obrado, das 10 ás .-; íhiior. firma co::-.u-.er-I ST*~Í £k. \LJ> -W,„K'i g \V"' ««"a-SC C01II ireiiriqtio Walter

 «-«iscadura, com 'a 
salasJ 

.*"{?".?-* J:.,.¦.":•¦'" as .-dependência 
':

Tome PEITOBAT. MATllXIIO
Rim Sete do Setembro 1SG

o uo n. j, com bons commodo., bom i|u:u- Btoi;,trata-se rua llospicio u.! sobrado, das Hro as 2; fiador. firma comnitTcial; as clia- ! Hves estão na padaria, 11. 1561 aliiRiiel 101J.
(S06G

1 I.UCA.M-SU o:

^SSiopeli i-:sm___.i.ir--
V I.U.;AJ1-SK, os prédios da rua Barão.li AiniroVaW-.1---*—'— Effeito Immediato, se<-iiiM o §^ '¦" '¦''•• :::' ••"¦'¦ "' - —d^rri 

v 
"» íensSvó. - Xão contem cocaína nom seus «deihadns - v ven.lt. nas casa* t liermnny, Cirio. -Moreno, etc i_H10 de Janeiro - Pre,* i caixa da 21 amo :r-m ,« .-Ü, I

") b ; g-g_-P"*"W«MBBÉl-«^4à^
Ia rua Consc- A LUCA-hil; a casa da rua I)

por s
noel n
«picio, :.)S

autos o predio da rua
33, eni Hplafogo, ver

ai"»

.lliriro Jobini us. t,j c -¦:. eom bons "-MJtaçao^ do Riachuelo, prio alusuccomnioilos c bom_ quintal: trata-sc à nta 'lo Pal '.'-- Ü1^I ;íS ebavea estão na rua

avista -
I me

llospicio ni, sobrado, das tu i.s .-; fiador, j esquina da rua Perseverança".
Hom Retiro isd: aluKtiel tot$. (So(iO.M)U A I.I'i'.A-Siv em frente á estação de Doirarua I!.-. Frontin u

..«ir-* M.iM

de Dona
;«9. um bom

On-. 
m • , •\I*!'1';-"'51'' "".A" pro.lio «,'éír toií na .«• I.UGAJI-SIÍ bons c arejados quartos dei 1'reilio. próprio p.ira familia ou ,¦ , ,.

KlO IriUmphal •*^r-:a l'»»rapa .Bastos n 150; * chaves A***-'S,\,;¦ •''l1?- P"ta cnsal e rapares: rua casinhas nos fundos, oude sc tratai co-n
Tudo a preços de metade de sen lus-o LS!Í_____L,1 Aljeia lampisij _fr-, ;.¦ jjK 

-i ^onselKiro Jaliun _:;. CSdO.6 Mj H | «* cu-.irrci-.id-. sr. l-cruiiido. (84Cfi Mi.Nl
VTÍSp»ÍS5c LTeo,,,ra7ÍS 

^ST'e X ^OAM-SE us ousas ns: V o VI I A VV.A S'V a °"? í" Va Hr»!,,i? ^" ' V'ÜGAS1! ? ^ d'' »'•* W^**
ter.lei,,,,. as armações, balcõe*. viltrines Xi,,!' Vi,1« -Mitriitl.ó, sita á l'lia S«lwl>«,SWi'r *,e,.ct«"f'»t*'; por AWo .1. .,?. L*as.eaduni, .próxima á cr-
< todos demais uteLüios. General Silva Telles , <:"> /,,.. ,."" i "pSX-eh-%' 

cl, ¦, Í>!> 
(ò',«'Mi °« ' ' "'" CS'aU M "' ?0' -- -

_-_L-.^K£_AL0 _______5___L__.__.___. i d.- Mesquita), com a sal"". 3 A* ' g£J-L-ÍLJ?; -A1-..:1!:.:
I-AI.L-C.V--K Por ,8it o fraude predio, .UM-OS. 2 W. C, cozinha, Datihoi- Alren, e-&oiTttTloV^^Ai^o^ A'1,00--;?15 ?'1r '*.**? " 

f« <!' rna Ta-Acom quatro espaçosos quarlos duas sa- ra esmaltada lli/. electrica o quiu- nuimali rua Bella 1,6. Todo, os 4, :.. ^ 
", ™r;. "* ;"-;'.,?**•*,-. *'¦««' I"1-'*

fe.,. .!?:A^.:*..AV-A™' '-«.«.W* Unl! as .-havos estão na ousa ,,. 11. t*"r* Ml R j lo^^í^^ãZj^L^^"' 
'

Y-^j'i;í,-."ü,:iiS:"r»'?f-"la um. nas I.T ¦•••'.< .:.i:. .* sontloa predírenda: com
tabeiiiáo.

., • dandoimto, tua do R,.,«.iri„.
noa

, • '.il-
t.l S039) N

I0o$, no listacio iinncasa, _perto. J„ bonde; com I. l'„,.osarto n. ij4, tabcllião.
(J Soj;) X

Tri'*\*DI,.St, por
to; rua do' li

¦kíjiio aos linnlio
riinlii.i lialificdora,
B. 4.

trata-ic na Com' j onil° *° '"forma, l-feço l«-lü! cada
«Sl*í L) ,Jrua Gcncnt] (iurjão

ISJ4J 1.) .1
uma

'A I.l'«'.A SR a cata da rua .
ií\<.'.'..\. rom onríio liabilavel. Iiiü electrica
fnj-...) a çar, bondo de ioo ri-i--. Sji-íL) ) ccíKia,

iT. \i l«'.v-*!'- " niaRiiinco sobrado do pre-\rgollc» | -Çldip .1 praça Marechal Deodoro .1. X •,
Uii.-ioimo; tratase no bccci d.is Can.

t'7jSn 1.1 .1

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
Aliien-np c«te vasto armazém situado un rua Visconde de Mu-n.«nano n. 5, m-om-io nara restam-ant, bar, botequliu, coiífellaiiaeí-ioili. ou outro m-ocio limpo. Trata-se nn Couipaul ia CeiVc.i í-liiBrnhBw. rua Vi«coudo de SapucAliy u. 200. wnvejiiua

A l.l t.A-Sh uma boa c.;«.i. com luz. bomaC_.terronn plantado com arvores e iiorta;travessa Arauio i;. eslação dc liamos: n.ini-.Cr tíaS S ÍS II, tr.,;; M) S

ro
Ml .1

A 'I.-UGA-SIí unia casa r»or 200$ com bonsa._ci«:i:i::oibs, para faniilia Rrande, bonde
a poria* ua rua Imperial n. ;.1J. 'Mcvcr;
trata-se ra Padaria l''lor da fdoria,' ouarmarem Ilalfanico, proslmo. (fi-|j6M) J
AI.UCAM-SK casas mo.lcrr.is. na Villa•Cia rua Castro Alrt*.*t 11. (jH. .Mcvcr. tendo

A I.bOA-SI-, o predio á rua do Rocha*;*"• 39, e perto da estação, tem e'cclrici-dajc; as chaves no n. 4:, onde se truta.
(S.-oS M) I

A f.UGA-Slí, par a-o$ u:e::s.-.cs a cisa-inuva. ^c sobra.!,,, á rui Oito dc Dc-rembro 11. Si, leiido. 110 pavimento rupenor, 4 1,0:15 quartos bom quarto dc banhorom banheira servHa por ncua quente efria. lavatorio c W.-C, c tio inferior. Balasle visitas e dc jantar, rona. cozinha, .'.cs-

dos Andtalas miU^J^^o^ I S^"^^?: ^áo^hl

V1'-^".1'--*1- Por 60:000$, cada

f^Se>nU!a olPfeo;^? Pli,-«o. r. do Rosano i»i • ..i.J-.:\ ,',•»' ¦ •-'
*-_. ^"1 '"'"^ vj co.;u.i A*ÍT-I*N*m-:.e.|5 por ro:A*rAAíA» lido predio de loja - - '--¦ ^ P
ii".'*. mensaes: com I»° ';- U4, (abeilião.

Plnio 
''!'•,I,¦,r'i,0 «ndendo i.-o$; com 11 '-u* ** ^ s°^--° n, 13.., tabeiiiáo.

'.I (So.).-) \-
V3;Í!1-'v"S.** r>-ir '' ooulos n wèdb~7i"rua Vmtc e Quatro de Maio n -o-irala-se na rua Befla dc S° làiu?n"'^'

(B S.-S.,') X

ijnt, dnís
na-

f-sobrado, rendendo™.n .1. Pinto, r. do Ro"'.' S041) x

Vi|X'v;íí,'J",;.V',nl0!.n Predio Ja rua
ios • V-c, „s' iA., ' ° '•'¦i'lr ** '"•'¦-> Bue-

negocio.
Collarinhos e punhos de

linho
Collariiilios. d.r. r$ó.,o o • . „

l'Ullll03. dz. . ' • ' ' "iW-"»
- Para liquidar urgentemente '—00°

a Casa Rio Triumphal
—.5Lll_5-_L____,OUVIDOR -- S6
V-:';'"^1' p"r s conl_s* nia uvutv 11, rn „.,.... t
••er o tratar"á rua 

'liiicnos

pitoresco de Ci
-¦ quartos e to

«mi e. botu quintal, nicdindo 
"7oX4o7 

v.1 rua Ilaquaty, sos. Armazem. (8o;7 Cf)

> tos ,Íiint 
«'?, com doig qu.lt

t--i \',ii, . s""" " c"?l:'1'''- lom aRtia:.... Angélica 11. ,ou, . p, ,|,c0pnldina

*yilC'Xl>K-SI5 
barato um

.' bom estado e li
"bio 

"«.8"3"Se "A!,ia"^' ¦-.ia".*..-na.Í,;=-I-:,i

automóvel em
icuuclado, podendo icr

.' moderno

IJ 7841) O
SM mn bom piano Sponnage!,

.,.  c P"rfc"o.i um dito Kitter,
; 

• •*¦ o 0| um dito Xcunianit, Hamburgomuno li.i-n c perfeito; tn"¦ concei'lani-se

PYJAMAS"P'7'-s?„rsKÍine' m% m bran»'
„„,? ..'S0.0. 8*500 e 9S500PARA ACABAR ATE' 11 DEOUTUBRO 3

na Casa Rio Triumphal
56_-^RUA DO OUVIDOR -Í 56

rocam-se, compram,
afinam-se pianos. Ao

.... ,„ „.'"?> ™ 40 «unos. do Guimarães,:ua do Riachuelo, jjj, sobrado.
______^ (J 771?) O

nino de Onr,

TJTEiVDK-S
V dn, a -lov

Eiiíebio, 144, I,U|_ jjlaso!

"Vr.RXD
> LViigi

ehaUti, J rua" l

-uma casa próxima á ma dopo_r i,.ooo$í trata-sc eo.11 Ali.niguayana 8. (J s0o3) x

eorrcdór, coalnin .ii"„Í...f|ua.rtos. * Ml..?,

0^ proílirt da«• 3. Januário,".ire*. 10R.
Í.-9S-X) I

stmcçfio. I>A''",.,S. °W« SOlida vou.

XrEKDEM-SE» estacai
na padaria.

tre, loics dc terras¦o Marechal Heriiiw.

V ,vo"'n"j'"' ,".-''carrjo,. iranci, por ala?a-.' do, a 4oo reis por kilo; á rua Senador
(S 6846) O

Ví;„í"íirrSJ- "mrks * *-•-•«"*«•«'«•¦'. >>«¦
mer T,« « °,r,e,' ^"a rua Samo Viio™'mero 132 (Cattele), ^ _J>foj ü) M

p« Ubras do Porto a rua do Senado ns. 135* *.*-. e rua lladdocfc I.obo n. n2 <-;„_mento de pinho . de lei, caibros, &,? ?»S.......O, forro, caixas d'agua, zinco trilhesiellas. calha e coiiductor, .litros v.rfo.itiateriaes. o.u.os vários
(J 55-13) O

y.I:Xn|-.!-I.- de tudo que tiver serventia.

Yí^Zu^-iA 'V.0"-;*.*¦.'¦¦«'«•• -V ™ VeIoniniÍla,l',nl ;frr,M ''0;" "" ''"«•¦"¦

SSr^Sf ?«.?í?1: a-______s3--iiffiíaa,-. A.«- A-stH 3S&Ss^_s=rÍ!

y*KfJ>&SB un. terreno „„ „10. V32^'^1*^0!.8- lo,«.V ,,c i^T^• Uio» 1.011(0 ,lo snnta 1'l.erezn TÍ11.S"i. "padarhÇi10 Mar<:cl,aI,0»«rmeS
com esquinas pni-a".. i-imc ,,„,v  p ""• «ii8N*)s

occiwtao. Tratn-se á r.a. Sc & •2U,,° JP«"«"-S «oKa?^ fL* sSlf?ras'Sclomlii-o 20, sobrmln -.Ao- ' r<"« "-« oceasião, bonde d*- èfn '
"a l»v«le, coi Co.^a'-Dt: 

'" SnSÜ,?4 0;'^ir« '"? & ^om^' .rSf
-»» *""'" ' -¦- -

.•1

leto.os éí 
' ' *"AZ"'>«-. etc, esptlhoi

nal tura .. ,.-S-M.la 1'""ll,-s* "'Mliinas dc co*
Tratn-se pi, ?'iro Vre/nC"?í.-reg,Slra,dora* c P«*« '"•

(Sia8N)S 3os H?vis,*i,?í? !qm« cofrC3 <•« f«'», toi-
TTr-vnt- *,-  

sas ,1. l. ' C0!" v,dr.°* * **¦" clles, pren.
V^rú.Dl!jSelI,eTo'2Íe0|0$*"m "rt'li° »*- 2«« b.€l3f,r' m^"'"*^' CÔPas "» '"•"'
cido ,..r ,.'.V"Jr2 .„'" I,;irii'5* '¦''¦'«"do alu- Ij. *»,,?,. "'„ "leSl*s ¦'" ,*'¦* 'ronco, bicycle.
Irata-se 3 aM",r <¦'"" • z* '¦ "c-<Kio serio; neei n. » ¦ s c "s"',a5i rua Trci Cn-
^tase 

, ma .amenuo „. .«^a.faiatar,^. gjffieV^ 
_" 

*"WU*rtta.

(«r sais)

- U 7*8j) X

_ (8085 X) .1
V<JeViíofaI _" 

",ACn° 
5 r"-^-I^

Ioi lá .nr!,,.,;.- .„. Í..T- °3 1,,!''''S -le fun

Varies. SK hm\° l""'- a™->*'-0 e a* .Urines; na rua Arcliias Cordeiro, 161.
'..I ;;oa) O

Vc^ih''^;,..;'™,'0!,0 ^nn ^~^3-
do s3.Tíatt- """- Por.aSo$j rujSenado (R S.-55) O

., Ja arbori
oilva n. 231

'\TySDl'M-SK
' juntos oil í;Melo

•"'¦ trola-se na rua l*lias daQ"'0 o sr. Pirntino.
—  (So,-4 X) I!

Por ?:ooo$ I
.irados, rua Cl.•"5. e. d. Piedade

« predios,larímtindn de
(So-7 N) U

Vv.íes'^1'1-"'" caÃ de ''a«"'a * ^r:
,,'.. . s "e """'. tendo a casa contrato
''••VAAAVA10 ««'lenlc, á rua do
í; •', '"• dc D'!,!ro o- 15. A casa preíU-. ra augmento de negocio; n.-,:.i-sc na'-¦"«'le o dia. (J 825.1) O
mr.iu.i
*yU?NDI*-SK 

(Ao),
.' f-izem-calxas novas
dl Silva

concertam-se pianos-,¦ ¦¦...», clarolam-So marfinsiiua.n-se; chamados a lirbus. rna Di.11-Meyer. (R 8.-0O) Q
•"/!•:.** d K-sr*
1 e 111

Üeiiíro,
ansaj

uma mula de sella. superiorrua ilaria 1'Iora. .S'.. IR. de
(K 8*40) O

>'ja-^

p>g—-WÍBMwimi
TrC*. ""r-1. i tíT^í-BBMWOf SK»p#.-Kr5»=-K-=!ta. 'tS -*.¦ _! ;"Í*T! •eTVa*."Tir .^:-
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CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 28 dc Agosto de 1916 Coroas de flores naturaesassbmbiaaiiso igsT 9

GANHAR DINHEIRO -
Tendes algum desejo que apezar do

vos3o esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia ou em
commercio? Precisaes descobrir alguma
coisa, que vos preoecupa? Fazer voltar
para. vossa companhia alguém que se
tenha separaao? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou memo-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae os ACCUMULADORES MEM-
TAES NÚMEROS 5,e.6..Nada tem.de.
feitiçaria ou contrario á religião. E1
uma descoberta da influencia oceulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da luneta cm relação
á vista, ou como o phonographo que fala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os'Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado c são por nós
vendidos desde ha doze annos! Contra
factos não ha argumentos. Um Accumu-
lador sozinho dá resultado ,* mas os dois
(ns. 5. e 6), quando estão reunidos em
poder da mesma pessoa, servem tambem
liara hypnotizar ou magnetizar, curar sô
com a mão ou em distancia, emfim são
muito mais efficazcs para qualquer fim.
PREÇO DE CADA UM 3.1$ooo.

Se não nuderdes comprar já os Accumu-
ladores, comprac o Hypnotismo Aforlu-
imiite, coin o qua! obtercis muitas coi
sas c que c. sta apenas ic$ooo.

Os pedidos de fora devem ser envia-
dos com os importâncias em vale postal
ou cartas dc valor registrado á — LA-
WKUNCE & C, rua da Assemblea, 45,
Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
íine do Dinheiro, J 893

r,°___7ES DB SENHORA SOB ME
V. D.DA,i-.I:lí — Mme* Marie Lemos,colleteira diplomada pela Academia deParis e com casa em Paris, montou seuatelier á rua da Asscmbléa 35, 1» andar.

(¦57 S) S

CARTOMANTE 
Mme. Nicolettl — Pre-diz o presente e futuro com clareza:consultas todos oj dias de 1 ás 6. Só

para «enhora»; Buarque de Macedo n. 51.
(3I7S S) R

COMPRAM-SE. 
vales Souza Cruz e Vea*do. Pagam-se bem; Cattete n. 223 —

Papelaria, (8198 S) J

COMPRA-SB 
uma licença de café ca*necaj na rua de S. Pedro n. 282.

(.41 S)S

GARRETAO 
~ Vende-se um, de qu_-tro «rodas, carregando grandes volumesde 20 toneladas; informa-se na charuta-ria Paris; largo da Carioca, «por favor como sr, Conoalvcs. (8501 S) R

CARTOMANTE _ Mme. ' Concepciou;\J rua Fra Caneca n. xoS, sobrado.Preço s$ooo. (8S3a s) S
CARTÕES DE VISITAS — Cento 2$;V. Ourives 11. £0 — Papelaria. (3280 S) S
nONSTRUCÇOES, reforma, de predios,V. pequenos reparos e pintura», pagamen-to em prestações; tratar com o constru*ctor Michal-ski, rua Uruguayana n. 8; te-leplione 5336, Central. (572 S) B
CARTOMANTE e faz qualquer tr_b_\J lho parn o bem, não usar de cerimo-ruas em falar no que desejares e trata deferidas chronicas outras doenças; ruaOliveira n. 38, fundos da capella do Am-
paro — Cascadura. (3260 S) J

CONSTANTES 
novidades da E'poca —

Novos gramopliones e novos discos;rua da Constituição n, 36 — Casa Fau-ll.aber & C.V (7231 S) M

COMPRA-SE 
ouro e paga-se bem; na

joalhena (C«#a de Confiança); i ruaGonçalves Dia. n. 39. Tel. 4127, Cent.
(C182S) J

"ITüNDE-SE um superior botequim c ca-
_¦ '.era, vendendo duas pipas dc par.i.y

por mez e oilenta patacas de pão por dia''
_ *J O f-_ n _ _ n/l.i. __. _ _i _._.__ .____«__.__ _

ihot
_._¦

oiienta patacas de pao por dia;
_._ na e vende-se cm boas con _iç_cs. O
otivo *. o proprietário ter mais negócios;
tra'informações á praia de Botafogo, .«...

(R 8J12) O

TTl-I.Vllli-SlC um superior cavallo de sella,
. estampa andaluza, grande estatura, pro-

prio para montaria dc pessoa de gosto;á rua Maria l'lora n. 86, lv. de Ilentro.
________.__!

^.il-:\lllí-SE 
-uma cachorra legitima raça

africana; na rua Sá 11. 363, Piedade.
(R 82.,;) O

TTISXDE-SE uma lioa casa de harlieiro,«T.ein boas condições, livre e -.escinha-
r.-içada; rna José dos Reis n. .9, 'Engenho'
«de Dentro. '(,11 8368) O
TT'1'.XDl.-SE um piano 'Pleyel 11_? arma-' \ rio, It. Artistas, 26 Aid. Campista,

—— _*
iMIXIH-l-SU por qualquer dinheiro uma
^ pequena machina dc escrever, perfeitac e.n bom estado; rua Seul.ir dos Passos

11. 98, sobrado. (S 7422) O

tTJ.vXD-.-S.. 11111 bom espelho, próprio1 _¦' para salão de barbeiro*, rna Dr. -Nic-
meyer 11. 69, casa 16, -Eng_iho de T)cn-

(-S 7424> O

COMER 
BEM ! s6 na pensão de mme.solange, á rua Buenos Air« n. 138,loja; iratamento especial a i$_oo por re-feição; assignantes á mesa 60$, fora 70$.

PROFESSORA 
de bordados i machinaf *.,...,.,.Smger; acceita ahimnao a. 15S por P_H._IH__mez; a rua Sdva Manoel n. 134. • H II I _ 1 II H U

PARTEIRA
134

(8121 S) s

PENSAO 
de 1» ordein, farta, variada e

com .toucinho; dá-se á mesa e a do-
micilio; na rua Aristides Lobo n. 23 Tel.
assa. Villa. (6325 's* 

R

PLANTAS 
para edificações, etc., traba-

lho garantido c artistico. Informações
sobre tudo que a_tanja -rchitertura c de*
senhos commerciacs ou indiistriaes, liceu-
ças pira obras e orçamentos; rua Gene-
ra! Câmara 320, sob.. Ferreira dos San-
tos. • (8099 S) S

QUARTO 
— Aluga-se mobilado, com ou

6cm pensão, a casal dc tratamento ou
moços do commercio; rua Buenos Aires
n. 256, sob. (ant. do Hospicio). (S442S)!-

QUARTO 
— Aluga-se o pessoas de tra-

tamento, na rua da Alfândega 11. 63,
2" andar. (8418 S) M

QUARTO 
bem mobilado, limpo c areja-

do, com ou sem pensão; aluga.e ura
na rua Senador Octaviano n. 320—Anuas
Férrea». (7603 S) J

SALA 
de frente, mobilada, aluga-se com

pensão a 2 ou 3 _.pazcs sérios; rua
Riachuelo n. 213, 1" and. (845 5 S) M

SALA 
— Aluga-se uma boa mobilada c

completamente independente, a um ca-
í-al __u senhora dc tratamento, com boa
comida e todas a* commodidades, cm casa
de um casal; á rua do Cattete 11. 86, so*
brado. (S)

Cãliístã
Miguel Hraga, especialista em extracção de

callos ç unliu encravadas, sem dôr, etc, r.
Ouvidor 163, sob. T.N. 1303. Aos domingos
attende chamados i domicilio. Tel, Norte «659

SENHORA 
— Precisa-se falar para ne-

gocio tle interesse, com uma ainda
moça e recentemente viuva, que aqui che-
ífou pelo expresso de Campos no dia 22.
Cartas a João Pinheiro, rua da Constitui-
ção 11. 57, 1" ondar. (8.117 S) 11

CHAPÉOS 
últimos modelos em

e iiall
 sedae palha a 12$, 15$ e 20$; tinge-se erciorina-se a 3$, 4$ e 5$. Mme. Hos, ámia da Ca_oca n. 10; acceita alumnas.

(8119S) J

DINHEIRO 
sob hypotheea de um pre-dio em construcçao, necessita-se 8 a10 contos, trato directo; . favor não se¦apresentar commisfliom-sta. Cartas ,1 A.Ilruiio, neste jornal. (74,!2 S) S

DINHEIRO — Quem precisar sob hy-
potliccas, só negócios sérios, á rualiucnos Aires n. 198, antiga Hospicio.

C135 S) S

DENTISTA 
— Compra., uma cadeira,

c um motor. Cartas a _. Cunha;travessa Oriente 11. 17. (83G9 S) lt

DINHEIRO 
— Directamente, sem com-missões ,eiiipresta-se até 30 contos dereis, eom garantia de predio- ou terrenos.

Negócios muito especiaes; os juros podemser de 10 "j°; rua do Uosario n. 103. 1°,com Maria, (8291 S) _

tro.
TS Tif. XI > lv M-S lí óculos, <pi_ce-n_z, lu ti et as,1 1 ele, clc, e npromptam.se concertos com
rapidez; rua da Assemblea n. 5u, casa -lio-
clia. (-S 7434) O
"Tri.NlHDM.S,!. thermoinetros, de superior; Y precisão, para febre, desde 5? para ci-
ma; rua da Asscmbléa n. 5<\ casa Rocha.

(S 7433) O

liXT^SXDÈ-SJ. ltma officina^ dc cngomina*
f| t _lo, com muita freguezia; informa-sc,

ipor favor, á rua do Rezende n. 142.
(S 85-t4l 0

Tf^ENDEM-SE motores electricos de 1I4.
t j|_, 1, 2, s e 12 II P, com arcos.ato;

praça da Republica n. 195. (S7436) O

TRASPASSA-SE
ri .RASPASSA-SE
JL bom lucro,
out.ro negocio;
95.

um _ botequim dando
O motivo é o dono ter
rua General Clamara u.

(8073 r. it
rpR AS PASSA-SE uni botequim fazendo
X bom negoc-ío, em N-ictl.c.oy. quasi de-
fronte ás barcas; o motivo se dirá no
pretendente, ipagamto pouco aluguel; in*'formes á rua de S, Leopoldo n. m —
tNictíieroy-. (d3.|i _) J

ACHADOS E PERDIDOS
TOSK' CAIIMN'1

f), ... Perdeu-se•desta caia.

rua Silva Jardim 11.
_ cautela n, 1.17.541,

, ,k ¦ (7931 oj.jm
DIVERSAS

ri I^UGAM-SI. ternos do casaca, sobre
___L'casacas. sinorlííntrs; rua Visconde Uio
Branco .16; tel. C. 4V3- (49=5 S) A

A VEXIDA Mem de Sá u,
¦_ir_L a mobilia de tres quarte¦cm perfeito e.tado.

-. vcndc-se
complctoí

(SI

HeJíltraefc
Tira os çabellos supérfluos do rosto,

collo e braços. Encontra-se nas caiai: Ba-Jrin, Hermatuny e Cirio,

S^BOEtRO 
habilitado, otierece-se. Ac-

ceila proposta para o 
' interior. Para

informar com o
Frauco n. 197—V

Mme. Maria Joae.
pha, diplomada pela

Faculdade de Medi-
ema de Madrid, trata de todas as doca.
ças das senhoras e faz apparecer o in-
commodo, por processo acieutifico c sem
dôr nem o menor perigo para a saude; tra-
talhos garantidos e preços ao aloance de
todos, Avenida Gome» Freire n. 77, tele-
pbone n. 3.642 Central, consultas grátis.

_m frente ao theatro Republica.
(S 4693) J

PARTEIRA — A verdadeira
mme. Palmyra

— Com longa pratica, trata de- moles-
tias de senhoras e suspensão, por tun
processo rápido . _-irantido. Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 103. 103 J

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita «parturientes em pensão-
e attende a chamados á qualquer hora.
Telephone n. 4589, Central. Rua Ge-
neral Caldwell n. 223. S. 47"•

PARTEIRA Mme. Francisca
Reis, diplomada.
faz apparecer a
menstruaçüo por
processo sc!c_t_

fico e sem dor; trabalhos earanüdü$ e pre-
ços ao alcance de todos, «em o menor pe-rigo para a saude; trata de doenças da
utero; rua General Câmara n. no. Tel.
n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen-
tal. Consultas grátis. (118 S)

v. Florio, rua Souza
Isabel. (6913 S) J

SELLOS 
novos e usados para collecção.

compram-sc e vendem-se á rua Sete
de Setembro 53 "Centro Pliilatelico".

(360 S) J

mRADUCÇõES E VERSÕES — Pessoa
X habilitada encar. es;a-$.e de fa. ei-as por

o-rço módico. Inglez. francez e bespanbol.
Endereço; Celso Queiroz, rua Parahyba
n. 15—S. Chrístovam, Dão-se as meláiores
referencias. (1207 S) J

fllRENS de cozinha, porcelanas, cristacs,
JL louças, vidros, etc, preço* bnrati-s-

simos, rasa Ron Marche, rua Voluntário..
da Pattia n. 271. (91.16 S) S

rTIYPOGRAPIUA, o mais barateira. Ros-
X ponde-sc a. cartas, pedindo preços. At-
tende-se a chamados. Teleph. Norte 4261.
Casa Torres, rua Senhor dos Passos, 98,
Rio. (42S3 S) J

ÜMA 
moça franceza, ensina o francez,

cm casa das famílias, 20$ por mez;
39, rua da Costituição. (8385 S) M

irVTNHEIRO — Kmpre. ta-se sob liypo-
U thecas de predios, no centro c nos
subúrbios; rua dos Ourives n. 53, leiloei-
ro, de 1 ás 4 lioras, com Frellias

C7497 S) J

DINHEIRO 
sob -liypotl.ocas,

caução de apólices, etc. L.
Uosario n. 170.

juros e
Moura,

(S)

TTXYNAMO — Compra-se um de 1 a 3X/ IIP., de corrente monoplia .c:i, uo
volts, 42 periodos. Carlas para 1). Paiva.
Dr. Garnicr n, 33. (8_i;7 S) tt

T\ MARTA, bemzedèira c cura pnr meio
lt. dc rezas; não é cartomatitc; rua do
Consultório n. 79; avenida Cordeiro. 10,
casa de familia. (-8131 S) S

TVI.VIIEIRO — Qualquer quantia, a ju-XJ ros módicos, para hypothecas, «nti-
chresis, cauções, etc. com J. Pinto; rua
do Rosário, 134, tabellião, ' 

(630.1 S) tt

TV li.. EJA-SE falar com Zcferino San-
1.J cbe_, espanhol, pnra interesses seus;
na rua Evaristo da Veiga n. 134 — l.uiz
Martmez Fcrnandez. (8015 S) R

TvINHEIRO — Adcaiita-se; jures dc
_L_ apólices, c (ilugiieis dc prédios, cnm
contrato, ninila qne seiam dotaes' ou dc
usofruto; na rua dn Misericórdia n. _m,
Pliarmacia, com Santos, até ás 14 dn
larde. (Sn.-. S) S

TPNCAttREGA-SE dc qualquer ciicnm-
J__ tnenda <i_e bordados. Tratar á rua Uu-
que dc Caxias n. q — Villa KiUd, nu
escrever par,-i. eslxr_ío_a a . M • - i^4.-'' (S)

Tp.JIPREGADO — Precisa _c dc 11111 ra-
Í__ .paz, bem comportado, para pequenos
carreia*.; rua General Canabarro *n. 21,

(849; S) R

U^^A 
senhora, aluga uma sala indepen-

dente no centro da cidade, pnra des-
canso dc casal de tratamento, com toda,
a dtscrcçSo. Cartas a Maria, neste jornal.

(74.16 S) s

XTMA 
fainilia doseja encontrar outra para

) morarem economicamente,. residindo
no Cattete; quem desejar, deixe cartas
neste jornal, a C. B. (8171 S) J

njIBTnC* e moléstias de
J^MIÍ 1 Wa.m_l.cr, o DK. 11

DE. ANDRADA,cura, corriincntos, l.emorrl.agias e smpen-soes; de modo simples, evita a gravideznos caros indicados, taieudo apparecer oíncommodo, «em provocar lieltiOiTliagia,tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-NA GALLINDO, parteira do HospitalClinico de Itarcelona; consultas diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
lavradio n. 111, sobrajo. (304 J) S
Partos. Moléstias das
Tratamento dos
abortos e suas con-
sequecias, dos cor.
rimemos, das coli-
cas utcro.ovarianas e das regras irregulares
c prolongadas. Assemblea, 54, das 13 ás 18.
Serviço do dr. Ptdro Magalhães. Telep.
1.009.'. Cent. (8547) R

Perolina Esmalte -^ 
gadquire e conserva a beller» da pelle, ap-

provado pelo Instituto de. Belleza de IV
ns,' premiado na Exposição de M ita no.
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
UNA, auave e rmbellezador. Preço 4$.Exijam este* preparados, á venda em tu-
das as perfumarias e no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete de Se-
tembro n. 209, sobrado. (154O A

Belídes Cara destas man-
cbas dos olhos em
poucos dias pelo

Dr. Neves da .tocha, oculista,
com longa pratica da sua e_-
pecialldade no uaiz e nos hos-
pi taes «lo Vienna, Berlim, Pa-
ria e Londres, oculista do
Hospital da Sociedade Portu»
_u0za de Bonefi.encia e do
Hospital do Carmo. Avenida
Central n. 00, dc 1 ás 4 ho-
ras.

chronicase
recen t cs.
Quereis fi*
car radi -

calmcnte curado cm pouct» dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, não confie-
cendo esso nenhum negativo: r.ia
Theophilo Ottoni 167. (RG092)

RUA
MARIZCollegio Sylvio Leite

c BARROS 256 e 258 — Tel. V. iajJ —
Internato, senli-internalo e externato. Cur-
sos preliminar (para analpíhabetos); prima-
rio, secundário, commercial, artístico e es-
peciãl de preparatórios para admissão ás
escolas superiores, de accôrdo com o pro-
gramma do Pedro II. Ensino pratico de
línguas vivas. Tratamento exceliente, ten-
do os alumnos as refeições cru communi
com a famüia do director. (434B S) T

Dinheiro — **mPr«u-se sob iiypo-"r _ t y . thecas tle predios, qualquer
quantia, o juros e condições que se tra-
tarem; rua Tlieophilo Ottoni n. 83, i" an-
andar. (6013 S) J

_*_jfS V _______
AGTOS FÚNEBRES

Foot-Balls
OlympiCi League

e Paulista
Kaquettes, Calça-
dos, Meias o bolas
para Tennis: : :

SENHORAS

Professores e Professoras
Inelez- FRANCEZ e PORTUGUEZ-

°. , Aulas praticas, ractliodbespecial pe.o nual garaniese. com <üç<*ãoaumiravcl. tjue qualquer pessoa c_ '4 mevzes, certos, conseguirá falar e cseréfér cor-rccllamente estes Kiiomms, e por .io$ooo«mensaes. Preparam-se tç^bcm candidatosa concursos e garante-sú»approv,í.ão. Au-Ia reservada de hy.pno-magileLism.. fican-uo o pessoa apta a magnetisar dentro (lc2 mezes certos Tara tratar das 5 ás 9da noile, a ruiJAlegrc 11. j? __ AldeiaCampista. (;9s2 _s) j

INGLEZ, 
francez, portuuncz, alicmáo e1-itiin.Cursos 15$ mensaes e aulas, cm-

particular. Ensino rápido. Paul; rna Sãoredro 11. 51, 1» andar, esquina da rua da
Quitanda. (s417 S) JI

Ponto a ioiir deid*! 20° re". sorunxo d jour, n_ rua _ de Set<!ra.
bro n. 95, 1» andar. (117 SI S

COLORINA, Tintura ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua cõr original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
f de Setembro n. 127. — R. KANITZ.

Casamentos trata-se cora
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil. 25?, e religioso. 20$, em 24 lioras
•la.Jonna da lei, inventários e justifica-
ções. etc, com Bruno Schegue, á nia Vis-
tónde âb'-Rio'-Branco, 32, sobrado. To-
Jos,' 03 dias, .domingos e feriados. At-
Tendem-se a ,.c'4atiiado3 a c-iial-iuer liora.'jTèl&pliònf n. 4.542, Central; (S ijIÇi

TTESTIDOS pelos uliimos firurinos dc
V Paris; preços

Carioca n. io.

V
razoáveis; ã rua da

(RnC S) S

Mutambina.

|Bk|/_l| CV .ratico, Mr. Pe-
I _\l _>__ I__ El__ tcr B:lra'ite ensinar•^m^m^^* tm seis meies, 10.

men.5aes. Largo de S. Francisco 36 e rua
da Carioca 52, i« andar. Vae a domicilio,
por preços módicos. (8180 S) J

_,„*.._, _,_. ._ _ , .TNGI.EZ, francez, portuguez, aulas e li-
ENDE-SE MUtamuma. Il ções particulares (merhodo Cerlitr) ;
Un.C. loção aromatica preço módico; rua da Alfândega n. 190,- - sobrado. (9480 S) Jqus faz renascer us eabel-

los e destruir a, caspa; na
Garrafa Grande Granado
& Filhos, He manny e Sa-
lSo Elias, Ouvidor 120

A «1774

MÉDICOS

U

Consultas oratis

A FÍKADOR .lc pianos, harmouisa liem'_Ml o som e mata os bichos . e os ti-
ver, e pequenos reparos, tu_o 10$: con-
certos ceraes baratissimos, no Café fiu.-
rany. Tel. 4191, Ccnt. (S.-.i S) lt

A G1..\"T..S nos listados, acceita:n-se na
__*__ fabrica dc cartmlto*. _ gravuras, n rua
Sndiei 11. 18—Rio. Peçam condições a
José Xavier. Optima commissáo,

(sssi

"ST1 AZ -SK vestidos por -figurinos; á rua
X' Visconde de Itauna ti. 285, sobrado.

(R_17* Si R

T.TVP0THI5CAS na cidade e subúrbios,
XX grandes ou pequenas quantia.; rapi-
dez c juro modien. informa o sr. Pimcn-
ta, rua do Kosario n. 1.17, sobrado, fim-
dos (-;._ S) R

T.TYPOTI-rKCAS no centro e suliiirbios,
JIX fazem-se com nmdtca-. comniissões,
na rua Archias Cordeiro 11. 16,., loja dc
ferragens, cem Freitas, dar. S _ 11 lio-
ras. (;496 S) J

A AK-IROS 1'ARA CHAPftOS DE Slv
LÍX NHORA E NOVIDADES — T. Lo-
bo __ C.a. importadores, rua do H*o«picio
n. 1 _o. Rio de Janeiro. Aos srs. nego*
cianlc;. c moil.stv._i do interior, ren.cttcrcmos
qualquer encomnienda. (676. Si lí

TTVPOTITECAS desde 8 »|°, coiítorme
S) J XI localidade c garantia; J. G. Dart.

i rua da Quitanda 6,., Iciter.a. (599.1 S) J

. i.MAZK_r—Tmíipassíijse um cm opti-
1_-"Íl. niaa condiçf.osf, não paga aluguel.
Tratn-se _ rua Vranos n. s_ — Estação
<le liamos. ' (Sa.14 P) I)

XTVPOTIIBCAS, n juros de o a ie»!»
ÍI ao nnno, empresta-se sob predios;
negocio serio e feito eon\ promptidão;
trata-se na rua da Misericórdia n. 24,
pharmacia, com Santos.. (8114 S) S

TMPOTENtl.A -- Cur.. se com os par
X rafas dc catuába remédio vegetal, vin-
do do -sertão do Ceará. Encontra-se na rua
de Santo Christo 11. 99. (7818 S) R

A OKXTKS para trabalhos typographico.. I T IÇOES de magnetismo hypnotismo'-í"! --- Accejtnm-se alpuns nas pricipnes j .XJ poesia. In.trucção iprimafio c eccun
cidades ile^ Mina-s, S. Paulo c K. <Io Rio [ daria, aula., diurnas c noctumas, para¦c nas capitae*. do;; demais. Estado.-;. Van- i creanças e adultos", a 10$ mensae;. Car-
tajosa còmmíssão. Pedir informações á ; tas com scllo para a resptvsU, á -Psyco-
Casa Torrei, rua Senhor dos Passo3, 98, ' logia Experimental", caixa postal n. iS_;.
].io. Enviar >s_llo nara resposta. (7798 S) U

(M. S) S| —

I i RAXI1A c VICTORIA
_t_V comprar cm perfeito estado e com ar-
reios; informações á rua do Lavradio
n.=68. (;,i.-i S) S

7 EGIIORN __ Ovos garantidos, duzia,
Frecisa-sc | XJ fi?; casaes a 20$; rira P. Julia n. 32.

c.-...:i 11. 1. (73.11 S) S

I "IITANDE ccnccrlar as suas vitrollas e
j líL gramoi>!totic. c machinas de escre-

TDORDADOS a ni.icl.ina Singcr — Pro. | ver, ;'. r-..a Dr. Aristides I.ol.o n. 116,
.1- [essorn cora ia aunos dc pratica i.a com o ;r. Tlicodorico, (S197 S) J[Europa, Ifcciona com toda a perfeição, . ~-
liordados cm branco, rendas, matiz, ouro. i ~\ ir ATT A ,para carvão .11 lei.lia, vende-
1r._all.os nrtisticos c ncncit/i eucomineii- i'X sc na rua Torres Homem 11. 1^1 —
das, inclusive, para eürcja-j rua Etelvina \'. Isabel. (S-O-, S) R
11. 23 — Estação Olaria. (fiS;-_ SIS.. —. | INOVEIS — Compra-se qualquer quan-'!._'«"VCI.ETTKS usadas —; Veiiilein-sc 1 iJJL tidade; paga-se bem; na ri... do Ilns

picio 11. 170.

para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

__ cío, rins, ossos, etc,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S. José,
30 das 2 ás .| (menos ás quarta-feiras).

A ..95_ _.^ ^^
dicos

operado-
res espo*

ciulistas em moléstias dos OI.H .5
ouvidos, .««-Muauíta o nferoz,
enfermidades das senhoras, pelle.
syphilis, venereas, blenorrltagtas o
das vias genitaes e urinarias do ho-
mem e da mulher. Todos os di.ts
das 3 às 6 horas ria tarde. Una Ho
drign Silva n. 2fi,l* andar (entre As-
sembléa e 7 de Setembro). Consulto*
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso para os exa*
mes c os tratamentos constantes des
sas especialidades J 6343

PROFESSORA 
— I.ecciona france-, e

musica, por preço módico; avenida
Passos 73 c ;s, sobrado. (Soio S) K

Prof." M.e Altiny -VS™__
pelas linhas das mãos. Resolve atraros
dc. vida, realiza casamentos e cura pelosfluidos oceultos, Kão acceita pagamentosenão depois dc olitido o que sc deseja;
rua do Mattoso n. 20, da_ 10 ás 4 lio-
ras. (6580 S) R

TpI-OFESSORA ingleza lecciona scu idio-
i. ma cm casa e a domicilio; na rua S.
Josi 11. 18, i° andar. (;tn. S) j

T>ROPESSORÀ .ostrniigcira, ciisi-A 11a fvnnccz, insloz a nllcmito^
om breve tempo. Preços módicos.
Kua <Ia Carioca 47, soli. (J8S52 S
00 MACHINAS Sin.cr — Liquidam-se,uv/ de s c 7 gavetas, dc coS a aoo?,
de mão o de pé. Jt.-inca.las de il-.-j c vin-
tp\ machinas com motor clcctrico, para fa-
hrica dc fazenda branca c trcsponlãr cal*
çíuIo, de uma e duas e tres ngul)ta_í': i!
praça da Republica n. 195. Í75J. S> S

tomante seientifica —
unica 110 ce-
nero. — Rua

da Alfândega
1,-5, próximo á rua Uruguayana.

(M 7iP3^

Casamentos trata-se com
brevida.de,

mesmo sem
certidões,, ci-•_ 1,'23$, c religioso, 20$, em 24 libras,

na forma da lei, justificação. Carteira
de Identidade. Na rua Visconde do
Rio Branco n. ..7, sobrado, próximo ao
Cinema Oympia. R 7840

CASA CLARK
(Desconto aos Clubs)

Xarope Peitoral de Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de Hy-

giene c «premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional dc 1908. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronoliitcs. calarrlios chronicos, coque-
luclie, asthma, tosse, tisica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosses ner-
vosas, constipações, rouquidão, suffoca-
ções. doenças de garganta, larj-ngc, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro, t$5oo. —
Depósitos: Drogarias PacSicco, Andra
das n, 45; Carvalho, rua Primeiro dc
Março, 10; Sete de Sotcmbro, 81 c 90,
c á rua da Asscmibléa n. 34- Fabrica:
Pliarmacia Santos -Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo n. 229. Telephone 1.400,
Villa.

Álvaro Gonçalves de
¦ Figueiredo

t.João 

Gonçalves de Figueiredo,
¦sua mulher, filhas e genros e

) demais parente9 convidam as
pessoas de sua amizade para as-
sistir á missa de 30o dia do pas-

samento de seu filho, irmão e cunhado,
¦ÁLVARO GONÇALVES DE FIGUE1-
REDO; que mandam celebrar amanhã,
terça-feira, 29 do corrente, ás 9 horas,
na. matriz da Piedade, pelo que se con-
fessam eternamente gratos. (R 8269

Cttstodio José dos San-
tos Coimbraí Frederico Pinto Casta e sua

familia, etn homenagem i memo-
Tia do scu particular amigo
CUSTODIO JOSÉ' DOS SAN-
TOS COIMBRA, mandam ceie-

brar hoje, segunda-feira, 2S do corrente,
ás 9 horas, uma missa, na efreja da
Candelária, para a qual .pedem a assis-
lencia dos seus amigos. Rio, 27 de agos-
to <lc 1916. (R 8203

Idalina Fontoura So-
bral Pinto

t

BARBEIRO
Vende-se unia barbearia; informa-sc

com o sr. Nunes, á avenida Passos
n. 54- <R 8243)

__)_.___¦¦_ —' In-flamma.ão. corrimento,\_/_iiua lacrimejam-ento, belíáès, ca-
t.imta-s, etc, curadas í>cla importante des*
coberta do pharm. Orlando Belfort. Das
rãs C da tarde; rua Alegre n. 45 — Al-
ileia Canipista. (7982 S) J

COPACABANA
Aluga-se o superior predio n. -8,., na

rua de N. S. de Copacabana. Trato-s*
na padaria. M 7691

HYPNO-_.AGNET.Si_0
. Se tjuizordes ndqtlifir estes poderes,
rapidamente, procura, vos inscrever
no Curso do Professor "KADIR", á
rua Mariz e Barros, 87. Pelo seu me-
thodo de ensino, com 8 lições iá po-
deis influenciar e dominar os outros.
Faz trabalhos de Somnambulismo e
outros, sobre diversos assumptos da
vida. R 8213

DELICIOSA COMIDA .
Só sc ol.trni, cdzinliando-a nas 111a-

pt.ifio.is panelias dc pedra " Mineira'?'.
Deposito, Bazar Villaça, 126 rua Frei
Caneca. Louças c trens de cozinha,
nor menos 20 "i" das outras casati

CM 843-.

ESCRIPTORIO

T _r.S. TEIXEIRA COI MURA , c
JL/ABETiAlWO MARINHO — ^lle,
syphilis, vias urinarias e mols. venc-
re.-râ do liomeni e ein ......llicr, 606 e oi.t. c
rün. medica, mol. dc ci cincas; rua Sete
de Selcmbro c>9, das 4 ás 5 c 3 a= 4.
Tel. 16-, C. (634 S) J

DR. ALV11 AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS „.

ESTÔMAGO -- _ IGAl.i"" — IM*
TESTINOS — RINS -- PULMÕES,
etc Consultório 1 rua Rodrigo Silva,
n. 5. Tejepli. 2.rri, C. Das 2 ás 4
horas. Residência: Iravessa Torres n.
17. Teleph. 4.2 _, Cent.

DENTISTAS

DOENÇAS DO APPAOELHQ DIGES-
TIVO E DO SVSTEMA NERVOSO—
_._?_ REMATO DE SOUZA
IQPES, docente na Fa-
cuidado, Exsmes pelos
raios Kf do estômago?
iiBÍestissos, coração, pul-
niõesfetc. Cura da asth-
ma. — Rua S. José 39, da
2 ás 4, (menos ás quartas-
jeiras). Grátis aos nobres
ás 12 horas.

rlA-iiga-se um,'próprio para advogado;
na rua Sete dc Setembro n. 4 = .

-R. S--S...

PYORRHEA ALVEOLAR
(Secreção de pus entre a gengiva .

o dente).
Tratamento racional pelo cinirgiüo

dentista Ascanio Ribeiro, professor da
Faculdado de Pharmacia e Odontolo-
gia do Estado do Rio. Assemblea nu-
mero 69. M. 7684.

ESCRIPTORIO

Priamo Cavalcanti Sobral Pin-
to e seus filhos, Natalina, Rubens
« Hcraclito, Virgínia Fosshchcr
e filhos, Jos«aphina de Andrade e
filha, Eruestina Fontoura, baro-

neza de Itamarandj-ba, Ildefonso Myns-
sen, e seus irmãos, convidam ás p;ssoas
amigas e parentes para assistir á missa
de setimo dia, que mandam rezar A.
9 11_ lioras, hoje, segunda-feira, 28 do
corrente, na egreja de S. Francisco
dc Paula, por'alma de sua extremosa
esposa, mãe, irmã, tia e sobrinha, IDA-
UNA FONTOURA SOBRAL PINTO,
Outrosim, agradecera, mui de coração,
a todos aquclles que lhe acompanharam
os restos mortaes até á ultima morada,
c a cercaram de seus carinhos durante
a sua longa moléstia. (M 8372)

Carlos Augusto Gui.

í
do

maraes
Julicta A. Guimarães e Romeu

A. Guimarães convidam os pa-rentes e pessoas <le amizade paraassistir á missa que scra cèle-
brada, amanliã, terça-feira, 25

corrente, na egreja dc S. 1'cdro;
ás 9 horas, por alma dc scu querido
pae CARLOS AUGUSTO GUIMA.
RAES, ^primeiro annivcrsario do íalle.
cimento do mesmo, S' 8834

L-bania do Carmo En-
nes da Silva
Myosotis Manhó convida as

pessoas de sua amizade para as*.
sistir á missa <_ue por alma de
sua chorada mãe «manda rezar,
amanhã, ás 9 i|- lioras, na

egreja de S. .Francisco dc Paula. •
S S53»

í

f

Silvestre Dias Teixeira

í PORTO — PORTUGAL
Etelvina Vieira, Alberto Dias

Teixeira, Felomena Teixeira e
dr, J. J. Vieira Filho, convidam
ás pessoas de suas relações para
assistir á missa dc setimo dia qu«

mandam rezar por alma dc SILVESTRE
DIAS TEIXEIRA, seu saudoso pae c
sogro, na egreja de S. Francisco de
Paula, amanliã, terça .eira, 29 do cor-
rente, ás o x12 lioras. J 8.5.1

Aluga-se um bom escriptorio. na rua
S. José 112. Pliarmacia Brito. (J 7894)

Doenças _a pelle e venereas —
Physiotlierapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e dl-
recior do Instituto Dermotherapico do
Porto ÍFArtugal).Tratamento das doen-
çaB da pelle e syphiliticas. Applicação
dos agentes physico-r.aiuracg (electrici-
dade, raios X, radium, calor, etc.), no
tratamento das molçstias chronicas e
nervosas: cons.: rua dá Alfândega 11.
95, das a ás 4 h.ras.

Julia Zanni
(_* ANNIVERSARIO)

Maria Strocchi e filhos convi-
dam ás pessoas dc sua amizade
para assistir á missa por alma de
sua idolatrada filha e irmã, SIN-

; LIA, que a morte roubou cm
plena flor da mocidade, que mandam cc-
lebrar boje, segunda-feira, 28 do cor-
rente, ás 9 1 ]_ horas, na egreja dc São
Francisco de Paula. Antecipam desde
já os agradecimentos.- 4992 J

t

Anna da Silva
Joaquim da Silva _ati_ni!c),

Miqueliua da Silva Lima, Albi-
no dos Santos Lima,,.losé da
Silva, Armando da Silva, sua
tia Thereza Gomes da Silva e

seus filhos e mais parentes fazem rezar
uma. missa de triesimo dia, amanhã,
terça-feira, 29 do corrente, no largo do
Machado, por sua sempre saudosa irmã
e üa ANNA DA SILVA; desde jáagradecem. y s.13.

Dr. Evaristo Nunes
PiresI A viuva do DR. NUNES PI-

«RES, faz celebrar, hoje, segunda-
feira, 28 do corrente, ás 8 horas
na egreja de São Francisco Xa-
vier, uma missa pelo ícxio anui-

versario do fallecimento do seu querido
e inesquecível esposo. ' (S506 RJ

Maria Augusta Ornei'
ias da Costaf

C. J. dos Santos Coim-
bra

*

\ PARAHYBA DO SOL
BOM L..IPREGO DE CAPITAL.
Vende-.» uma solida e confortável

casa com commodos para morada e
nijcocio. tendo anncxo unia padaria,
tulo illuminado a luz electrica; tanto
o negocio como a padaria estão bem
afregüezados. O predio tem água enr
canada, pomar fruteiro e quintal, c é
edificado cm terreno próprio, distante
20 minutos das Águas Salutaris. Trás-
passa-sc com o sortimento ou sem cllc.
Quem pretender dirija-se a seu pro-
prietario José Rodrigues da Silva Ju-
nior na sede do districto dc Santo An-
tonio da Encruzilhada, E. do Rio.

.R S202

Grátis só este mez — Envia-se,
i|.i_m so-

DENTISTA

licitar, indicação do meio infallivel d
obter tudo fjne sc desejar, quer sobre n
iclicida.le .pessoal, quer «sobre outro qual-
nuer _-_.ut.-p.o intimo ou partic.ilar. Mn.
xima reserva. MME. THOMPSON; 73,'r.

— Maurity — Mangue, Scllo para resposta.
(800 reis). í-tjSo S) J

(8378 S) M

Vende-se

JL_ pnr preço. admiráveis. Qualquer con- ¦
certo, reformas .pinturas; ver os preço.
ila Casa Urasil 1 rua do Cattete 11. 105: | 3\ r.VCIl 1..A (caca nkkcis) —
¦lei. .;,_¦_, Central. (fi-í___ S> ]. i i.i uma . rua da Alfândega n. 1.17, 1"
—— I and..:-. (--143 S) S-. -ORIi... KII.A — llá-sc dc Çraça uma; .—i
X> bonita Rala dc frenle, para uma sc* I "ÜTDC-VNT-CO — -Prccísa-se de um bom
mliora que seja perfeita bordadoira á : IIJL mecânico que s_'il)a trabalhar em es*
miacliina. Para trntnr rua Carolina Meyer, tampas, pon.ons e matrizes. Apresentar*

. S, cm írente á estação do Mever. gp das 7 da manhã á_ 5 da tarde, á ove*nida .Mem do Sá ;S. (8321 S) S
tres ca* —__, —

respeitabilidade, i
ncccltam-se cm caia de tratamentu; á rua
Rlarquez dr Abrantes 76. Tambem se d_ j'fcoinida n domicilio. (6576 S) J
F/10PIAS A' MACHINA?.,. Terei, com
S\J perfeição cm ( qualquer idioma e n
'jpreços razoáveis feitas por Steuo-Dact>_o-

J^IAPAl. «.cm fillios n-.i doi.
\j valheiros de toda Artigos para alfaiates e

costumes de senhoras
Vcndem-sc i

na rua do Hu
Soares St C.

feraplia muito competente. Informações"Tel. 70., Sul e Casa Steplien, S, José
(,-04 Si 11

CASA 
mobilada — Aluga-se do tlía ift

cm dcante, um andar com todas as
commodidadc3 para _m casal; n mobília

[-í toda completamente nova; ver c tr.itnr,
i!>. (S)

preços dc importação,
¦picio n. 04, Casa .1. C.

(J U
TliTOVEIS usados — Compram-sc mobi-
1?X liaríos completos, avulsos, objectos
dc arte. antigüidades, ornamentações,, pia-
nos dc bons autores, etc; na rua Seria-
dor Dantas 11. 4S. terreo, com E. Ri-
beiro. (0121 S) S

11. Bnltlns Von Plnncltensteln
Esp. cm obturações a ouro. platina,

esmalte e extracções completamente
sem dòr; colloca dentes ccin_ ou sem
chapas, a preços reduzido.. íjaraiiíe to-
do e qualquer trabalho e acceita papa-
mentos parcellados. Das 8 da manha,
ás 6 da noite. Aos domiiiRO-s só até ás 3
horas. Rua Marechal Floriano Peiixolo
ri. 41 (sobrado), próximo á riu Cru-
guayana. ,„

DENTISTA 
o -«í.oo mensaes para nbtu

ração a granito, platina, -..ativos,
desde o primeiro dia. Trabalhos de clia-
pa, coroas, pivot, etc, por preços mini*
mos c trabalhos garantidos, na Auxi.ia.
dera Medica, na rui dos Andradas 11. _,
sobrado, eíqi:i.:a da rua General Câmara
teleph., Norte .1137. (3-._ SI J

fvEXTlSTAS7$; chapas dc vulcanite a o?;
laboMtorio da rua Urugivayanak' t.s c

ndc
iplrado.

Coroas de o;.ro a $%,

curam-se fácil eoora
pletamento sem dm*
com LYSOUNA tio
Pharmnoeutioo Jovi
no dns .Santos. De
posito geral: II.Acte

38, Teleph. norte 3_C5. Preço 3S0D0
S 230

veuereos

Éitei düsejap

CASAS EM IPANEMA
Alugám-se diias: uma na rua Pruden-

le dc Moraes 11. 00, c outra na rua Mon.
fenegro n 51,. São casas limpas c pro-
prias para -pequena familia. As chaves
dc ..ilibai, estão próximo, na rua Vinte
de Novembro n. _5 _, cmle se traiam.

(M 
S476)

1 Macíiifiismos para lenha
Vende-se uma installacào electrica,

completa, para o preparo de túcos-de
.¦.o cl.ui constante de um motor electri-
co de 10 cavallos, uni machado incca-
íiico duplo .íiirIcz, uma mesa com duas
serras circttlaros. polias, transmissões,
correias, clc. Informa-se com o sr.
Olivio, rua do Rosário 66, 1" andar.

J _34.

A GASA
Aluga um cspjaçoso escriplono com

dois compartinieiUos, por 70$ooo. Ou-
viilbr ri.

O PROMPTO ALLIVIO DA TOSSE
XA.KÒP_ PR TjTMãO RHA.VO e

BnOMOFOB3.no J)lí QUBIBOZ
— S. 1'aulo —

.Poderoso calmante. Os resfriados,
Rouqtiidõcs c Catarrhos Bronchicos des-
aparecem logo ás primeiras colbcradas
deste poderoso xarope. Não contem
morfina e, por isso, pódc ser usado
sem perigo.
A' VEXDA EM TODA A TAIÍTE

A Directoria e o Conselho Fis-
cal da Companhia de Seguro»
Argos Fluminense, profundanien.
le sentidos com o súbito fallecl-
mento db dedicado collega dire-

clor e leal amigo sr. C. J. DOS SAN-
TOS COIMBRA, convidam os seus ami-
gos, os parentes e amigos do finado,
para assistir á missa de selimo dia que,
por sua alma, fazem celebrar no altar-
mór da egreja da Candelária, hoje, se-
gunda-feira, ;S do corrente, ás o lioras.

(J Sos .

f
Stella Leite Netto dos

Reys
Raul Netto dos Reys, filha, so-

gros, irmãos, cunhados e sobri-
nhos, muito gratos a todos* que
se dignaram acompanhar até á
ultima morada os rcstos_ mortaes

tle sua esposa, mãe, nora, irmã, cunha-
da e lia. STf-XI.A UU,TE NETTO
DOS REVS. convidam as pessoas de,
suas relações para assistir á missa dc
7", dia qi*e, pelo descanso (le sua alma,
mandam *réza'r hoje, segunda-feira, 28
do corrente, na cathedral de Nicthcroy.

("J 8..00

¦Francisco José da Costa, Fio-
dana da Costa Guimarães, (fi-
lhos), nora, netos c bisnetos,
agradecem profundamente penhq-
rados a todos as parentes e ami-

gos, <iuc compartilharam da sua ininien-
sa dor, enviando pezames, velando e
acompanhando ao cemitério o cadáver
de sua idolatrada e inesquecível, proge-
nitora, sogra, avó e liis-avó ' MARIA
AUGUSTA 0RNELI.AS DA COSTA e
pedem-lhes o caridoso obséquio de as-
sistir á missa de setimo dia que em sul-
fragio de sua alma será rezada, amanhã,
terça-feira, 29 do corrente, ás o i|-
na egreja dc Santo Antônio dos Po-
bres. (S507 SI

i

Euclydes de Oliveira

f

Vende-se uma bastante afrcgitezada e
magnificamente situada 110 centro da
cidade. O motivo da venda será ex-
plicado r.o pretendente. Trata-se com o
sr. João lltiber, rua Sete dc Setembro,
n. 63. Casa Mubcr. S 7442

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e aos

melhores preços, Rua da Alfândega,
108 e 110.

- nra do C-tflct_ 11. 86,

CARTOMANTE 
espirita — .Mnie. Ma.

rie T.o.!.?e_ s6 _cc_l._ gratt.ieaçSo dc-
•»o.. da p.s^oa conseguir o q'..c <icíej;i:
Mattoso 11. 31, (S027S. J

vel/^OMPRA-SE «tn nra.Io Revcrsive
'\J mais nppareb.íft agrários que não te-

nham muito ttsoj Iríformaçõe-* detalhadas
e preços a Joíc Bello, nu Sachet n. r.

« «obrado, (B.-.-n S) R

(.\. 
A — 1-rcçis.vsc

J 7 a 8 quartos, o
de uma *.-(ne* tenha

quartos, o mais dependeu .ta.--*,
r.té o preço dc 4oo$ooo, nas immcdiaçüM
de Oiitcte e Lapa. Cart-is para a caixa
<h> correio ijí5, a H. Cerqueira.

(3.11)2 S) 11

COMritAM-SK 
e vendem-st

(.«.cr quantidade| paga-se
3io.p-.cio n, ir"-

movei, qual-
l-pin, rua do

(8.1,-rS) M

/ tIIAI'f.OS para senhoras e crenncas —
V. I. F. Madeira Tunior. sticcessor de
Mme'. Hcnriqucta & C", lariro dí Cano-
ca 11. 6, i° andar, próximo á rua dc São
Josc. (!«. I S) I

C~OMPRA-SB 
qualquer quantiilade d:

jóias •.«.-ih.is. com o-.i sem |.rJr.is ne
qualquer valor e cautelas do Monte de
Soccono; paga-se hem; ua rua (ioncal-
*.cs Dios n. ir, Joalheria Valentim. Te.
lephone 004, Central. (O291 S) li

CORTINAS, 
tapetes, pinturas a oleo,

moveis c de escriptoriot compra e
laniht.n er.ca.xota para mudança, }. J.
Uartim; ra» ia Alfândega n. .u

irMIi. 7.IZINIIA, esclarece todos oi
j_.__ pontos da vida e concerta. Cônsul-
tas grátis; rua Feliclo 11 • 58' — Casca-
dura. (4£8i SI .1

Tl.rO.'EIS — Alugam-se, çompram-se e
i?X vendem-se na Intermediária; rua do
Caitete 2). tcicpli. 557, Central. (;;ig S) J
"ITOVKIS ustid
iTl vendem-se 1m-.iilo em conta-, rua íc_
nhor dos Passos 11-. 14—16. C-l3-> -^ s"

_» T I.l.lí Héléne Rufficr,
írançais d1

rua doa Arauj

professeur üa
stoire et de litlcrature;

t_-;-'iii S) J

OBV 
e OROIIO' fresco*. IViiiba e I'i-

jr.cr.i_ ila Costa, vende-sr, á rua Se*
nador' Euzebio 11. -10, (7276 Si R

para
IJRECISA-SR 

(ie um companlie
-«sala dc (rente, com ou sem ««t-«-.««., ..

rua Tucuman n. 1, 2» nndar. antiga do
Tlieatro. (¦*.-.* í"1 ',l

IJRECISASE 
de ema

rua úo Oriente
fartas para Octavio
Branco i-o, sobrado.

pensão para a
Paula Mattos.

Comes: <iv. Rio
(S _S ?) J

Vendem-se usadas,
(Si.tS.--iM

JEXSAO — Traspassa-se ou alt*ga-sc
com doze commodus mohüados c to-

io*. oecupados; para inforinaçues, ra ove-
.ida Gomes Freire k-f., agencia. í.-So S.J

5J0RTAS 
de :.co — Vendei

rua Frei Caneca ns. r a . 1

Í

AMERICANU
DR. C. I-GUEI-

a ,3 KE1JÜ C2pee-.aii3
| fí ta em extracçõej

completa*.' n.
tem àór c outros trabalhou gtirautidos j
sestema aperfeiçoado, preços módicos, o
em prestações, das 7 da manhã ás :. da
i-oitc rua do Hospi-iiu ti. 2:2, canto da
avenida Passos

I)
Casa
reno

ver-sc livre
dos atrazos
da vida, sa
ber o pen-

Sj-ntcnto de pessoa de amizade, attrahir
amor c bons negócios, trr felicidade 110
comuicrcio, iratar todas as doen-
ças, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalhos scientificos c
garantidos, dirija-se a loão Pinto da
Silva, cm sua propriedade, á rua do
Cupertino numero 7. eslação de Quin-
tino Bocayuva, enviando cnveloppe sei-
1; do c subscriplado para resposta e coti-
stilta todo.s os dias, cias S da manhã ãs
9 horas da noite, no gabinete -:?.->oo,
com talisman 5?ooo; por escripto. io$j
com talisman, 15. a .-5S000; realiza se
o que desejarem, por mais difficil nue
scj_ cm qualquer distancia ou Estado.
Gonorrhéa clironica c impotente, cure,
garantida. ____2

PENSAO
com contrato cm uiiii
proxtuto ao centro da

DirniLíüTo^tTsu^p.
EXTISTAS—T.ocal ancstlierco "Jdcl* —

- o mais poderoso e Innffcnsivo. 191
llermanr.y, Cirio, ücntol e Mo

(;.!>! m .1

e_
DO.
pre*

 paração. App, 6o5 e
Assemblea 11. =1 das 12 ás íS ho*
Serviço do Ur. PEDRO MAGA-

í.liKES. Teleplione 1.000. C. (S.^S S)R

Passa-se um;
rua esplendida ,
cidade. Casa boa, npalacetada, com todos
os commodos rom janellas nara o jar-
dim. Informações, rua da Carioca. .|i_.
com n sr. Nascimento. J 8i_ã

ALUGA-SE
Uma bon casa pana renda com ou

sem contrai-), ccnt grandes accommo-
dações, installaçõcs electricas c sanita-
rias. .pintada e forrada de novo: para
vêr c tratar na rua Barão de São Fe-
lis 11. iS. J Sooo

aO COí_s_EhO!0
Pessoa dc probidade, cem longa pra-

__fc_ca -fie casa de mantimentos a varejo
.'atacado, apta -cm cscriptnração c cou-
tabilidade, offerecc-se para auxiliar nu
gerente, mesmo para outro ramo 110 in*
terior ou qualquer Estado. Possue at-
testados importantes» referencias cm
grande p.-.rte do alto cniumcrcio c fian-
ca. Carta a este jornal a J. M. (JSüí)

V. Ex.a precisa
collocar dentes artificiaes ?

Não se deixe .Iludir, pro-
cure um OSPCCialiStd, porque
esse gencro dc trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes.
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videin a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procu.ar-_.03
de preferencia, exclusiviiin. 11-
tc, para coliocação dc dentes
nrüficines. por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos -de que os nos-
sos trabalhos excetuados por
systüma novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
ia para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — Rua do Car-
mo, *-i, canto do Ouvidor.

A 4641

-Maria Paiva de Oliveira e fl-
lhas, Antônio F. de.Oliveira e
fillios e dr. Tose Raulino de Oli-
veira, esposa e filhos, novamente
pedem a seus .parentes e ás ipcs-

soas de suas relações para assistir a
missa de trigesimo «lia que, em intenção
á alma dc seu saudoso e pranteado es-
poso. pae. irmão, cunhado e tio, EU-
CL1DHS DE OLIVEIRA, fazem ceie-
brar hoje, segunda-feira, 28 do corrente,
ás 9 1I2 horas, na egreja de S. Fran-
cisco dc Paula, antecipando os seus
agradecimentos. S 8120

João Luiz da Costa
Antunes

t i» lAi-.Í.WBRSARlO
IMaria C. da Costa Antunes,

filhas e irmã, Ignacio Paula An.
times e senhora, d. Enrico Jacy
Monteiro e senhora, dr. Emilio
Ji^lio .Hciist, «senhora e H-llios,

coronel João fl'. Cosia Ferreira e fj-
lhas. convidam as pessoas de sua ami-
zade para assistir á missa por alma de
scu saudoso filho, irmão, sobrinho,
cunhado, lio c primo JOÁO LUIZ DA
COSTA ANTUNES, hoje, scgunda-fcl-
ra, 28 do corrente, ás 9 i|a horas, na
egreja de São Francisco de Paula.

M 
8403

Maria da Gloria Ennes
da Cruz

Raul Ennes da Cruz e fa-
milia, Jayme da Cruz Cuiina-

Francisco ArrigonS
Deolinda Ribeiro Arrigoni, fi«

lhos, genro e netos participam o
«fallecimento de sen extremoso es-
poso, pae, sogro e avô, _RAN-
CISCO ARRIGONI c convidam

aos seus parentes e amigos a acompa-
nharcni os seus restos mortaes atéo ce-
tniterio de Inhaúma. O feretro sairá
hoje, segunda-feira, -S do corrente, át
4 horas da tarde, de sua residência, á
rua 25 de Março, 24... (Ií, de Dentro).'Por este acto de caridade antecipada-
mcnlc agradecem. (8518 Sji

Commendador João
Martins dos Santos

Elisa Bravo dos Santos Caldei.
Ta, Manoel Antônio Caldeira c fi.
lhos, Laura Ribeiro do Valle,
Luiz 'Ribeiro do Valle, Antônio
Martins dos Santos, Altamiro

Fernandes Bravo, senhora c filha (au*
sentes), Álvaro Bravo, senhora, e filha
(ausentes), convidam as pessoas de sua
amisade a assistir á missa de setimo dia
que por alma de sen pae, sogro, avô,
irmão, cunhado c lio JOÃO MARTINS,
DOS SANTOS, mandam rezar, amanhã,
terça-feira, 29_ do corrente, ás 9 i|a
lioras, na egreja da Candelária, confes-
sando-se desde já profundamente penlio-
rados. (8^0; R)

_______________

t

BENZOIN
Para. o embellezameato do rosto «
dai r.ifios, rofruca a pelle irritada
pela iiavr.Hia. Vipro , 4$ooo. Pelo Cor-
rcio 5S000. Perfumaria ORLANDO
RANGEL.

Cofres M. W. Americanos
Marca registrada sob o n. 11.31,.

reconhecidos como melhores e que maior
segurança offcrccciu contra roubo e to*
go; grande stock por preços de oceasião.
Único depositário, Maycr Wiger, rua
Camerino n. 104, 7967 J

OURO A 1$800 A GRAMMA
PLATíNA A C?:oo

Prata, 30 a 60 réis a grainina, l>ri«
Ihantes, cautelas do Monte de Soccor-
ro e de ciusas dc .ponhorce, compram-
se á rua do Hospicio n. 216, bojo
Buenos Aires, unica casa que melhor
paga. (M 8303)

Cavallos e Touros de raça
Vcndciu-se quatro cavallos poi

1:8oo$ooo, grandes, novos, bonitas es-
tampas, Campolino c Pega; quatrn
touros da «raça Hollandcz e Charol:__
Para vor e tratar em Juiz de Fora,
rua Victorino Braga, Coronel Simas.

» C.R7753),

TINTURARIA

V, Ex, não quer mobilar sua
oasa som gastar dinheiro ?
E' o qu; pôde conseguir facilmente,

per aluguel mensal e módico, todos us
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Casa
Progresso.

rães c familia, Antônio Gon-
çalvcs Ennes e fillios. Joaquim
da Silva Salgado Guimarães

(ausente), agradecem a todos os que
acompanharam até á ultima morada _os
restos mortaes dc sua pranteada mãe,
avó. irmã e sogra MARIA DA GI..O-
RIA ENNES DA CRUZ e convidam
parentes c amigos a assistirem á missa
de setimo diá que pelo repouso eterno
dc sua alma mandam celebrar amanhã,
terça-feira, ás o 1.2 horas, no altar-
mór da egreja de S. Francisco de
Paula, confessando-se por este acto de
religião muito gratos. (S 7.447
S__S____SK_____-_-E____3--<--E_.

Regina Azambuja
Guimarães

A
CONDUCÇÃO GRÁTIS — Chímadoit

Telephone, Central n, 4.305 — Kspecia.i-
dade em limpeza chimica a secco. Lava-se
e tinge-se qualquer tecido, por mais fino
que seja. Lavam-se e passam _te roupa*
de casimira em dia e meio. Entregam-se
roubas de casimira de limpar c >..-;ar
em 2 lioras. Lavam-se roupas de senhora,
por mais fina» que sejam. Limpam-se a
tingem-se luvas, pluinas, boas aigiettes tt
chí-péos de homem. .Executa-se tudo com
per/-*».cão e a preços módicos. Kua Setia«
dor Dantas n. 85. (._.!)

PENSAO FAMILIAR
Exceliente -tratamento, quartos l-cffl

mobilados ipara casaes c solteiros —
Preços módicos, todo conforto e as-
seio, distante oito minutos da Avenidf
Central. Praia do Russcll n. 94.

f
gsanB. __aaai___i___g:^v^P-4ye^g¦^^ivkkj^m^'^'^^'^^^^^1^ Ka__BatEB_HBB-CTgi-^weara^gt^^g ___\gSggBggggj; BI -1* _5E_BE35-_BS--SBSS_B--S-B 555 ^T-____ i_?___t'^?s"w^j;5f^

Os filhos, irmã c mais pa-
rentes convidam para assistir a
missa dc .. ° dia que mandam
celebrar pelo descanso eterno
rie KI.GI..A AZAMBUJA

GUIMARÃES, amanhã, terça-feira, 29
do corrente, ás 9 horas, na egreja da
Candelária. Desde já sc confessam
sumiiiamcritc pratos. (S S.sco

C_lPE_^-*<t-__:_ ¦_*_T_-M ______»

Fabrica de Tecidos de Maiiia
Vende-se uma, <para producção d.

duas mil dúzias de camisas de meia
por mez. Trabalha com fio nacional.
Typo R, io.. ia, 14 e iG. Prova-se dat
lucro superior a cinco contos líquidos
Trata-so cor -favor, com o sr. Leon
fabrica de guarda-chuvas; rua dn Ko-
sario, esquina da rua da Quitanda.

S. S543.
___-______!__¦

AGOÜGUE
Trasp.ass.vs.' ou admitte-sc um so:io.

cm um dos mais centraes de Botafogo;
í rua dos \ oluuta-trata-se no mesmo,

rios da Pátria 273. S S51..

T)RECrSA-SE de umã boa arrumadeira
i *fíi rasa de tratamento; rua S. Luiz

(51J0 S) Sn. 49 Haddock I.obo. (8.18)

Dentes e Dentaduras
COMPRA-SE

qualquer .trabalho velho -da boca. R.ia
da Asscmbléa ikjuja. _____!_,"a 

prestações
Casa intermediária com sc.te nesta

capital, acceita representações para a
venda de: cofres de ferro, machinas de
escrever e outras para escriptorios. ma-
chinas de costura, mobiliários, relógios
de parede e dc algibeira, jóias diversas,
Cai.11l4ar.las, revolver, ou pistolas, etc.
c outro (iv.alq-.ter artigo que se preste a
ser collocado pelo systema de vendas a
prestações. Offcrecem-se todas as ga-
rantias exigidas. Agencias em todas as
prineipaes praças do Brasil. Catálogos
c outras referencias á Caixa I ostal

.«18...RÍ0 de Janeiro. R s.°->

8:000S000 1

Vende-se uni pequeno e novo predio |
entre Santa Thereza e Gloria, na rua.
de Santa Christina u. 9-, ver no mes.-
mo c tratar na rua dos Inválidos n. 60 .
com o sr. Lopes ate ao meio-lia. N.
B. todos os bondes de Santa Thereza)
passam na esquina da rua. (75.14)

QFriOiAL ut PhArfivIAbiA
Precisa-se de um co:r. referencias.

Informações, rua Uruguayana 3: ¦
S4.nO

NEGOCIO VANTAJOSO

TBBATRO MUNICIPAL
E30_i'__-J

Segu8ida-feira, 28 de
_4yos._. de 1916
A'S '-SI HORAS

ÜNICO CONCERTO DA EMINEM-
TV PIANISTA

Vende-se muito vantajosamente
bem montado estabelecimento d
versão, unico c exclusivo no gencro:
dando uma media de lucro mensal de
2 a 3 contos de reis. Esplendido ne-
gocio para explorar nos Estados. In-
formações detalhadas e mais explica-
çCes á vista. Ca,r'.a a Janota, neste
juntai. U ^..-7

PREÇOS
Frizas o Camarotes dc i*
Camarotes cie 2- . . ,

v-™ Poltronas .-..,.°l: Balcões de 1- o 2*. . .
Outras filas. . . . ¦
Galerias

1.11110

riO,.ooo
25S000
in.^nna
ogooo
¦.$000
sgooo

CINEMA THEATRO S. JOSÉ' EMPRESA
PASCHOAL SEGRETO

Os billtptps acham-se . venda na
casa ARTHUR NA. 01.HÃO

COMPANHIA MOLASSO — Da qual faz parte a primeira bailarina ANA KRE-
MSER — DramaiS. cometiias. mu-ftcas c grandes bât_ado3 — Dircclor Oa o.ches-

tra — MAEST RO MANELLA
HOJE —*— TRES SESSÕES—-Vs 7, S ?i t* 10 Já —*— HOJE
Eipecta_ri!os dc completa novidade para familias —Arte — Luxo —¦ Moralidade.

Numeroso elenco — Luxuosas monta gens — Toaü a_ noites novidades
PRIIJiEtKS SESSÃO*

A FILHA DO MANDA»RIM, ,
e UMA NOITE EM TABARIN

SEGUNDA SESSÃO

AMOR D'APACHÈ
e UMA NOITE EM TABARIN

TERCEIRA SESSÃO —

MADAME X em CHINA--TOWN
e UMA NOITE EM TABARIN

GRANDE NOVIDADE — Sc--t-iícira, i dc setembro de i.:6 — Estría di
VELHA Companhia Nacional de Operetas, Revistas, M.-igicis, '..-.uletas e pecas dc
costumes regionaes, fundada cm julho dc 191., com o legendário — FORROBO-
DO*. Desempenhado pela- seus creadores, o primeiro actor cômico A'.fredo Silva,
l'epn Delgado, Lmra C-odinho, Cecília Porto, Jl.ittos,. Pcdroso, Franklln e toda a
companhia. *

O SUCCESSO DO DIA I — _As scssües principiarão sempre peia exmbiçio
dc ".ulnví" -das mais reputadas fabricas.

PREÇOS POPULARES r— A Empresa rcserva-st o <_re-tt> de alterar este pro-
gramma. •

.\.>s ti-eatros S. José, S. Pedro, Cariou Gomes e Xlaison Moderne, haverá ma-
í.iée aos domingos, ás - i|j.

CftSIHO*>PHEgilX
O unico tlieatro por scssr.es qu.funçciona na Avenida

HOJE ~ÍIO«J__
Segunda-feira, 28 de agosto da

1010
Grande suecesso ilo

-¦ ___iei.tro I^equcuoí

2 SESSÕES 2
A'SS UOKAS E 10 H.01-AS

! Mimosa comedia do FRANCIS DB
GROISSET

Telhados de Vidro,
Brilhante trabalho de Ema do Sou.

za, Belmira do Almeida, Olympia
Nogueira, Salles Hibuiro, Anthera
Vieira, Edmundo Maia e Antônio
Campos.

Mobiliário lornecido pela r,l-_r>*
STAR.

Amanliã
Telhados de Vidro
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• ^ CORREIO -OA* MANHÃ* :pl&gHi-da-feir a; 28 dc Agdsto dc 1916 v

A maior do Brasil Contractante daa melhores
fabricas muiidlaes

ti

Companhia Cinematographíca BrasileiraCompanhia Cinematographica Brasileira _$_ #***V TT^.-Tm-___^Wi%- "f^T

Hall" das elegantes e dos intel.ectuaes « Ponto de reunião oncfê^e encontra a melhor sociedade"dó Rio e os melhores programmas
_~™ -— ..«u-flfvu

A maior agencia de filma com exclüsivldad© — )*:!m_
de arte o valor

Pertence-nos a palma da victoria - Tomamol-a, conscientes de termos attingido a perfeição em nossos programmas - Cingimol-a, na certeza que não nol-a disputarãooutros, ante a grandiosidade de cada espectaculo que se segue a espectaculo não menos grandioso, e que somente nós podemos offerecer - Os programmas que se vêm succe-dendo apoiarão o nosso gesto, e, o de hoje, mais que nenhum outro, gritará o nosso triumpho! 'AVATAR
Novella de THEOPHILE GAUTHIER/interpretada pela celebre artista russa
SOAVA GALLÕNE e pelos srs. NOVELLT, admirável em seus gestos: HABAY,

£J£QfagQDÍgt| da FALENA g MASTRIPIETRI
Deslumbrantes dansas exóticas, pela bailarina de fama mundiala hdla ZOH_RA

**^S_-_ll_lff-_tl *1*WWl_ÜIE_j^^S^

WW QUINTA-FEIRI* QUIÜTil-FEIRA -qpi
ÜM PROGRAMMA EXTRAORDINÁRIO

2 films sensacionaes - 2 fabricas de renome universal -- 2 artistas formosas

i?5._

".""*»_ :

e celebres

EMEBHOSAMÃO T
da fabrica ÍTALA, pela formosíssima ITÁLIA MANZINI

Oração da Esperança
da artística GAUMONT, pela fascinante Mlle. FABRÉGES

^™*"M ^^^^^^^^^^M_-C__________-_____-^_C_5__^-_______-_B^_-HBBi^B^fl

Devido ao nosso grande stock de films, este trabalho, apezar de grandioso ebello, não permanecerá em programma mais do que 3 dias: 28, 29 e 30

:;._;**_•;¦:.
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-A.S FERIAS DELEONGIO
f írnn _r» »rk »-»i _r» _r1 3 «-» ____. •*.-*-_ I _____*, __-_- *-_í i _^1 _*-_. _**¦¦_-» ___•_ __!-'__' _r--* __¦__.¦__.'.____--_____.-_

_M._A.IS_ DOIS FiLIVXS PÁRA O _e_FtÕÕ«AM:]3_ít_A.

Uma comedia explendida cia fabrica GAUMONT, executada «elo fiixoartista mr. LEONCE PERRET

Um numero especial quo nos deixa
ver: ítalo Bertini c demais arlis-
tas da companhia VITALE.—Os cs-

a ri , ,r t~-; ¦ tudantes e a Light.— A exposição-
M'M:«t,;i_irik>>—mmmTmmw.'*-"___"'___'___ _. "*~* ene ***.»"...•— Artistas do theatro Edcn, dc Lisboa. — Os hydroacroplanos da armada, etc.PROXJMASEMLAJ>IA: ° mafiCSt0SO lraba,h0 de GM°l «^^«^^

VAJva^IFtOS (Cactos) o querido romance policial. Interprete: a scductoramlle. Miisidora

ODEON AGTDALIDADES N. 12
canina. — Artistas do Ihf.itrn lírir-n _n T.ici.n.. n_ hip_i*_i_i.n-i_r

38.

palaoe T__3:___:___._r_Ei____:
T)TTO TT 1? o croador «lo Fado o «lo Maxixe em ParisXJ V *t£ *-' -tJ foz a sua festa artística
HOJE - SEGUNDA-FEIRA28 A'S8 3(4 - HOJE

Extraordinário prog_-.in_._ia dividido
em duas partespl^a O Micróbio do Amor»

.Comedia cm Ires actos, de Bastos Tigre, .pula companhia E.\I'MAiFUJ.iA.
iParte literária: — João do Kio, Bastos Tigre, Ol.gario Marianno,

Raul, -ali_:o e Luiz.
iEntre-acto de Bastos Tigre, por 'Emma Pola e Carlos Abreu.
Jcanne Maniy, nas suas liei lissimas canções, francezas.. ¦ ¦
iPhfloiifenà _,!){M e Corte Keal.no (liictto *(i.\ Portugueza. c a ..Bra-fileira); Philomena Lima e Cacilda Silva cantarão fados. .Mófiològos

por Natalina SerTa, p.árlos I.c.il c'acfor' Brandão. iVrtlitir"Castro, bári-
lono brasileiro, cantará fados e modinhas brasileiras. DUQUE e G.VBV
que se despedem do publico carioca, dansarão o* One-Step, 'Fado Apa-•che, Valsa do Beijo. Tango Argen*ino e 'Maxixe de salão.

aví.ta semana a engra.adissima comedia em tres actos. 
"traducção

dc Ccrvasio Lobato
CASAMENTOS RICOS

Bilhete

Tj-EJEAT-RQ »_CXJ__>_riCI__P_Al__,
Concessionário XV,.Moochi":

Amaniiã Terça-feira, 29 de agosto Amanhã.
_EEED_VIVí__-_VS_. CLASS1CAS =

venda na Bilheteria do Tlii-tro. S53".

pop Mme. ISADORA DUNCAN
_'¦'¦©com o concurso do notável pinnls ta francez MAl'RICB DTJMESKlfj

AVENIDA
__-,:__ o PREFERIDO 3PELO ESCOL JDA SOCIEDADE CARIOCA —::

uii.ursu ui, noiavei pianista rrancez .-AUIUCB pp._ES_.II. H Dfinn.a _ín <*_>*._.1_ _ _,___. —

(SECONDE SELECTION)
___,- PRIMEIRA PARTE _ _ .PRELUDES ,— a) Êxtase; b) Figure sur-'. vim toi-bcau; c) La Bclgiqtií^íeri.(Unt la guerre,' d) La Bela «tie^fà• la- giierrc; c) Le Destin. •..*¦<
ETUDES — a) Ut dieze mineur (Ele-

pie), piano, solo; b) Fá mineur Guir-landes), piano, solo; c) Spiivmir d'uhamour disparu.
1.0-TURNES _ a) Mi tnaieír, piano;i _°10*, °i Nocturno Iragico; c) Mlbemol (ange sur le champ, de Ba-

.— SEGUNDA PARTE -i..'.

GRA- ij>$ ,SONATE ¦¦- Op. 35 em ÍHt-¦','/. mal-.muteur .(Le noeme de la mori);(.A a)v-'G.ayí.allegro, ftilato, piano, >f^lo;
b) Scheúb; c). Marche fúnebre;' d)
Finale pftsto' (!à ípifale sur de cirne-
tiére).

POLONAISE em la bemol, piano, oolo.
MAZURKAS — a) Si meneur; b) Ri

majcur; c) Fá dieze riilneur, piano,solo;' d) SI behiol "majcur, 
piiino,¦ solo. «íf! * 

"

o
trabnllios

íí
Em 3 actos desenvolve-se

THEATRO MUNICIPAL
VALSE BRILLANTE__&_? i

*_^_t-_»________».-«-™__ , .

Concessionário Walter Mocelii
— TEMPORADA OFFICIAL DE 1916 —

Grande Companhia Lyrica, do Theatro Colon, de 
'

Buenos Aires, da qual faz parte i
a celebre soprano j

MARA BARRwm
EM ITOLLABORAÇAO ARTÍSTICA CO M O THEATRO SCALA, DE MILÃO1 ESTRE'A — i" DÊ. SETEMBRO

XA CASA ARTHÍIK NAPOLEÂO— Avenida Rio Ilr.nnm i.*_
Continua aberta a assignatura para 10 recitas

____-_______^—________-_________________ fT-TirTnr-iTTm_niniii____i 1

( A Hmprefa rcwa aos Srs. Assignnn ie3 vir realizar a -,a cnirada *!e so l,!° c-durarem os respectivos cartões definitivos.• A ASSIGNATURA encerra se impret erivelmentc a 30 do corrente. '

THEATr-Q CARLOS GOMES
GRANDE COMPANHIA DE SESSÕES, DO EDENTIIEATRO

DF. LISBOA
,.,.-__ Empresa — TEIXEIRA MARQUESHOJE 2 — SESSÕES — HOTE

ESPECTACULOS DEDICADOS AOS SÓCIOS DA
Sociedade Propaganda de Portugal

ios quaes, a exemplo do que a Empresa,.Teixeira'.'-Marques'.-'-costuma f.izer
BÕ_IPirAP_n°-S,._m .;!f'0;l' 'f1'""-'' 'HIS ?3 »**'"*•««, ••* segundas-feiras, aUONIHCAÇÀO DE .*..'¦;" nos logarcs de Camarotes c cadeicas.

. ULTIMAS REPRESENTAÇÕES
í ., a,r""íi'"",lla r,cv'jla f'.nli!fiap '¦* cosiumcs portuguezes, em dois actoü, oriRi-iui pie Carlos Leal c Avelino de Sou.a, m_.ica dos maestros Thomaz dei

Ne_ro o Luz Junior

OJP/klZ DO SOL.
_ »_«,«_*--•_•-_--° ESPECTACULO DAS FAMÍLIASO MAIOR SUCCESSO LEGITIMO THIUMPHO

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Os socos pia Sociedade Propaganda de Portugal que queiram uülísar*se la bonificação de 25 »|o, nos logares de camarotes c cadeiras, devem apre*sentar m bilheteria pio li.eitro, durante o dia, até pis 10 liom-p, o recibo tiro.visono <le sociò. l
Amanha _ Primeira representação dn revista rm .lois netos, de Luiz dc-iq-.p.no, I creira ( oeSo e Ahe:io Harbosa (os mesmos autores de "O ii")DOMINO*. (8-5*)musica pie dei Negro c C. Calderon

les de Esposa"
*k vaidade de esposa,

A posição melindrosa do esposo
A confissão - O recurso - Unidos ã felicidade! - A vaidade a serviço"de nma dama leviana !

HOMEM MYSTERIOSO
Um proscriplo do mundo pelo crime commellido! Um lar em abandonoíagrimas e saudades. O encontro. Recordações dc um passado feliz — Si-dades percnnes!— *-n*-i

Da L-KO da Universul - Trabalho original cm peripéciasarriscadas.
EXTRA S_

Rua da
Carioca

60e 62hoje: -•-

¦» ¦ M III Pl 11 l '.Bi.li l ¦¦JJJ.WJ-U-I!_-M-f_--MB__t__________________________i ____!____ 
"^^^^^IH^aSlB¦'¦'¦"ll*mUm—ml 

j  ¦»¦¦
___________; ÜL ..¦ ^mmim-mE-M—Mmmmmu^^Mmg-mum,^ MJ_Mg.MWMMIIg-»Wl JU JM^Ill-_^-a_gK_-_-_____MMBM|^g3B

^^ -_p 
A _ K A -2=2

Robert Leonartf tr erra fíall O tlO-TJial Universal Rcse"ha dos acontecimento!
7~~~— ——¦ mundiacs de maior vulto 1

sento lu?aZnTdt]F-RA\lÂO AMWA_?A ^íltimf ÍE^^' °™ndiT ^ ThcalraI bascada ™ P^pai_ do Sonho. Mimosamente^"cseinp 
jhado^ transportando 

o EspectadorPao

*^ * SEGUIR: GRANDES NOVIDADES - SO' NO AVENIDA

Proprietário
M. Pinto

Telephone
C. 1937

PROGRAMMA SEM EGUAL **;-. HOJE
Cliamamosa atti-nçSp dos1 nosiOS frc_uontii(loros pira a. seguintos llnhns o-criptas por um grãõdõTriTíco tlicatralmuna revista quo noaba Ue cho**-... do Vcllio Mundo '
,"i_ V-_r)e,eíllpos a esta,P'*i'!''',ns Wtistns russas exerçam sobra ns platéas do todj o mundo ,1 nnis formidável 'nsoendenota. Na nrte muda
S_,„I_wmtt' 'V." ^í1'?"110 '''H,fir ° t^lP^óM da ntirahlrem a si ns in issas da espectadoro ¦, obrigarido-a. a appl msos instinctivns o _ admrnç-0.*.....cadaar'-lsta que •.ppareee,dir-se-lna,que trazoimnn.a forçi ma-fica! .rio arrecada sympathias o suscita espanto, para tudoquanto ó Dello,-grinde o sublime »»^^ Isto posto, no nuos sobram palavras para apres. nlnrmos a impulsiva o tentadoramente bella artista rus**a

Theatro Apollo'HOJE-Segnnila-ftira, 
28--H0JE

A's S 1[_ cm ponto
Festival artístico da actriz

3__l*vi__ Et Bastos
e do actor

RIBEIRO LOPES
Dedicado noa Estudan-

tes das Escolas Supe-riores.
Representação (única) da peçacm 7 quadros dc grandioso

suecesso miiiidirii

THE.ATBO REPUBLJGA 0iTvo« c
C1NRMA E ATTRACÇÕES - Films da EMPRESAPINFILDX *=.ni_-_*__s-«,

^Orchèstra sob a regência ile RAPHJVEL SO.MaNÒ * '

SESSÕES CONTINUAS DAS>7 A-S. lí HORASEstr6a <^o -o.ot-Ei.vel 1t>a,rrls1.a,

^^^ t— " 
" "- -.v*.«vi^Mw**-ui.naniiua-*o ¦íuwwüOOU IIIU UUlfilTILDE KIA.3í3J__"_r 1 ROMANCE DTO

MOÇO POBREQue ínlguranto, inicia a sua carreira cinomatographlcn, interpretando o tempestuoso drama da vida in-tima, um dos maiores c mais monumentaes trabalhosmodernos da arto do 'gesto, sob o titulo

*1 Actos de paixão insana e de extraordi-
naria luxo

qucmarcor.i para a excelsa artista, arrebatada c austera, lin-da i) predominante, i\. primeira etapa dc futuros a .longostriumphos. Ü drama ao-.ptjr do^sifieniior das scenas cm qtiucst;i ínontádn, encerra cm seu i)r;.o a lingina mais terrível ofunesta ilo uma poi.**'io an írüsa.

ROBERT PANTOJO i

Enlradadc Jardim 500 rs,
Todos os estudantes mediante

cartão de identidade tem 50 .p
nos fauteuils.

»os sous difficeis exercícios

Kf,flTs tio acrobaçia-Natural, 1 parte-Cines.O JOIO :;Tosette Aadriot -Drama, 3 paries-Eclair.
Mcc".1* 

«"^(HemiyPorten)- Drama, .partes-

?u*8PÀ bSS ^PK^^O.S-Drama.Opartes-Gloria.Os 28 dias do Clarinha-Cümica. I nnrin-_.r.,.,m_nt
réis - Woi o jffi; f?^Camar0,C5'3S000- P9't~n«s e balcões, 300

Sabbado - a revista - d_vj:__v.xs xj_cv_c_a_ i
____________!______________>¦___-___ 11, ¦______, ^~ 

*

THEATRO^jrecREIO

£"/£_&*. Aé55j__ D«5FD°
Hoje - «houkda. 

_ H 
•_

As -¦j,.|--ESPECTACUL0 COMPLETCi-.fciia e despedida do
ACTOR GHIRA-A COMEDIA DE GRANDE EXITO-A llllfl
Protagonisl..: CREMILDA

.DE OLIVEIRA.r.I!,.-,„tc Intermédio pelos dí.tlnetòs or-
Afevcdo. RomiiaWo I-igucircilo, Uno Ri-neiro, .Peixotinlio. Ernesto Ilcgor.li.-i, T.eo-li-rdo dc So:; c Conchita Snnclic' Ecü

5 Soo d
3 $000

UMA SURPREZA
pclp beneficiado. :I-ot.r.:e3 di.lirictos. -.- -.- .Cadeiras

Entrada geral. . 
'. 

. 
'. * 

.'Amanhã — A's ; 31. e o _'dÇAOZINHO.
, A,.'"?'""*]*": — O ciiR-racipKssimo "v

deville" MARIDOS ALEGRES, emcios, no mcsüKi Keiicro do "(j Ag-.i

A TI-

BAiM"!m._E_____*__J'»________¦_¦n_fi ' w— __—--_¦ ¦-.-.. ___.___. J—i——-^—!•—•—_>j iu. i^xiijaia-nr. ^»b_7—nr^-^^^y.—^^ ^^ *' < »t,.-i-i

i!c>^i^'3_"T^^^fflaM8Kaffla^g>igMW^^ —^'--'^-p'-'--~^-...a-^J-

¦Dois
Monumental programma novo -films de grandgjnetragêm em um só programma

^^-3__ã__B_S_B
Empresa

J. Cruz Junior

No mesmo programma exliibiremos o dulçnroso episódio contemplativo e sentimental
SYLVIO E O STRADIYARIÜS (O hm U-Ph) E,nt áastaSS. oreligião quo evidencia a bondade ilo um veluo cura, a fltlnlguia do uma Utiaucza o inoomnaravol vocacSo musical doum pobre orphão — l**ilin <Ic Patlie Fruros.

Ainda níals, os dois pbiiiposiiF-ilnis do actüãililndc oinl_mã~parte câifãTíriií
Revista passada ás tropas, vindas de Verdnn - A visita dos representantes da "Dnma" aos exércitos das frentes

t COM»EXTRA K_ MATIXEE- O interessante film cômico Fo idoi«o e Klirella Suicidas
„,„v...c':im?í:e vi prosrí-mnins, grandiosos 

"o 
variados como esto, só no Cinema Ideal, quo continua o ser o IDEAL DOS cinemasQUIM A-FI-.IUA—A formo-ii o ines .uecivel actriz italiana LEDA CYS, no drama amoroso n trágico cm 7 lidos COMO NAQUELLE DIAh mais o sensacional romanca policial, de plorla Pilms ein."> actos TATUAGEM DISNUXClADJRA (A CICATR1Z)A SEGUIR - A apreciada artista russa D1ANNA KARENNE no drama social em 8 partes QUANDO O AMOR REFLORKSCE

il *¦
: QÜIKrT_A.-.E^-E3I-È_.-__- -
i ¦

O.
r ,. (om O ULTÜVSO AMOR)Grandioso drama cm G longos actos da Fox-Pilms

amor
:^*-Ç-.___j_a**-a om 5 acios da fabrica d^uxo-FUni

^-^-^ „ 
Conünua^_l^l^^yjll^A FILHA DO CIRCOI-StCIrCVE. ??? A _% __ £_ m% ___ 

"-_ 
m m fi. *a @ 0 MUITO BREVE ? ? ?

4
Vejívnx na lactiultima, pagina os annuncios cios theatros S. Jose Pheníx e IVItin íeipala

____¦ i ¦_¦¦— .ifg BB i ii* - ***** —tt-, 1 ii*ttA—Wm -¦___¦ -.--._. _--m«--_>_-.^_i-,.J-^ii


