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EXPEDIENTE
A serviço desta folha viajam,

presentemente, os nossos repre-
r-cntantes Pedro Itiintistii tia Silvai
),niz de Mattos Noves o liouvenco
.•Incido Onmno7,iina. O primeiro
eiicdiitrá-so no Estudo do Itio; o
secundo cm Minas o tambcm no
Estado «lo Kio, o <> terceiro, nos
Estados do Norte da Republica.

Para esses nossos auxiliares pe-
(limos a boa vontade dos nossos
iiniiüos e ussi_.iian.ps

— Em Petropolis, o. vcndcdoi-
do "Correio da Manhã" o sr. Fran-
cisco San.oro.

0 CONGRESSO
Votado o orçamento, em. segunda

discussão, a Cantara dos Deputados

devia oecupár-sd dc vários prolilc-
mas, cada qual (le maior interesse

paru o paiz, que exigem solução, con-

sigiiados em projectos já estudados

pelas respectivas conimissões. Em

vez disso, a ordem do dia compõe-se

dc assumptos sem ncnliimta impor-

tancia, negócios infdividúaes, que o

presidente vac pondo em discussão

por solicitações de deputados que os

patrocinam. Por que não volta A

ordem do dia a reforma do Ensino

Superior, ji votada em dois turnos,

e fpic, depois de uma votação inter-

rompida, ficou indefinidamente adia-

da? Simplesmente porque não estão

liem amparados os collegios equipa-

rados, e receiam seus protectores,
alguns delles seus professores reuni-

nerados, que passe o artigo que aca-

ba com o -valor para a matricula nos

cursos superiores dos exames nclles

prestados, o que lhes causaria grave

darnno, talvez a morte. 'Esses depu-

tadus, a que estão ligados represen-

tai.lcs de -Estados aos quaes 
'convém

c está recontmendada a conservação

dc alguns desses collegios, tira força

para impor o scu interesse particular
contra o interesse geral. Como a re-

forma do ensino, muita outra mate-

ria importante continua a esperar cn-

trada na ordem do dia, c tampouco

consegue, graças á opposição inspi-

rada em interesses iiidividuacs. En-

ás complacencias, ás transaeções
entre seus dirigentes, os quaes, sc-
nhores do voto popular, não encon-
tram absolutamente resistência aos
impulsos do egoismo interessai, o.
Xão receiam saneção ou castigo; não
os detêm responsabilidades. Não
admira, pois, que no Brasil a tenham
levado á ruina os homens que delia
fizeram sua presa, que a empolgaram
c a dominam, sem outra preoccnpa*
ção que o próprio interesse, movidos
só pela ambição c avassalados pelo
egoismo.

Gil VIDAL

SITUAÇÃO CRITICA
'.-linda não deu o Presidente de

Minas nenhuma resposta ao appello
da conimissão executiva que presidiu
o ultimo congresso dc cafczislas dc
Cataguazes, appello relativo aos cm-

presthnos do Danço IlyPothccario c
Agricola dc lícito Horizonte.

O appello, como lia dias assignalá-

mos, pede o interesse do governo cs-
taditul no sentido deste obter para
os devedores do referido banco uma
moratória,

A simples palavra moratória dá a
idéa de uma situação dc insolvabili-
dade. Mas não é esse o caso presente
dos lavradores mineiros, Para deft-
nil-o, basta recordar as condições cm

que o Banco Hypotliccario opera.
P.ssas ççit-dições foram objecto

duma ligeira exposição feita recente-
mente ncsla mesma columna. A re-

petição — já i-.í dizia o outro — é n
melhor figura dc rlictorica. Por isso,
repitamos o assumpto, para que fique
bem gravada na memória dc Iodos a
enormidade das transaeções do refe-
rido banco, feitas, cm virtude dum
contrato leonino, com o intuito deli-
botado dc escorchar d lavoura.

¦O Banco Ilypothccario só énipres-
ta ,-ni ouro. A unidade monetária
adoptada pnra as suas operações c o

franco'. 7:7.',.' empresta cm francos,
cobra juros cm francos c só admitle
amortizações cm francos. /,___ sin-

gularídmle daquelle estabelecimento
dc credito provém duma exigência

tretanto, muito se podia ter .feito de do respectivo director, o Sr. Perrier

útil nesta sessão legislativa, que aliás

já fez por onde não figurar entre as

mais estéreis. Aecrcsce que não tem

sido daqttcllas de menos assiduidade

dos deputados, tantas vezes, quando
mais preciosos aqui, ausentes com o

subsidio nos seus 'Estados c entre-

gues aos seus affazcrcs c negócios

particulares.
lAs sessões do Congresso custam

muito dinheiro, para se esgotarem,

sem qne elle delibere sobre assum-

ptos do maior interesse para a nação.

e cuja preterição lhe iem sido prein-
dicial" Ao passo que deste modo são

esquecidos c abandonados interesses

da nação, conveniências particulares,
negócios, arranjos! individuacs, da-

mnosos quasi sempre ao Estado, cor-

rem celeromente, no Congresso, ven-

centlo todas as difficuldades. Por

essa c outras razões é que todos os

dias augmenta o descrédito do Ciu-

gresso, olhado sempre com mãos

olhos pela opiniãi que, por muitos I roubados

feita no momento da assi,j.natiira do
contrato. Contra cila não sc Icvaii-
tou, por parle do governo, a repulsa

que era de esperar; _ ii resultado foi
o peor possível.

Tendo o Banco emprestado ao
cambio de ló d., recebe, hoje, ao de
'_' ;.'. Por essa fôrma, o lavrador

paga tini juro stipplcmentar indirecto,
— paga, portanto', uma divida muito
supeejo)- aquella que cffcctivantenle
contraiu.

Os eafezistas ainda toleraram essa
situação por algum tempo. Mas ago-
ra, cm u queda cada vez mais acceii-
(nada do cambio', eslão ila contingeii-
cia de quem tenha que dar ou a
bolsa ou a vida.

Dahi, o podido de moratória, que
lhes dá a esperança dum cambio me-
lhor, c que, ao contrario de indicio
de itisohabilidade, é uma aspiração
legitima daquclles que pediram para
pagar ,* não para serem impunemente

dos seus .irgãòs, lhe assaca repetida:

mente a preoecupação uniea do sub-

sidio. Falta ao Congresso, que assim

procede, força moral para decretar

medidas, como, por exemplo, os ini-

postos da conimissão do Finanças,

que tanto contrariam o povo p.<r lhe

iinporem duros sacrifícios. Revolta

a este que se lhe in.-t.ani esses sa-

crificios, quando vê os que os votam

e os decretam inteiramente despre-

oreupados dos deveres creados peio
mandato que recebem delle povo, para,
antes de tudo, lhe defender os int-T-

esses c promover o lien estar. Assim

procedendo, são os membros do Con-

gresso que mais trabalham para o

próprio descrédito.
1A0 passo qttc o legislativo assim

decáe na estima publica, o exeetivo

não goza de maior apreço. Parece

que os dois rivalizam em atolar-se

na impopularidade. O legislativo

conserva-se inerte, insensível aos cia-

mores da opinião por medidas e pro-
videneias salutares, que .(-habilitem o

paiz e o levanto:*, do profundo aba-

timento em que afundou. Tambcm

não pede contas ao governo ,1a ini

gestão do paiz, da applicação desas-

trosa ('ms dinheiros públicos: tle des- HOJE

pesas contra as prescripções orça- >;•*'•.•>

mentarias, de graças e favores á |
custa dos cofres da nação e eom o

dinheiro do esíoladissimo contribuiu-

te. Iniciado o presente governo coin

tantas promessas que fez, com tantos

e repelidos protestos de vida nova,

o paiz sentiu, esperanças de inclho-

r..'_. 'dias, O povo chegou n íicreuiíar

que se abria nova era dc seriedade,

de severidade, de reliabilitação do

governa do .Brasil, de modo que o

quadriennio actual fosse o reverso,

do ante-ior: e dessa esperança e

dessa crença, não cremos reste muito,

.lá sc ouve muito repelido o coneci-

lo de que este governo muito se

assemelha aos outros, n cujos pro-
cessos chegou-se a crer que opporia

a mais completa rcacção.

A um velho republicano, desses

eternos convictos de que a salva-

ção do mundo está, nos sagrados

princípios dc fo, desses q:;e acham

por -demais reduzido o prazo de cx-

periencia republicana entre nós para
descrermos das suas vantagens c ex-

ccllencias, ouvimos ha potiro, que
r,.áo fado perseguia a Republica no

Brasil, parecendo qne um puder invi-

sivcl se compram cm desmanchar

Iodos os planos e todos os efiforços

pela adaptação e prosperidade do

novo regimen no Urasil. !•,' ma

íorte, caiporismo, que a perse-

gue — concluiu o republicano ro-

oiantico. Qual caiporismo. E' que

• Republica se presta, mais do

(jue o regimen a que suecedeu,

Apresse, pois, o Presidente de Mi-
nas a solução sobre o que lhe pedem
os lavradores: c, se a moratória fôr
conseguida, lera contribuído para sal-
vor da mais torpe das especulações os
legítimos interesses das classes que
trabalham e que produzem.
—- - "*—mT^O"<B> <H^r— —
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o Sr. Nilo virou casaca, passando-se
do partido da terra para. o do mar.

'lionteni, cm glorioso typo ., clzcvir,
deu um vespertino algumas, no seu cn-
tender, " importantes declarações do
Sr. Xilo Pcçanha".

Que declarava, o homem? Declarava

que apoiaria novos impostos, porque
está certo dc que a administração só
os pedirá em caso dc rigorosa necessi-
dade!

Até ha bem pouco, o Sr. Nilo era
contra, os impostos, tanto que mandou
o Sr. Raul Veiga gritar, também numa
entrevista ao mesmo vespertino: —
"Nem mais impostos, nem mais cm-

prestimos!"
Também nesse assumpto o Sr. Nilo

virou a casaca.
Mas o mais adorável é a maneira

como elle justifica esta ultima mu-
dança de attitude: justifica--, pelo
desi-jo de não fazer "politica de ga-
leria ",

Com a terra, com o mar 011 eom a

galeria, o facto é que a politica do Sr.
Nilo não tomou ainda uma expressão
definitiva. ¦Aquelle -grande pândego é
mesmo uma incógnita.

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

Ao que somos informados, o com-
mandante Muller dos Reis substituirá
o Sr. Servulo Dourado 110 cargo de
director commercial do Lloyd Brasi-
leiro.

Corria hontem na praça 11111 jkwí-
sumi. aliás um tanto grave. Assegurava-
se que o Banco do Brasil comprou no
decurso da semana finda dezeseis mil
contos em notas da Caixa de Conversai}.
K' claro que não está ahi a gravidade
do _ii''i-_-'i''!. Desde que foi suspenso
o troco de notas da Caixa, o poder lc-

gislalivQ c o governo demonstraram

que 110 Brasil as bis mais severamente
redigidas e mais profundamente garan-
lidoras de seus effeitos, são meras pa-
tacoadas, que se desfazem com a maxi-
ma facilidade. São coisas que o vento
Uva...

Ora, na Caixa ha ainda algum ouro,
restos de passadas grandezas, e justo é

que o governo o aproveite para as suas
necessidades, visto que não houve ca-

pneidade dirigente para tornar mais útil
aquella esplendida base para uma rc-
organização financeira nacional. Por-
tanto, a ninguém surprchetide que o

governo continue comprando as notas
da Caixa de Conversão. O que o _-_¦)•-
ziim registrou e levou de ouvido para
ouvido, foi isto: o Banco do Brasil pa-
gava com 8 "j" de ágio as notas que
lhe levavam ao balcão, mas a um amigo
de peito do presidcnle da Republica,
e |uir ordem superior, o mesmo banco
dava 12 "|" dc... corretagem e ágio!

Com as stibinas dc calogcriana inc-
mora, deit-se facto análogo, e dahi a
crença geral de que o ciim-ziiiu dc
agora tem o melhor fundamento.

Terá?...

SERVULO
DOURADO

Embora contra as nonatas que tc-
mos adoptado', consagramos esta co-
livmna, .hoje, como homenagem devi-
da e bem sentida, á memória de um
homem, cuja penl.a inesperada é tam-
bem irreparável. Rcferimo-nos a
Servulo Dourado, que ha poucos
dias ainda esteve cerca de duas horas
sentado junto iá nossa mesa de tra-
balho, intèressando-nos vivamente
muna conversação sobre a marinha
•mercante'brasileira, c pondo em re-
levo o conhecimento profundo qtte
tinha da 

' 
especialidade commercial a

que consagrara a sua actividade,
O ..motivo por que fazemos exce-

pcionalmente este destaque é o se-
guinte: Servulo Dourado não deixa,
nessa especialidade, substituto, pelo
menos conhecido oti sequer levcmen-
te esboçado, e o 'lírasil soffrc golpe
rude c cruel com a morte daquelle
homem simples, modesto, bom, ho-
nesto c operoso.

iSeja dito isto, assim, com toda a
simplicidade da phrasc, porque Ser-
vido Dourado não era um político e
ainda menos um politiaueiro, pois
sentia mesmo no seu intimo o maior
¦despreso por essa gente inútil e até
prejudicial á nação, á qua'l se deve
na realidade toda a série de agonias
que o paiz estú atravessando. Era
um espirito pratico, era um homem
de trabalho. Tendo abraçado o ramo
cotvMiercial marítimo, especializou-sc
nessa matéria, e em taç* condições,
que diffi.ilmcnte se errcontrará em
nosso paiz quem p possa substituir,
porque neivhu.nijaté agora conhecido
sc lhe podia equiparar, apezar de que
balofas vaidades ou inrontitlas ambi-
ções procuraram escurecer-lhe os
méritos.

A grande obra de Servulo Doura-
do, pela qual lhe deve o paiz immor-
redoma gratidão, está ali no Lloyd
Brasileiro. ,.\ grande empresa mari-
tinia estava .aluda, arrazada, entre-
gue aos credores. A reconhecida in-
competência das di.recçõe, transadas
tinha convertido em minas uma insti-
tuição que por todos os motivos
devia ter-se enriquecido, concorrendo
ta-n.bo.u para a riqueza e prosperida-
de nacionaes,. E' sabido o que sttece-
deu. O governo teve necessidade d

exercer a fiscalização sobre as constru-
cçõdfi que se fizerem nos ditos terre-
nos, ;c splire as condições dc venda dos
mesmos,

Os negócios cambiacs hontem áfílui-
ram principalmente aos hancos estran-
geiros, para onde os levam os correto-
res'aos quaes o Banco do Brasil pre-
tendeu reduzir, a corretagem.

As operações hontem fecharam eom
firmeza á taxa de 12- lia, tendo appa-
recido durante o dia letras que foram
negociadas a i_ r>[ 1 tí e i_ i.|3_.

Foram lionteni vendidas io.o-oo sae-
cas du café, aos preços de y?Soo c
9$.00.

•O ministro da -Marinha mandou cio-
giarj o 1" tenente commissario Sylvino
da -Silva 1'reire, pela proficiência dc-
nionstrada na sua especialidade atixi-

j liando os serviços que lhe foram con-
fiados 110 gabinete do ministro da Ma-
rinha, deixando mais uma vez patente
a sua intelligencia e actividade,

-a a — > mim
PUNHOS e -olhrinlios — Especialidade
— Caita Manchester — Gonçalves Dias s«

O ministro ila Guerra, attendendo ás
ponderações do coiiuuandante. do 13o
regimento de cavallaria, tenente-coro-
nel jízidoro Dias Lopes, transferirá
este» official para outra guarnição.

O delegado fiscal do Thesouro Fe-
di-ral, cm Pernambuco, sr. Kabriciò de
Barros, em circular dirigida aos seus
auxiliares para absurdas exigências na
fiscalização c cobrança do imposto de
¦consumo ali, atirou-se ha poucos d'as
contra o comnicrcio do referido Hsia-
do, chaiiiando-lhc, entre outras coisas
mais ou menos cortezes, criminoso, des-
ordeiro c amwchizador...

Assim, o escaldado representante da
fazenda, do sr. Pandiá Calogeras cum-
pre as altas funeções do seu cargo, em

que,parece disposto a sacudir a massa
lotai dos contribuintes na fogueira, de
S. Ba.thelemoy, com a pena de degra-
dação por cima, íóra o resto.

fNão sabemos se é preciso mais para
a remoção 011 demissão desse funecio-
uario, que acha de bom alcance deela-
rar guerra de morte a todo o comnier-
cio ile 11111 Eslado, cujos interesses cm
conflieto com os do Thesouro ou eom
as possíveis violências de energúmenos,
certos agentes fiscaes, o que merecem,
a nosso ver, é um critério de energia
serena, de acção calma e ponderada,

assumir a responsabilidade das divi-1 afim tle que sc tenham 110 devido

O presidente da Republica mandou
dcsànojhr o general Luiz Barbcdõj
chefe do Deparia-.ncnto do Ressoai da
Guerra, pelo fallecimento dc seu vc-
nerari-do pae, almirante Bazilio
bedo.

liar-

erviçí. na Repartição Ccu.ral ile;' delegado auxiliar.

Pagam...
;isi i-ri-u-.

1 xpc.í.iem,'

Prefeitura
prímaric. dc letias A

O sr. Hercilio I.uz trouxe de Santa
Catharina, unia contra-proposta ao que
deseja o Paraná sobre a definitiva li-

quiílação dos limites entre esses dois
Estados.

Essa contra-proposta deve scr enca-
nimbada ao governo do Paraná, ou a ai-

giicm por elle, por intermédio do pre-
sidente da Republica, ,

Não é possivel atinar com o resultado
a que irá dar rssa nova phase de nego-
ciações de limites paranaenses e calha-
iineiiscs, cujas complicações tanto têm
onerado os cofres publico*., c sacrifica-
do vidas preciosas.

Muito antes de assumir o governo, o
sr. Wencesláo Braz pensava cm aca-
liar com essa triste situação dos dois
Estados, desde que chegasse ao palácio
do Catlete. Mas, homem sem individua-
lidade, o presidente da Republica, ao
envés dc impor no caso vontade do che-
fe do Estado, esteve a fazer de bom
moço, procurando agradar a tudo e a
todos, a paranaenses e a catliarineiiscs,
de modo a fazer com que os comendo-
res fossem forçados a reconhecer que
o sr. Wencesláo na emergência não
devia ser considerado senão como quan-
tidade negativa.

Ainda agora, mesmo com essa contra-

proposta trazida in-lo sr. Hercilio, é
aquelle o critério que prevalece para
qualquer das partes em face do sr.
Wencesláo.

(1 presidente da Republica não fr.be

querer. Sc elle o soubesse, a questão
do Contestado e a dos limites do Pa-
raná e de Paula Catharina seriam coi-
sa acabada para iodos os effeitos.

Mas o sr. Wencesláo _ bem moço...
¦ **•*••*¦ 3__—1>* "•*v*-r*o--*o*;>-_r *- uno —¦

GRAVATAS — Mndissimas — Só na
Casa Manchester—Rua Conçalvcs Dias 5.

O dr. Carvalho IlOfRes Junior esteve
lionteni na Prefeitura, onde foi convi-
d;ir o dr. Azevedo Sodré. para assistir
á conferência que fará hoje, :<¦ noite,
.ia Sociedade Nacional dc Agricultura.

das do Lloyd, para impedi:' que ou-
tros credores delle se apoderassem.
Alas era necessário não suspender os
serviços da navegação, aíim de não
augmentai* os prejuízos já verifica-
dos. Pará isso era indispensável uihi
homem, que estivesse fora da polili-
cagem, que tivesse qualidades de
trabalhador intclligcute. de conhece-
dor daquella especialidade, alguém
que não fosse um simples parlapâtão
cheio de ombofias e de conversas

'fiadas, 
que, pelo contrario, falasse

menos e produzisse mais, e o sr. Ri-1;
vadáiviá 'Corrêa, então ministro da
bazeuda, foi procurar esse homem,
não entre os chofetes da politicagem,
mas no modesto alrnoxarifado geral,
no antigo intendente, no homem pra-
tico c laborioso que conhecia, todas
as niazellas da tirrujnadá...empresa,
que lhe" palparn todos os i defeitos,
que lhe surprehcnderá todo o des-
cohjutítarmento da engrenagem, c que
sabia, por conhecer a doença, como
ninguém, qu_l o rcttttdifca aRplicar.
lí esse remédio, afiliai;-afíi simples:
honestidade c capacidade na adminis-
tração, a par de devotado sentimento
patriótico!

'Raras vezes — triste c donfessal-o!
— raras vezes as 'fltncçõcs publicas,
os cargos de responsabilidade, aqucl-
les que exigem critério e espirito te-
clinico, têm sido entregues a hpmbros
(pie. com elles possarit arear! No ge-
ral, governe quem governar, a distri-
buição das funeções não se faz pelos
mais competentes, mas pelos qtie le-
nham melhores empenho., ou sejam
mais dedicados sabtijos. Dahi a des-
organização que se observa no geral
dos serviços públicos! Pois não vi-
mos ha dias o dircct-ir geral dos
Correios mostrar-se stirprchctidido
pelo facto dc a repartição de conta-
bilidade, sua subordinada, não ter
escripturação que permittisse o in-
querito rápido e rigoroso ás agen-
cias do Correio?

Fosse alguém dirigir a Scrvub
Dourado qualquer pergunta sobre os
variadissimos serviços do Lloyd, e
teria immediata e decisiva resposta,
documentada tanto quanto fosso pos-
sivel docnmental-a!

Ainda ha pouco houve quem, por
não entender de escripturação cnvl
mercial, fizesse bruscas considerações I
a um artigo do Correio da Manhã, i
110 qual puzemos em relevo os saldos |
alcançados pela gerencia do Lloyd, I
110 anuo findo. Servulo Dourado sor-
riu-se do ataque, filho directo do
despeito, c quaiu.o, ha dias, nos vi-1
.si; .', trazia mn intuito:

— Desejo que vá nualysar a escri-1
pturaçãcdo Lloyd, para ver a preci-1
são e a segurança eom que está i

apreço, podendo ser justíssimos os seus

protestos.
Entretanto, pa.rccc-nos que do atra-

biliario delegado não é mais de espe-
rar esse critério, senão que aiirc os
seus cerberos ao calcanhar dos contri-
buinles infelizes, só porque tiveram o
topete dc gemer á deplecção da mal avi-
zada sangria.

Para a fazenda, devido ao ridiculo
investir contra moinhos do seu repre-

trai do D. G. as impressões digitaes
que lhe tiverem sido tomadas, afim de
sc verificar se ha qualquer motivo que
inhiba de continuar nas fileiras.

A correspondência nara o g.ihínctc
será endereçada ao chefe do D. G;_ que
lhe dará o conveniente destino, sempre
por intermédio deste quartel-general.

De accordo com a solicitação feita
pelo sr. general chefe do D. G.',designo-
o i" sargento aggregado ao _.° grupo
de obuzes, Cronnvcl Machado, para ser-
vir no gabinete dc identificação."

¦A directoria da D< =p,*sa do Thesouro
Nacional concedeu hontem os seguiu-
tes créditos :

07:ii5$ooo, a directoria dc Contai.i-
lidade da Marinha, para pagamento dc
funecionarios addidos, relativos ao mez
dc julho ;

i-i:ooo$ooo, á delegacia fis:al de São
Taulo ;

9 :.oo$ooo, á delegacia no Ceará; e
_*,:*!00$òoo á do Piauhy, todos para pa-
gamento do pessoal das escolas de
Aprendizes Artífices nos referidos Es-
tados; e para pagamento de varias des-
pesas concedeu a mesma directoria
mais os seguintes :

_'ii$iq,. á direciona de Contabilidade
da Marinha, para pagar ao pharoleiro
Erahcelizio Pereira dos Santos ;

3:_r_$8on á Recebedoria desta capi-
tal, idem, idem, á Companhia Mercado
Municipal ;

ii?i 11 á Delegacia Fiscal em Ala-
goas, idem, idem, ao costeiro Luiz Vi-
eira de Barros ;

.|oo?ooo á Delegacia Fiscal no Ceará,
idem, idem. de concertos ile unia ha-
leeira da Capitania do Porto I

t4:no$75_ á Delegaria Fiscal em
Pernambuco, idem, idem. a Bernardino I
dc Almeida Seixas, Alipio Alves de
Freitas c Abrantes o Comp. suecesso- j
res \

iSSooc á Delegacia Fiscal cm São'
Paulo, idem, idem, á Sorocabana Rail-1
way Coinpany ;

5it$__o c 1J..750 á Delegacia Fiscal
110 Rio Grande do Sul, idem, idem, á!
Compagnie Ameiliaitte de Chemins d
Fer dn Brésil.

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM L1SB0A-FUNDAD0 EM 1S64
Itio ile Janeiro—S. Vnnlo—Santos

Capital 12.000 contos fortes
SAQUES .V VISTA F. A PRAZO

sobrn todos os paizes c todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.

I?. da Quitanda esquina Alf.uulrga
Agencia, l-raça 11 ilo Junho.

> .1? — Aili.iinist.ação, Norte, _i;çj.

I lÉI! IU
 . '" er~ •-

O ministro da Fazenda negou provi-
mento no recurso ex-ojjieio, interpôs-
to pelo delegado fiscal em S. Paulo
do seu acto que julgou improcedente o
anlo de infracção lavrado contra, a
Companhia Antarctica Paulista, por in-
fracção do regulamento do imposio de
consumo.

sentante, que aliás -bem "ie reflecte a
obra de arrocho e de esphaccllo, creou-
se, em Pernambuco, uma situação iu.J
tolerável: essa. grande c digna classe |
alvo das injurias do sr. Fabri.io de
Barcos, está natural ¦.*¦ legitimaincinc
de 90111:13 justas com elle.

Quer o governo, permanecendo na
sua covardia, mofteza e frouxidão lia-
bíttvics', sustentar esse estado de coisas,
que é a anarçhia, o seu prejuízo certo
c o scu desprestigio?

O Thesouro Nacional foi hontem -ti-
torizado a cffcctuar os seguintes pa-
gamemos: .

,;;_,„ifirt.í.S., á Société Anonymc du
Gaz, de fornecimentos no corrente
anno: 5 :?50$;-6*-t, ,1 diversos, de fome-
cimentos no Ministério da Viação, no
corrente aiyào; 1 MG. $750, a Manoel
Joaquim dc Lacerda, il_ dividas de
exercícios Hlidos; 900S000 c 242$6-.o,
a 'Rcynaldo Caetano Henriques e Se-
veripj) Castro Bouças, dq exercicio

forSlndòs; i.:3Í)i.$6-o, a diversos, de
ncçimcilúis do Ministério da Guerra,
no corrente nn.110; 5 :oj^>oSl), a diver-

iA entrada da Roumania no confli-

cto europeu, tantas vezes annunciada

como imtnincr.te para scr depois

adiada, afinal sc tornou um fa-

cto consummado. O governo de

Buoharest <i,**rlnrou guerra ti lAus-

trin c o bloco dos alliados acaba de

ser reforçado pela adhcsão da mais

importante das potências balkaiiicas.

Antes de apreciai* a significação da

nova attitude da Roumania e a im-

portancia qttc ella apresenta, como

factor no resultado do grande cou-

flicto europeu, «é interessante dar um

golpe dc vista retrospectivo sobre os

antecedentes da actual situação.
ilíntrc as nações balkanicas, a \Roit-

mania oecupou sempre nma posição
especialissima, que se refleetiu dc ttm

modo decisivo sobre a orientação da

sua polilica externa. Como todos os

paizes do suéste da Europa, a Rou-

mania soMreti os effeitos da manei-

ra artificial adoptada pelo Congresso

de llerlim na delimitação das fron-

feiras balkanicas. Tal qual acontece-

ra com os servios, búlgaros e gre-

gos, numerosas populações roumai-

cas ficaram fora tia região sobre a

qual sc exercia a soberania politica
da nova nacionalidade que sc fun-

dára, De facto, o numero dc rou-

maicos collocailos íóra da Roumania

era talvez maior do que o dos que
tinham sido incorporados á pequena
monarchia, confiada a um príncipe
lTolicnzollcrn. -dais importante ain-

da do que esse facto, era o modo

como se achavam divididos os rou-

maicos excluídos da naoionalidadc.
.As terras irredenlas, que desde

logo começaram a scr reivindicadas

pelos roumaicos, dividiam-se em duas

zonas geographieamente distinetas. A

léstc estava a -líessarabia, povoada*

por populações roumaicas e que fór-

ma parte integrante da região geo-
graphica da Roumania scptentrional.

A oeste, do lado opposto á Bessara-

bia, estendiam-se a Ti-ansylvania c o

grande districto de Tamesvar, onde

a população predominante era rou-
maica. Dominando politicamente a
líessarabia, estava a Rússia; sobre a
Transylvania e Tamesvar, iheorpo-
radas á 1 .ungria, exercia-se a sobe-
ratiia dos Habsburgos.

O resultado político dessa distri-
buição dos roumaicos dcsnacionaliza-

sos, de fornecimentos, ao Ministério do I 
'-'"s io'1 tomar extremamente eom-

Interior, em juiiio ultimo.; e 2 :.-.go?ooo, plicadò para a Roumania o problema
a diversos,-de alugueis de predios oc- da sua unificação integral. Tendo ffuçrra, como alliada das potências da
cupados pela 'Direciona dc saude Pu- .... . ;• ,.„,, - • >•
blica,.cm junho ultimo. j reivindicar territórios de ambas as anlentc, nao indica apenas que, nos

grandes potências rivaes na pcninstt- Ballfans, na Bukovina-c na f'alicia_ a

Ia balkanica, os roítmaicos ficaram posição dos alliados seja mais lisonjei

mania, vieram reforçar as .'itr.i.s.

duas correntes politicas, c, no mo- ¦

.mento em qua ¦ rompeu o conflieto,
europeu, o velho rei, que já se acha-,

va quasi á morte, viu os seus planos-
embaraçados por uma formidável op-

posição. Os russopliilds, estimulando

as sympatliias das classes educadas

pela 'França _ tirando partido das
vantagens que os exércitos mosco-

vitas iam obtendo na sua avançada'
inicial pela ('.alicia, obrigaram o go-
verno a adoptar uma politica dc nou-

tralidade, que depois se converteu

gradualmente cm u-niá orientação

francamente alliadophila.
Arrastado pela pressão da opinião

publica, o gabinete presidido pelo ;r.
Brãlianú foi contraindo taes com-,

promissos com as chancellarias allia-

das c especialmente com o governo
de Roma — então ainda neutro —

que se divulgou a noticia de que, ao-
rompimento entre a Itália e a Aus-,

tria, sc seguiria um gesto idêntico

do governo de ljiicharcst. Mas essas,

previsões não se .cumpriram, porque:
poucos dias antes da Itália ter abati-
donad.0 a sua neutralidade, a grande-
dèbácle russa no Dunà.cc e :i subsc-,

quente avançada austro-allcmã, pela,
Galicia c pela Bulcovina tornaram mi-

litarmente impossível á Roumania ata-,
car os impérios centraes, eiiíquahto
os exércitos germânicos tinham meio
dc aggredil-a 'facilmente pela fron-
te ira aberta, que se estende dos Car-

pat-tos ao valle do Pruth.
-Passados quinze mezes, o governa

roumaieo encontra condições milita-

res inteiramente differentes. O pri-
meiro resultado da grande offensiva

rus<a é a alteração da situação mi-

litar, que impedia a iRottmania do

se declarar pelos alliados. A avan-

cada russa pela -Bukovina, a captura
de 'Czcruovitz, e a chegada das tro-

pas invasoras ató ao coração da Oa-
licia, ameaçando Lemberg, inverte-
ram completam.-!*.- a natureza do

problema que confrontava o gover-
no de Bucharcst. Outras circitmstaiv-
cias ainda concorreram para induzir
a Roumania a identificar o seu des-
tino com a causa anti-germanica, A
offensiva dos alliados na região de
Salonica, tornam.o precária a posi-
ção dos búlgaros, remove o perigo
dc um ataque contra a fronteira me-
ridional da Roumania.

'Mas a entrada da Roumania ::a

(Ie mellior e e.r;*,r.n*
- C.):iL\alves Dias 5.

Communica-nos o sr. .Manoel Rnsa-
rio d'Aguia., que cm virtude de con-
traio, ficou s*?:ulo o unico concessío-
nario para as vendas por grosso, em
todo o território nacional o fé-r-i delle,
dos 'biscoitos da "iKabrica 

Jacareby",

LE0UE3. LUVAS c SOMBRINHAS.
FITAS. RENDAS r. BORDADOS.

iC., Ouvidor, — Cnsa Nascimento.

CAMISAS—O qne 1
te~-Casa Manchester«a o

O minis'ro ila Fazenda autorizou a
Delegaria Piscai, em Minas, a receber
do ilr. Honorio Mermeto Carneiro
Leão, ex-ilircctor da Casa da Moeda,
a.s quo-.as com que o mesmo continua
a concorrer para o montepio civil.

'Está já cm disir;.h-.iis'ão o n, S-fí. da
lliiislração Portuguesa.

Tratnndo-'*. de uma revi!*!,- cnm os
lioiií» créditos daquella .1 que nos re-

dixer qne
o garbo d

ferimos, s;*r;_ desnec. ssario
cila se apresenta hoje com
sempre.

¦ ¦Mg **\* >3S> m*\>xWD*

íizado aquelle serviço. *-.') depo

A carno
r.ir-. .1 czrv.z ¦Vnvín.-x pnçr.*. hoje em

roiisumo ncs.a capital foram affixadcs pt'!os
marchantes no íu:rc]iosío de S. lliono 05
lircçns de S.íSo e $650. i!eve:ulo .-cr coi
l;r;i'!.i r.^ |)iihIÍeo o nittMUiti ile SS**o.

Carneiro, iíSiio; porc«3, i"? ,i i$2ao, e vi-
;-.'i!i!, 6l>u ;i $$00.

Se alguém ri? desse ao trabalho de
fixar numa fórmula _a'.gébrica a si:ua-
i;Üo política, teri.*i que dar ao Sr. Xilo
mu logar que lhe O irrecusável: o ile
incógnita.

Com quem está o Sr. Nilo? Com

Deus, com o üiabo, com u Sr, il. r-

nardo Monteiro?
Xinguem sabe.
L*m exame meticuloso de islãs as

suas derramadas peças oraloricas d.-

tes últimos dias seria, ainda assim,
improíicuo,

Vejamos.
Visitando uma fazenda qualquer, o

capttvante estadista do /•./•_*¦.*-;;(*_: dc
aro de tartaruga declamou um dis-
curso. Ali estava — perorou — o ftt-
íuro da pátria: a terra. Precisávamos
iodos fazer uma polilica: a polilica da
terra I

Depois, por occa;ião do lançamento
an mar dum navio, a <)ue assistia, li
vciu nova arenga. Ali csuiva. também
o futura da pátria: o oceano. Precisa-
vamos todos construir navios <• affron-
tar o oceano. \ politica mais conve-
niente ao Urasil era aquella: a poli-

a cem
Assim,

o mari

num espaço de poucos di.

O Ministério da Guerra fez publicar
unia nota, secundo a qual o ?". Thau-
maturgo dc Azevedo não foi an Amazo-
nas em missão especial do governo. A
missõo do •*.**. Th.n.nnatnri.70 limita-se a
uma inspecção da força federal cs'a-
cionada em Belém. O facto de se en-
contrar o inspector cm Manáos, a agi-
:.-,r a politica .Io Amazonas, não se deve
senão a ler elle obtido uma licença de
13 dias Jo Ministério Ja Guerra, para
ir áqueila capital "correndo :-í despe-
sas por >\vx eo:t:a e ficando Ínt.*rroni-

pidas durante cila (licença) as suas
funeções de inspector. "

E está varrida a testada do Ministc-
rio da Guerra e do presidente dn Re-

publica I
Xão i possivel a ninguém admiítir

que uns simples quinze dias dc li-cenea
sejam o bastante para quo o gc-.ra!
Tliaumaturgo arranje a sua situação no
Amazonas. Segundo todas as prohabili-
dades o honKin ali estará o tempo pre-
ciso para que os negócios politicos
bem manejados contra o governo do Es-
tado possam obler probabilidades de

triumplio.
1'óra di.-so, o que ha é a pretenção

do governo da Republica de tapar o
sol com a sua peneira.

F, ú uma pena que o minislro da
Guerra c que fosse escolhido paia mas-
c.ir.ir o jogo da politicagem amaronen-
se que se oceulta por trás do presidente
da Republica .

dessa analysc poilei-.i apreciar a ir,
justiça com que sou atacado por
quem... quer a todo o transe o logar
que oecupo, que não pedi, c do qual
tenho sempre reduzido a importância
ás suas legitimas proporções, por-
que entendo que, emquanto o Lloyd
fór propriedade do governo c fizer
parte ,!•- patrimônio nacional, o mi-
;;is:ro .Ia -Fazenda será delle o pri-
meiro director.

!•' os serviços do Llcy.i íora:;i
todos organizados com excepcionai
perícia, porque á frente delles estava
a competência, a honestidade o o pa-
triotismo.

Se pp.ra todos os serviços públicos
fossem procurados e nclles ccilloca-
du-; os comp.í.nt..., d..- certo que ou-
ira seria a situação do paiz. Des-
pxaçadamente, o que sempre sueco-
deu, e continuar1.. sitc_e_,endo, í isto:
a politicagem prosegttirá dominando
tudo, tudo absorvendo e tudo anui-
quitando, e os Servidos Dourados
que existem, mas são simples desço-
nhecidos, continuarão vegetando na
sua obscuridade, porque não têm
chefclea politi<_aciros une os impo-
nham, nem sabem revestir-se dc au-
dacias e de pedantismos que são, ge-
r.-.hiicme. magníficos titulos dc. re-

d

O presidente da Republica foi hon-
iem nuiito procurado no palácio do go-
verno. Ali estiveram o leader ila maioria
da Caniara, deputado Antônio Carlos,
que confereneiou, longamente, sobre a
marcha dos orçamentos naquella casa
do Congresso, os senadores l_i.opol.Io
de Bulhões, Cosia Rodrigues e João
Luiz. os deputados Ariindo Leoni, Aga-
pito I Pereira, Ephigenio Salles, V. Pi-
ragibe, Hosahtiah de Oliveira, Eusebio
de Andrade, Xatalicio Camboim, José
Alves, Álvaro de Carvalho, Alfredo -Kuy,
Octavio -Mangabeira e 1'Iavio da Silvei-
ra. Todos se .emparam dL. questões po-
lilicas .que lhes interessam e ás cir-
ciimscripçüe.. que representam no Con-
gresso, excepção, porem, do sr. Ocla-
vio Mangabeira, que foi agradecer as
felicitações que lhe enviou pelo seu au-
niversarlo natalicio.
• O dr. Augusto Ccsar Yiannn, dire-
ctor da Facilidade Je Medicina da lia-
bia. despediu-se de s. cx, por ler dc
partir para aquelle Eslado.

S. e:;. apresentou pezames á fami-
lia do sr. Servido Dourado, por inter-
médio de sou ajudante de ordens capi-
tân Cario-; l-Üras.

Hoje, s. ex. uão receberá pessoa ai-
guma.

magoes 8 exoneragoes
na Armada

'Foram nomeados por nc-os dc hon-
tem, do ministro da Marinha os capi-
tães de corveta Oscar de Assis Pachc-
co, coiniiiandante do conira torpedeiro
Pdràiuí; Oscar Gitahy de Alencastro
ajudante da P,ibliotheca, Archivo c Mu-
sen da Marinha: Rogério Augusto de
Siqueira ajudante «.Ia Ia recaio úr. l:r,
tado Maior da Armada: Arthur Ditar-
te inunc.Iiato do "scoti: " Rtthía e o ca-
pilão tenente Samuel Pinheiro Guínia-
rães; auxiliar dn Bihliothce.l Archivo c
Museu da Marinha,

Foram exonerados os capitães de cor-
veta Arthur Duarte de commandantc
do aviso pharoleiro Tcnenle Lahincycr,
0..caV de Assis Pacheco de immcdiato
do "scont'' ISahia, Uscar Gilahv Je
Alencastro de ajudante d.i i" secção do
Estado Maior da Armada e Rogério
A.ip.isto dc Siqueira, iie commarJante
do contra-torpedeiro Varaná: capiião-
tenente Samuel Pinheiro Guimarães de
ajudante dn Bibliolhcca, Museu e Ar-
cliivò ,'<¦: Marinha; o i" tenente phar-
maecutico lvgas Muniz Rarrcto de Me-
nezes Aragão dc encarregado da pliar-
macia do Sanatório N*avni dc Xova l*ri-
hurgp e Augusto Jo-.j ila Rosa. de por-
teiro do Hospital Central da Marinha,

1 •o»*'_g-'*&'»gE>*o^-____-Lti

A administração Jo Correio da Ma-
nhã. assim como iodos os seus agentes
e viajantes, acccita assignaturas para
a rcvisia portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pnlAicações calho-
lic.Ts editadas cm Portugal. Annnóíoon.

1 —' ¦wn__n>-jq^^-^aB_-i_ii _ ...

A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou, do dia i do corrente alé
hontem, a, quantia de 3.28*1:474$g26.

Em egual periodo do ainio passado
a renda importou em 3.0C3 :_93.i6_>.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco.

«KXlM-_»-
102.

O ministro do Interior designou o
dr. Aurélio Viannai para rrprosental-o
110 Congresso de Gcographia, que se re-
unirá a 7 de setembro próximo, na
Bahia,

'_ •mm*a^-*t~<ZZf«1>&KMMm,, ,,-__¦•.
NÃO -comprem perfumes ante-, dc vi_.itar a

| Perfumaria Nunes — 1.. .*•*. Fraiiciáco 25,
¦— ****ra***>***g3»--**S*o*te^-*

liíips •! teplips;
/rov.is ¦.•.¦..'ir.iC/.cs ¦_¦_ p;:r::*n : a Itália

declara i*.:tcr;\i A lAUcnianha ; a lio*.imania J
| c'cí'lara guerra á Áustria.

--- \', dizer que cs'*-.i3 dcciaraçúeg dc 1

j guerra j.'i não cansam impre-sfio a ninguém! '
-- O <y.:c espantaria era, a.íin., ecm nia- I

ge<ui c-;e:?.r, uma declaração ile ;:..:...

".stratih.i utn vespertino a pr.cipiUÇiío
cr-ni «pie <:¦; p¦-:¦ ti^*¦*¦ «5 mineiros ia:Knr;i ;i '

candidatura do -.t, Henrique Hiniz á pre- j1 sidencii. do 
'i:,^?aIi. '

Ora essa ! pois fjuer!;;-.! que .i-; p<*!iu*:o-i
minriros

P,r.. I

ra. Não-éprovável que a situação local
iiotivessc induzido o gabinete: rou-
imaico a tomar uma decisão irreme-
diavel, se em 'Bucharcst não se jul-
gasse *_ue as condições geraes da
guerra sc alteraram de modo sensi-
velmcnte desfavorável aos impérios
centraes. A politica roumaiea tem
sido nos ultimos mezes dirigida prin-.
cipalmenle pelo grupo opportunista,,
C o gesto decisivo da pequena nio-
narcliia latina dos Balkans pôde scr,
portanto, encarado como uai indicia
dc que a -Roumania, deante dos acon-
tecimentos das ultimas semanas, sé
convenceu d,e <]ue a maré virou eni
íavor dos alliados. ,

A. AM.in.VT/.

r;;ivc!.>cui ,1 dor:
ssn b_3ta-'lics o s
-lc.

comtni nilaçao neste nosso tao ues-
orientado c entristecido paiz!

•Com 'Servulo Dourado, o Brasi!
perde um dos seus raros, valiosissi-
mos e dos mais devotadamente pa-
trioticos servidores.

¦on___í-«r_*p-^^-i^)j_c_-

re".? ter., ci —
lies Dias 5.

_ O ministro da Marinha mandou elo-
Riar. cm ordem do dia do Estado-Maior
dr. Armada, o ca-i-itüo de corveta Pre-
togenes Pereira. Guimarães, pela corre-
cção e alto critério no desempenho do
car.no do chefe do gabinete do ministro
da 'Marinha, demonstrando mais nma
vez a nítida .comprchensão dos deveres
militares o cívico., dc tnodo a inspirar
inteira confiança e alta estima, tanio
aos scu; chefes como aos seus subordi-
nados.

cianiaÇ'*cs1
lista vae

a.s morado

do rrança
A ivuia,

tos mortos, d:_c:
Ora, cmw a

úlo-i c!c plii^ica,
protestantes de
dc r-izão c :r.crci

scerciaiíiiaicnle, e-i
do Saata Tlieroza (1
i..i:m.!ulic:i caí:;a d':.£U.i

collocados cm uma situação muito

melindrosa, .Adoptar unia politica
russophila, para obter o apoio -mos-

covita nos planos de conquista do

território da Transylvania e dc Ta-

inesvar, importava em renunciar á

líessarabia, que, além de scr roumai-

ca pela sua composição cthnica, fazia

parte integrante da cstructttra pliysi-
ca da Roumania. Se, levando cm

conta essas considerações dc ordem

geographica, quizessem os roumaicos

approxknar-so da Slonarcbia Dual

para obter a cooperação politica e
militar da Tríplice 'Alliança na re-

ivindicação da Bessarabia, eram ior-

çados a abandonar as pretenções so-
bre a Transylvania e Tamesvar, per-
dendo assim territórios vastos e ri-

cos, cuja posse engrandeceria muito

a importância internacional da Rou-
mania.

Deante desse dilcmma embaraçoso,
a opinião roumaica dividiu-se cm
clois partidos que, durante .muito

tempo, representaram as correntes
rivaes, que pretendiam- encaminhar
em -'irecçücs oppostas a política cx-
terna da mais importante das peque-
nas monarchia. balkanicas. O parti-
do ritssophilo encaminhava as aspira-

ções nacionalistas para oéslo e íín.i-
va a attenção do paiz sobre a 

'fran-

sylvania, idealizando o plano ..ia ex-

pan.ão roumaica para n valle do Da-
nubio superior. Ü grupo adverso, in-
-linamlo-sc para a Tríplice Alliança,
aconselhava a conquista da Bessara-
bia como o objectivo preferível das
tendências nacionalistas.

Divergiu !o desses dois partido-,
surgiu mais tarde uma terceira cor-
rente opportunista, qtte, sem ;c com-

prorncítcr uciii.itíV-iinente com a
Eussia, ou com a Austria-Hungria,

julgava qtte a altitude mais conve-,.,
niente para a Roumania era seguir!

uma politica do equilíbrio. Deste
modo poderia o nacionalismo rou-1
snaico cultivar simultaneamente as]
suas aspirações sobre a Bessarabia e | As Vagas de ajudante da
sobre a Transylvania, iniciando a sua
expansão na direcção que as condi-

Aires... ao h_mk__
iiPmnlici •

Do barão de Casa Porte, presiden".'
da Associação Commercial dc Perna:::-
Imcn, .. representação pernambucana da'
Câmara recebeu, honlem, o seguinte '.c-
Igramma:

Recife, rí — Protestamos contra oü
lermos aggrcssivos de uma cireulai* do
delegado fiscal publicada na imprensa.-
A circular refere-se á acção do cniireiiio
junto á Federação dos Contribuintes e
a injuria, dizendo que. a mesma insti-
tuk.".o 6 anarcliica. A Federação é con-
stituid.i pòr todas as as.ocia-,,.:s de Jc-
le«a de classe e pelos mais eminentes
iiilios ila agricultura, do commerciò :¦
da industria, como o barão de ;-jua,«_-
ma, Paulo Salgado, Corrêa Uritto, Ua-
vi no Pontual, llarros Barreto e outros,
além de grande numero das mais in-.por-
tanics classes conservadoras. A circular
poz o commerciò na contingência de nãro
saber mais para quem appellar, ame ;.•<
declarações do delegado fiscal. Pedim..
secundar o nosso protesto. --- llarõo da
Casa Fone. presidente da Assoc
Commercial,"

oc:a..;

|La Poupéej-i;,^;^;
j 1 tiyfid.*..*.— INfod.t. para senhürns

.SAUDE PUBLICA

Ae-

inspector nos Estados
1 ;i Sanla TI za, cheira a r.".* , <.'jC-í pOílílC-lS

cclamautcs, j sem mais opp
Fr.c-snd'! os compen

ü.uido i:Mdü!'***. ni
Tbçrczs estão cheio
a ví.-itj da irj-çienc

*
para

Por falta dc numero, etn consequen-
;a da chuva, não houve. liontcm, ses-
;.-> du. Caniara dos Dcpulados.

BENGALAS — Elegantes
Casn Manchester — Goy.ç
'- -**^-Q**-<Xmy*Sm*5r>*>mm~ **—.

Attendendo á representação do dire-
ctor do Patrimônio Nacional, o mini;-
:ro da Fazctfda pediu ao seu collega
da pasta da Viação autorizar a Inspc-
ctoria Federal de Portos, -Rios e Ca-
naes, que conserva cm seu archivo to-
dns os papeis referentes á desapropria-
ção de terrenos que foram transferidos
d.i Caixa Especial dc Portos pa.-.i. o

Patrimônio Kacional, a continuar aJ..e:ao.

O ccncral Luiz Darbedo, chefe do
Departamento do Pessoal do Exercito,
baixou as seguintes instrucções:"O 

gabinete funecionará anncxo ao
D. C, na forma do aviso n. 2S de 11
dc janeiro do corrente anuo.

Todo o individuo será identificado ao
alistar-se, ciigajar-se ou ser excluído
por qualqurr molivo — baixa, passagem
para a reserva 011 fallecimento.

Perão identificados todos 05 officiacs
que o quizerem scr e as praças.

Ao scr acceilo qualquer !voli_ntario
cr enviadas ao gabinete etn-

Xof-i ofíicial para .*. imprensa : — O
sr. presidente (Ia Republica recebeu
!.:;¦.le as ;-c;-ms ss quaes mareou audiência

N_.igue:i1 sc polc (y:.c:x;ir -le ç[V.c o ?r,
Wencesláo não onça ; audiências não Kit
faltam...

_. Mas :.-; f;.'!...
-- I'',' que 5. cx. .'.-ni cjo de :-*.'!ctic.a_

o
tra
chat
Costa.

I! pc,
o tenent

ícner.te-^ororc! Co^a
nn toj-.ca d.i Diabo

eclatna-nos cou-
Quziro f-jií-*? o

le Alíeres Tenente Coronel João

.'e-u-s r.-.-.e .ectlfi.ucm..: elle c
coronel "Alicies C_;ia''.

O ministro do Interior dirigiu :¦•^
aviso ao director da Saude Publica au-'
tomando e=sc funecionario' a funer a
publicação do edital de -inscririçã-) 

a»
concurso, nesta capital, para as vaíàs
dc ajudante de inspector de Saude rios
Po-.-:os nos Estados.

Ke.se r \:.:-..\ deve ser deela.a.io q-ie
os concorrentes classificados •.erf.o di-
reito á nomeação durante o prazo d.'.i-:i anuo. .-nós a terminação t'.o con-
curso para os logares que vagarem

, nesse periodo.como a veradcira terra irredenta, que j .\ inscripção durará 50 dias e n .--,„.
a nação tinha a resgatar. Como co- ! curso não ?,• referirá a determinado

prazo.
O director dc Saude Publica foi

ainda autorizado a dividir

!o momento torna;-1
1:1a.

O rei Carlos, que, como bom prus-
siano, nunca se esqueceu no throno
roumaieo de que era uni ITohenzol-
Iem, .leu lo lo o apoio e prestigio ao

partido ausl:tphilo, que julgava a

e.iji ! .-.iiui"-|ae,.o *-j*i Transylvania uma uto-

pia pe.iff-tfa e íncarava a Bessarabia

Tor
sessão 1

A ,Ca,
¦¦...¦15 Cl
«r.ccorilii

l:jll_j!tiÍO

aíta i*íe nuni.ro, não Jjouve hontem
na Câmara dos Deputado..
r.ir.ra tanilicm enleve ás moscas. As

) Congrrsro estão de perfeito
'TI

Ainda l,em.
C.rano __ C.

rollario desta politica, a Roumania

gravitou para o grupo germânico a

ponto d.e tornar-se afinal um appcn-
dice bálkanico da Tríplice Alliança.
Tão considerável era a influencia

germânica en. Bucharcst, que, na
opinião ,'a maioria dos diplomatas c
dos profissionaes militares, o exer-
cito roumaieo invadiria * Bessarabia,
logo que se precipitasse o choque
dos deis grandes .grupos internacio-
naes cm que a Europa estava divi.
di-la.

As duas guerras balkanicas, des-
pertando novas tendências na Rou-

... .ua-lrn
uos funecionarios das inspccturias de
saude dos portos em
attcndendo-i

|i\'ii:o c.as.-.C'*..
primeiro ao merecimento

c á capacidade moral o depois á anti-.
guidade, quanto á promoção.

O sr. Pandiá Calogeras, em resposta!
ao aviso, cm que o minislro do Éxte-'nor lhe communica ter permittido que.o cx-i" secretario de legaçâo, dr. I.a-
fayette de Carvalho e Silva, continue1
a contribuir para o montepio, declaro».'
tornar-se necessário .para recolhimento'
das quotas informar «11 que dala foi
o sr. I.a.ayetti: exonerada daquelle
cargo e quando solicito'.! pc.mis._o.
para continuar a 'coiilribuir 

para •'

' :;'S

1

íi

ILEGÍVEL
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JI crise...
i»

; Já era tempo de não sc dizer mais
tal palavra 1

p governo já tomou tantas medidas.
i,,.0 Congresso já discutiu tanto,.. A
tíijnta Commerciai; os financistas do
JIrasil, conhecidos como tal; a lmprcn-"ea c improvisionados debelladores...

ÍMas 

a "crise" continua zombando
dos nossos dirigentes, ou os nossos
¦dirigentes, que não conhecem a "crise",
zombando de tióí, em crise.

Tem-se feito -muita coisa, tem-se fa-
lado muito, escripto muito, feito mui-

,*os cálculos, etc, "mas" (o desgra-
çado Hiaj...) a "crise" continua!

O povo anda por ahi de cabeça bai-
xa num gesto mixto de tristeza c dôr,
descrente dò tudo, como se o indiffe-

O DIA NO SENADO

MUITA CHUVA, POUCO
TRABALHO

VIA POLÍTICA

trentismo o supplantasse de vez!...
E' um gesto de máo presagio...- é

Significativo este indifferentismo, pres-
tes a soffrer unia metamornhose com-
pleta, numa. cxnlosão dc ódio contra os
homens que nos governam.

Pensando assim, vendo assim as coi-
» sas, entendi aproveitar a fresca desta

manhã na procura de um meio de
dcbella'r a "crise" e evitar tal "expio-
são": ou para converter as balas
numa explosão de riso. (E nesta
época já é ter feito muito). As-
sim convencido escrevo estas linhas,
que lemctto ao Correio da Manhã,
crente de serem publicadas dada a
¦importância capital do assumpto • <]íie
nellas (rato. 1^' um artigo de palpitante
«dualidade, embora quem as escreva
não entenda do riscado, nem saiba
íazer comprchcudcr, por escripto, o sen
pensamento,

Mas ha muitos remeiidões tirados a
grandes, c posso mui bem Íazer-Uies
coro e, como elles, ver. o meu noiuc
gravado em letras de fôrma. E não cn-
contrando assumpto melhor do que a
Crise..,

O titulo saiu cm grossas letras!
Nada mais. De operações não compre-
licndo coisa alguma; recordo-me apenas
da taboada cantada cm altas vozes pela
pequenada do meu' tempo, e não sei
mesmo como andam as finanças do
nosso caro paiz das palmeiras!

—" li' negra a crise"... principiei,
mas! — (é o tal mas) não achei se-
guimenlo.

"A miséria bane á porta dos
nossos"... tive horror dc unia chapa
tão batida I'Já sei, pensei. — Ataco ao governo
ctim todas as forças da minha pouco
educada pcnna.

"O governo c ô unico responsa-
vcl pcla«.. " (esbarrei,*não serve).

¦—"Os desmandos do governo..."
jieior ainda I isto as crianças já nascem
sabendo, Ião repelido tem sido. Mal-
dita ignorância, desisto da empresa.

Desejando .porém, cooperar para o
nosso liem estar com a minha grande
aptidão, já provada, dei uns passos
jielo escriptorio e sentei-me novamen-
te, convicto desta vez! O dever de um
patriota, de um benemérito exigia este
sacrifício. O doente está á morte e não
se pode vacilar, nada de paliativos; va-
sc applicando logo a injecçao.., (De
cafeína, pensarão todos) e eu cinbalu-
co outra vez ante os convênios, con-
grossos e cooperativas...

O doente já se habituou a esse rc-
Curso... é uni inveterado...

Ila um outro remédio mais efficaz
e que o salvará. Tirar-lhe dc cima o
jíezo da cobertura que lhe eslá produ-
áindo enfraquecimento geral e tolheu-
do lhe os movimentos vilães, o suor é
por demais abundante! (Como o leitor
ficará estupefacto ao ler este pedacinho
dc ouro!)

Desculpem-me. Quem escreve tem a
pretensão de saber mu pouquinho de
indo (como acontece a qualquer brasi-
leiro que se preza). Garanto-lhe, caro
redactor, que sc amanhã fosse nonica-
do ministro da Fazenda os jornaes, que
nunca me viram mais gordo, diriam:
íoi nomeado o estadista tal...

'Portanto é justo que eu não me I
desanime, tenho mesmo minhas pre- j
tensões a ser nomeado director da Uni-;
versidade Brasileira que muito breve lc- jreinos lá pelas alterosas... Emfim I
qualquer lugar me serve desdo que seja
chefe.

Desnorleei-ine Hiiuito do tratamento
Ido doente, mas o remédio está indicado:
¦tirar-lhe de cima os juros internos. (O¦espanto agora foi de acaçapar). Não
me desanimo, vamos ao resto:

Os bancos estão cheios dc dinheiro.
(Haja visla The Uritisb Bank), ao
passo que o comnicrcio, a lavoura c a
industria estão a braços com difficul-
dades insuperáveis. '

Qeni o causador do 
' 
quadro que se

observa?
O Congresso qv- votando leis para

o governo fazer emissão, votou egual-
liienlc empréstimo nos bancos!

Veiu a primeira emissão, veiu a
segunda r não ha dinheiro, — Porque?
Porque o governo devia pagar as suas-tontas e não emprestar dinheiro, íazen-
do de capitalista I

Emprestou a 6 °|" (.penso) e cinittiii
cautelas e apólices aos mesmos juros e
já saindo com desconto de 15 °|" do ]Tliesouro. I

fi foi assim que o dinheiro correu do I
Thesouro para os bancos.

(Is credores recebiam as cautelas (Pa-
binas) c se sujeitaram ainda a maiores
descontos ipara fazer 'dinheiro corrente
i- solvcr seus compromissos, oque não po-
iliain fazer com aquelles .títulos e elle»
ile novo vinham ter ao Thesouro eom
pagamento dos empréstimos aos Uancos. I

O governo fez-se, pois, dc capitalista,
tomando dinheiro a juros mais elevados.

Dcsd* que as apólices (embora coin
os mesmos juros), tinham tuu desconto de 1
13 "I". é claro que o juro era muito,
111:1 fi elevado. I

Se eu (osso um Bulhões, 11111 Carlos ¦
¦Peixoto, ou mesmo 11111 de tantos outros !
ffc-ncistas, que andam por ahi, etiten-1
«lidos da matéria, estamparia aqui bo-
uilos g'garismos para mostrar ao povo
qual o eufo, aos cofres ipublicos, (Io
systema dc juros das apólices e cau-
'1 ¦.¦:.«% 

.

A despeja é colossal I O; juros custam-
nos os olhos da cara.

Porém, leigo na matéria (não preci-
sava dizer, dirá o leitor), apenas cs-
l.iço aqui a idéa para os entendidos se
distraírem da crise, por algum moiiicn-
to, Isto devo scr publicado a titulo de
curiosidade, sim, e por isto não agra-
kleço.

I'aça o governo uma emissão e res-
gale de unia vez todas as apólices e
cautelas do Tliesouro, notas de curso
forçado c de diversos valores. Faça,
porém, de uma só vez!... O numero
de empregados do Thesouro diminuirá;
cessará o pagamento de juros da divida
interna; o comnicrcio, a industria e a
lavoura renascerão. A especula-ão da
llolsa diminuirá... c- o remedio está
nesta precaução -de saneamento das ve-
ilhas e novas apólices por notinhas de
i-óris gritantes, incapaz de se contentai
a ficarem annos c annos nas burras dos
usura rios.

Está salvo o Brasil! (para não dizer
a pátria, porque já é chapa muito ba-
tida).

A idéa não é boa? Pois meu caro
redactor, .publique, depois de corrigir,
e a estas horas, amanhã, muita gentenão pensará cm crise, rindo ao ler o queacima escreve o seu constante leitor,
admirador, obrigado. — P. A. R. Rio
24 — 8 — iqi6."

Com as .chuvas desertam sempre .do
ruinoso palacete d'Arcos os nossos in-
defectiveis c beneméritos Lycurgos. Os
janeiros de s. exs. já estão a pedircalenturas, c s. exes. ficam qm casa.

Por isso não houve sessão liontcm.
Apenas quinze senadores fizeram acto
de presença. A 1 i|a, o sr. Pedro
Borges, gritava, da cadeira da presi-dencia, que deixava de haver sessão
por falta de numero. E cada um foi•buscar o chapéo, e saiu, '*

'Cada um, não I porque quatro fica-
ram firmes nos seus postos, cffecluan-
do uma reunião da comniissão dc Con-
st-ituiçâo e Diplomacia. Foram os srs.
M. de Almeida, Lopes Gonçalves, Gou-
zaga Jayme e Rego Monteiro.

De commum, a comniissão trabalha
a portas fechadas. Dos seus altos de-1 c„lri,i, „0 c.n„,„
signios, ha rumores vagos fora de por- ! 

da " bcnad°'
tas, mas nunca se offerecem á nossa *
assistência os seus trabalhos. Hontem,
porém, cila deu sessão publica, para as-
signalar o mais notável dos aconteci-
mentos de sua vida. Era preciso que se
conhecesse o voto em separado do sr.
I.opcs Gonçalves, relativo ao projectode reorganização. do Território do
Acre.

^ Tenha a palavra o senador Lopes
Gonçalves _— diz .0 presidente da com-
missão. E o rlsonho constiliicioiialista
amazonense lira da pasta dois cadernos
de papel escriptos da primeira á ultima
linha. S. tx. começa a ler. S. ex.di-
vergo dos seus outros collegas de com-
missão que opinaram pela consiitucio-
nalidade do projeclo. Constitucional,
como.? Inconstitucional é que é. O pro-.
jecto trata de reorganizar um territo-!
rio liligioso, cuja posse o Estado do I
Amazonas reivindica ua parte septeli-
trional. ' E' matéria sub-jitdice. Ora, I
qualquer lei que se faça a respeito im-1
porta a sobrelevação inconstitucional do
poder legislativo ao judiciário, cuja de-
cisão ainda não se conhece em defini-
tivo. O sr. Lopes Gonçalves 'faz, en-
tão, o histórico de todos os actos danossa diplomacia a respeito da zona i
em litígio, desde Olyntho de Maga-
ILaes até Rio Branco. Não traiu uma
data, nina particularidade, um porme- I
nor. Depois s. ex. autopsiou o pro- 

',
jecto-. .Condesccndcnteinente, o nosso;
Bryce passava a aduuttir que se leqis-!lasse sobre a parte meridional do Acre,
que não é objecto de demanda, e a pro-
posito chegou mesmo a elaborar unisubstitutivo, com vinte e tantos arti-
gos. pelo systema americano. Aqui,
cx. virou pelo avesso a Const'
dos Eslados Unidos, citou em inqlez di
versos Iraladistas e, com esplendido
gesto, doutrinou. Afinal, vem a leitura
(Io projecto.
,Mas o sr. Mendes põe agua na fer-
vura advertindo que o que cumpre ..comniissão é dizer só e só sobre a
constitucionalidade dos projectos, e otrabalho do sr. Lopes Gonçalves ficaa margem,

Não obstante, o senador pelo Amazo-
nas conseguira um triumpho, com aiiietralhagein dc sua formidável crudi-
ção yankee, que nos desarvoroti, a to-doa.

Como
púdem
das ? I

A questão de limites entre o Pa-
raná e Santa Catharina

Hontem, á larde ,11o salão de honra do
•Senado, houve uma reunião de toda a re-
presentação de Santa Catharina nas duas
casas de Congresso, em conferência com
o senador Hcrcüio I/uz, portador dc uma
contra-proposta do governo do seu Kstado,
a qual -deve scr enviada ao Paraná, por
intermédio do presidente da República.

* * *
Ura banquete ao sr. Dantas

No principio de setembro próximo, natural-
mente até o dia 10, a bancada pcriiaiiibuca-
na da Camara offcrccerá um banquete ao
senador Dantas Ilarreto, por motivo dc sua

e,i :!! *

O sr. Tlianmaturgo no Amazonas
Uo gabinete do ministro -da Guerra rece*

liemos a seguinte nota :"Numa- local solire a politica do Amazo-
nas, aftirinou no sabbado ultimo um ves-
pertino desta capital, que o general Thail-
maturgo de Azevedo partiu para -Manáos
cn: missão do Ministério da Guerra.

O general Thauiiraturgó, inspector da ar-
n.a de infnnlcria, foi a Delem inspeccionar
o corpo alii aquartclado ; chegando ao Tara
solicitou do ministro 15 dias dc licença
liara ir a Xlanios, licença que lhe foi con.
cedida, correndo a despesa por sua conta
e ficando interrompidas durante ella su.is
funeções de inE.pcctor."

A morte i sr. Semlo o SORTEIO
MILITAR

O sr. Servido Dourado . •

Diplomacia

s.
titmção

A' audiência diplomática de liontcm
110 palácio Itamaraty compareceram:
embaixador dc 'Portugal e ministros da
Allemanha, da Bélgica, da França, da
Grã-Bretanha; do Japão c da Rússia, e
o encarregado de negócios da Stiissa,
que foram altendidos pelo sr. L. I.
Fernandes Pinheiro, director geral dos
Xegocios Econômicos c Consulares,
por se achar ligeiramente adoentado o
ministro Souza Damas.

¦«-*¦

o. r. 1>E COMMERCIO E IX
UÜSXRIA

numa çrealura tão alegre se
concentrar coisas tão profun-

(A coufercnciit tio amanhã
Terá logar amanhã, 30, 110 salão 110-

bre do Jornal do Commercio a confe--r; j rencia do sr. José Simões Coelho, de-
legado •cominercial do governo portu-
guez ua America do Sul.

'W a segunda conferência da série
que a Camara Portugueza de Comnicr-
cio e Industria do Rio de Janeiro pro-move mensalmente eni prol da propa-
ganda de Portugal.

O thema escolhido pelo conferencista
terá por titulo — a Arte dc se,- por-I ligues.

«¦ »oim

Café Glflhn — Chocolate, bonbons~d VJ*UDO finos e fantasia de elio-colme, so de Hliering & C», r. 7 Set. ioj.

IÍUV BARBOSA

Suo Paulo vno offcrecer «o Senado
Federal o retrato á oleo do

senador bahiano
Kscrevcin-nos:"Exmo. sr. redactor do Correio da

Manhã. — O abaixo assignado, lendo
sido coinmissioiiado por um grupo de
admiradores, 110 Estado de São Paulo,
do conselheiro Ruy Ilárbosa, para abrir
concorrência, entre os melhores pinto-
res nacionaes, para a confecção de um
retrato a oleo, em tamanho natural, do
egrégio brasileiro, retrato a scr offcrc-
cido ao Senado Federal, vem rogar a
y, ex. a fineza de tomar jniblica c sc-
ciimlar esta iniciativa.

As propostas deverão ser endereçadas
ao abaixo assignado, cm carta fechada
e lacrada, a Caixa postal 11. 974 — Ca-
pilai Federal, e o mais depressa possivel.A' frente daquelles que eslão proiiio-
vendo essa homenagem ao glorioso bra-
sileiro está o sr. dr. Miguel Nogueira,
conceituado clinico c agricultor cm Mon.'
le Azul, Estado de São Paulo. Esse il-
lustre medico tem ..feito, diversas confe.
rondas publicas no&Jmuriieipios de Villa

1 Olympia, Bebedouro, Ilarrettos, Jabo-
I tieabal e outros, 110 sentido dc associar
I a essa manifestação a Ruy Barbosa a
j população dessas localidades, tendo ou-
| tido já magníficas adhosões.

, Na convicção de que v. ex. dará pu-
; blicidade a estas linhas, desde já coutes-

so-nie profundamente agradecido a v.
ex., assignando-nic com o mais elevado
apreço c estima. De v, cx., att" adinl-
rador c obrigado — Camilh de Souca

As caixas econoini
cas do Estado de

8, Paulo
S. il aui.o, ;7 de agosto — Annnn-

cia-se que serão aipresentolos á ICa-
mara, na' próxima semana, os proje-dios que instituem as Caixas Econo-
micas c os Bancos de Credito Po,pular.
Principalmente da fundação de Caixas
Econômicas em todo..o listado lemos
tratado seguidamente desde que su do-.i
a^ roubalheira — iinc outro nome não
pôde ler — das celebres arapucas da
Inconpotadora. As populações do inte-
rior, não dispondo de estabelecimentos
de confiança, aos quaes puíiessciii cn-
tregar o produeto dc suas (ffcononiias

'

NA ESCOLA DE
ESTADO MAIOR

Uma reclamação contra a
falta de aulas

Escrevem-nos:" Sr. redactor. — Peço a v. a publi-
cação destas linhas , a bem da instru-
cção militar menosprezada 110 primeiro ,
estabelecimento de ensino militar 110 : ('-"s a
Brasil, — a Escola de Estado-Maior, 1>r"fs
o chamamos para o caso a attenção doi , *"22

i de Sa>

mensaes, corriam aos bancos do custeio
rural, (pie fiinccionavani como caixas
econômicas. (D

•Insistentemente reclamávamos provi-
dencias do governo federal, 110 liniiilo
de serem montadas nos importantes
municípios paulistas. stfccursaes da
caixa uno funeciona na capital. Feliz-
mente ia realizar-se a iprovid-eiiçja, (fra-
ças s'i iniciativa tomada pelo activo
conselho fiscal dlíqticllc cstiibelccinieii-
lo. cpiando o governo do listado re-
presentou ao governo federal, pedindo
que não levasse a effeito a sua resolu-
ção, pois estava em andamento o ipro-
jecto da 'fumlação de Caixas Kconomi-
cas do ¦Kstado.

Uiiu sua .mensagem, iá o presidente
Altino Arantcs fizera vêr a necessida-
dc da creação desses institutos du cre- i
dito, úteis tanto ao povo como ao Es-1
tado. O plano paulista é mais ou 111c-
nos calcado no federal. Aiém da Caixa'
da capital, serno fundadas Caixas tam-
bem autônomas nos .municípios mais
importantes, como Santos, Campinas e
Ribeirão 'Preto, sendo (|iie as suecur-

I sao?, uns outros nuinicipios, funeciona-
rão como anncxas ás collectorias fis-
caes. O.*, depósitos das Caixas serão

i movimentados, dando-cs o Estado como
adeaiitaincnto 011 empréstimos á lavou-
ra, descontos de mulos c outras tran-
sacções que correm sob a rosponhabili-

( dade directa do*Eslado.
I iNoa Bancos dc Credito Popular Iam-
! bfMii haverá secções especiaes, destina-

rfjiia cons
ilrasilcirt
0 4,11111
viua,

¦pro

illiiotre c integro sr. general Guima-
rScs, cm Ião boa bora
governo para conimandar
labelccimento.

Durante quasi todo o

coJhido pelo jo alludido es- 
'

fazer iodas as optrraçí
das Caixas 'Econômicas.

a que as Caixaá Econômicas
j Paulo adoplarão para pagamcii-

I to de juros aos depositantes, :i taxa de
5 o|o. Km tal caso, ns csabelccitnen-
íos estaduaes offcrcct-rão menos van-

! tagens que o federa), que do certo-,,,,. I,c",!,,° '!" 1,ue I tempo a esta parte paga juros mai"foi commandaiilc da Escola de Estado-
Maior, o coronel Eclinto Alcino Braga jCavalcante, o docente da aula de Car- '
tas gcographicas, limitou-se a. dar uma '
bora — unia uniea e resumida lição — jpor semana, quando .0 regulamento de- '
termina taxativamente que as aulas jftinccionarfio tres vezes por semana, I
eni dias alternados, c por espaço dc juma hora cada aula.

'Alem dilso fazem parte integrante
da anila de cartas os diversos syslemas
de projecções nellas usados, e o' doccn-
te não dá desse importante, necessário
c interessante assumpto nem uma pa-lavra, deixando os alumnos cm com-
pleta ignorância, pois não o estudaram
em annos anteriores.

A aula de cartas gcographicas sem-
prc foi leccionada cm tres aulas por
semana, e nulas dc hora c meia, nas
antigas escolas .Superior de Guerra e

na Militar do Brasil, tendo |
o que fazer professor c ain

•IMEBSAES" Cigarros
para 200
valiosos

IjOPES SA' & C.

especiaes
réis. com
brindes.

S MISSAS DE HOJE

depois
sempre
limos,

Iloic é que so opera este milagre,
que muito prejudica os alumnos,

O que sucerde com a aula de cartas
dá-se com a de hygiene, não somente
quanto ao numero de aulas por sc-
mana, com tambem á quasi supprcssão
do serviço do saude nos exércitos.

Esperamos que o actual connnandan-
tc acabará com esses abusos, não só
contrários á lei, como prejudiciaes aos
atiimnos.

Antecipando agradecimentos, sou.
etc."

elevados. iK so assim é, tendo come-
! guido que a União desistisse de fun-
I dar as suas sttecursaes nos municiiiiios

o lÊSado impede que as populações do
interior obtenhatn maiores vantagens.
quanto aos juros contados sobre os rc-

j spectivos depósitos,
De duas lima: ou as Caixas Econo-

| micas cátaduaes equiparam os seus ju-
I ros aos dos estabelecimentos federaes
I congêneres, ou a União deve fundar' sitccursaes, eni franca concorrência

com o Ei-,ado, dc modo a attender os
interesses das populações do interior.
Lí eSlá claro que dinheiro quer chamar
dinheiro: quem pódc ter o prcmio de
6 olo sobre as suas economias, não se
contentará eom os ; o|o, cem as mes-
mas garantias... — C.

Liga do GommerGlo
\ coiiimissãii, ene já ha dias esti

estudando na I.:ga ":i impostos que mau
de perto affectam directamente o coin-
mcrcifi c o consumidor, rcune-se hoje

alma de:
Cruz, ás

Erancisco

fi
•Rczam-sc as seguintes, por
Maria da. Gloria Eniies d.i

o i|a '.horas, na tjreja de S
de Paula.

Idalina Machado e Manoel Cardoso
Machado, ás 9 ija horas, na egreja do
BomJcsHS, á rua General Camara,

Francisco Pereira dos Santo? ás
p ija horas, na egreja de S. Francisco
tle Paula.

Álvaro Gonçalves de Figueiredo, ás
9 horas, na matriz da Piedade.

Silvestre Dias Teixeira, ás o lioras,
reja de S. Francisco de Paula,

s 9 ho-
na c

Ca
ias,¦ J.il
lis ;
£Ís-:o

;s Ma
». >l-
lBÍo.

Coi
«os. *

Kelari
Rei

Jjkora 3,

¦los Augusto üuíniarãcs,
ia egreja do S. Pedro,
ania do Carmo Ivnnes da Silva,

1 i-i hora.s, na egreja de S. Fran-
da. Paula.

ria Augusta Orncllas da Costa, ás
lioras, 1:5 egreja de Santo í\n:o-

Bom Café, Chocolate o Bombnns
— Só 110 MOINHO 1)13 OUI50.

 ''*t*0-**>**«g>-*t>nat» 1.

J,"A ATIGEXTIXA

A conveniência dc ser modi ficado
o serviço militar obrigatório

Biienoj Aires, ;S (A. A.) _ O co-
roncd Zcrda, chefe da secção dc mobi-
li/ação c recrutamento do Áercito, apre
sentou ao ministro da G:ierra,*iii.i esliWo
indicando a conveniência ds ser nio.!iíl-<,'
eado o serviço militar oW-igatoíVb, dd-
xando a instrucção preliminar a cargo
das escolas publicas e fazondo-se a prc-
paração complementar militar, mediante
i:m periodo de serviço, de seis mezes,
nas fileiras do exercito,

— — -wq»at-«*í>*-'*B>-*0-B".i>'" —

ás 4 horas da larde, para continuar o
seu trabalho, devendo nessa reunião sor
resolvidos assumptos muito importantes,
entre elles, as preliminares estabeleci-
das pelo sr. N. dc Andrade.

Mais uma acção contra a
Jardim Botânico

da 1" vara eivei, foi
uma acção de indeniiiização
Companhia Jardim Botânico

Alfredo Neves Montes, tuto

Ko
¦posta
tra a
SI', -
meno:
facto
bonds
i-giM.

Quem .só bebo OASCATIXHA
Kstií livre da MHDIMIA.

___™i->v*>-t:^l--*V*Jy»—

A S11COAO XO M11X100

¦nior João Martins¦_2 horas, na egreja
.-ian-
Can-

Azambuja Guimarães,
Candelária.

as 9

As tropas viiii.-ias tomaram
Cntcvo

CA. II.1 — Telegramma
informa que asrecebido de Cliihualiua

tropas villistas tomaram ,1 localidade
Ca tevo,

Essas tropas dispunham
trezentoe tininen*.

apenas

pro-
con-
pelo

da
¦ Cecília 'Magdalena Venqui, pelo
de haver sido victitnada por um

, na tarde de 3 de outubro de
quando procurava litravessar a

rua Voluntários da Pátria.
Essa causa i patrocinada pela Assis-

tencia judiciaria, que encarregou dc a
representar eni juizo o dr. Edmundo
Jordão.

O autor estima a indemnização em
valor não inferior a 6r»:ooo$ooo,
— — 1. -vtra-c^tT^or.'^ *¦ ¦

c Instrucjjâo Publica
O director geral, assignou hontem o?

seguintes actos :
Transferindo: — Para o i° districto

coin a denominação de 2* masculina no-

FaPeceu hontem, ás 4 e 20 minutos
da madrugada, cm a sua residençlaí;. 4
rua do llunaytá, o sr. Servido ' Dóií-
rado, director commerciai do Lloyd
Brasileiro.

Foi 110 dia 8 do corrente que, pela
primeira vez na phase final da moles-
tia que o victimou, o operoso brasileirp
sc acolheu ao leito, deixando de coin-
parecer ao seu gabinete de trabalho,
naquella empresa de navegação. Fora,
então, insultado por uma grippe, appa-
renteinente benevola. Uiti

Ao leito esteve preso ali o dia 15,
va. nas feições já abatidas e denimla-
va nas feições já abatidas e desnuda-
das, sc ergueu para, juntamente com
os .representantes do mundo official,
assistir á. inauguração da Escola Profis-
siona! da ilha da Conceição, estabeleci-
incuto devido ainda á sua iniciativa
fecunda.

•A melhora que tivera da niolcstiji
que lhe combalia o organismo fora, pd-
rém, apenas apparciítç, o no dia se-
guinte á inauguração alludida o sj.
Servido Dourado voltou iio leito mafe
enfermado que nunca. f

A moléstia manteve-se, eiiIrctahtcS,
dahi por deante com alternativas If-
sonjeiras e agravantes, até que, 110, doi-
ítiingo penúltimo, 21, sentindo-so; coij-
sidcravclmciite mais combalido, -recla"-
mou assistência medica.- 'tel

¦ Chamado para prestar essa. assiâfet-
cia. o dr. Lisboa Coutinho, cxaniin<òi£ o
cn ferino, percebendo para logo <U?fWf
vidade do seu estado; é vcçoiniiisiidoli
absoluto repouso á familia. ''• 

;>§>§
No clia 23, os padecinienlos dodÍTtV.

ctor do Lloyd Brasileiro. aggra.varam,-èij
scnsiv.elmcule. Os symptomas da mo-
lestia ou, melhor, das moléstias que o
combaliam — itremia e ulccra 110 esto-
mago — acccnluaram-se.

_ A acção medica, proficientemente di-
rigida, conseguiu, no entanto, debcllar
a agudez transitória do mal. lias in-
felizmente essa. acção não podia ser
definitiva c radical, a despeito dos és-
forços dos drs. Miguel do Couto, iAus-
tregcsilo, Lisboa Coutinho e Lino
Cardoso. Assim, vinte c quatro lioras
depois da melhora conseguida, volta-
ram os symptomas alarmantes a affli-
gir á familia do enfermo. E essa re-
apparição assumiu uni caracter franca-
incute grave.

Os assistentes do sr. Servido Doura-
do dcclnraram-11'0 perdido. De facto,
do dia 23 cm deante, as probabilidades
dc exito da acção llicrapeutica escassea-
ram, precipitando-sc o dcsenlacc, 1?
pela madrugada de segunda-feira, áquel-
Ias horas, em plena lucidez, na posse dn

sciencia, o director do Lloyd
ro sentiu a approximação fatal

(tnargurada do sou momento final de
despediu-sc da sua familia c

dos amigos, que lhe cercavam o leito,
com palavras dolorosas, que resumem
lodaOuma historia dc lutas desforçadás.

Despediu-se, e fechou defiiiitivamciii
te as palpebras.
.0 sr. Servido Dourado era bahiano.

Nasceu na capital do grande Estado do
norte, cm novembro dc iK".t. lendo sido¦baptisado na egreja de Santo Antônio,
ali.

Era filho dó' sr. Servulo Bacellar
Domado, antigo armador de navios lia
capital báhiaita. O progenitor do dire-
ctor do l.loyd Brasileiro foi tambem
nerente da Companhia dc Navegação
Bahiana. tendo fallecido no desastre do
vapor Dois dc Julho, une navegava da
cidade dc Cachoeira, situada 110 iccon-
cavo ila Bahia, para a capital, quando sc
verificou uma explosão a bordo, despe-
daçando a embarcação e victituando a
maioria dos fcus passageiros.

Os ancestraes do genitor d» sr. Ser-
vtilo Dourado foram, por sua vez, ar-
mtidores e niaritiiuos, na terra natal.
Descendia, uois, o director do Lloyd
Brasileiro dc unia familia profissional
e tradicionalmente dedicada á acti* ida-
de da navegação.

Aos 14 annos dc edade. orphão j.i dc
pae, o sr. Servulo Dourado abandonou
o seu Estado natal, vindo para o Rio
de Janeiro, Empregou-se aqui no com-
mercio, oassan Io, cm seguida, para o
escriptorio da The Rio dc hineiro Noi--
thern Ruilway, companhia esta adqtii-
rida posteriormente pela Leopoldina.
Ahi esteve até 1S07. quando se retirou,
para ser encarregado da gerencia das
fabricas dc Sapopcniba. Pouco tempo
depois, o sr. Servulo Honrado deixava
essa gerencia, indo dirigir a scecão 'do
navegação da Companhia Industria!
Brasileira, até o anno de 1004.

Nesse mesma anno. interesses de fa-
tuilia .reclamaram a sua presença em
Pernambuco, e o sr. Servulo Dourado
partiu, ef/eclivaincnte, para líeciíc, re-
gressando mezes deoois a esta capital,
para vir dirigi- a Companhia Transfor-
madora, onde =e deteve apenas um se-
mestre, delia se afastando por diver-
gencia com os demais directores.

Por essa oceasião. o dr. Manoel
Buarque dc Macedo reorganizou 0 Lloyd
Brasileiro e o sr. Servulo Dourado foi
oecupar o modesto logar dc almoxarifc
das officinas da, companhia,

A sua asçenção nella uão se fez de-
morar. Na verdade, com relativa bre-
vidade. o extineto de hontem passou de
almoxarifc das officinas para almoxàri-fe geral, dahi para commissario geralr deste cargo paru o de intendente.
Mezes depois dessa ultima transferen-

| cia, foi o Lloyd Brasileiro por ado do
: nosso governo, incorporado ao Patri-
! momo Nacional, c o sr. Servulo Dou-
1 rado convidado para tomar conta da di-
I recção commerciai d.i empresa.

Da sua acção fecunda e benemérita
1 nessa direcçâo, dizemos cm outro local

desta folha. i
I O sr. Servulo Dourado era profunda.
| mente religioso, sendo benemérito' de

algumas instituições catholica.--. entre* aí*
quaes o Collegio da Iiiimaculatla Con-
ceição de Botafogo. Foi elle n maior
propagandista c, certo, o mais beneme i
rito tambem dos organizadores da Obra I
de Protecção ás Moça.; Solteiras. ' '

Casado com d. Maria da Gloria Dou- I
rado, não deixou o fallecido descendeu-
cia. Deixou 03 segn.hilcs .irmãos: d.
Fhira Dourado de Menezes, esposa do
sr. Américo Menezes, negociante cm
Pernambuco; d. Gcorgina Dourado
Brandão, casada com o sr.Joaquim
Brandão, negociante na Bahia, o o sr.

| ço do Cattete, até ás humildes casas dos
marujos, que tinham encontrado 110 sr.
Servulo Dourado, o superior que lhes
defendia os direitos, o pae que lhes pro-
porcionava o pão de cada dia. Que o
diga o vae-vem de centenas de pes-soas que nestes passados dias formavam
verdadeira romaria pela ladeira que con-
duz á residência do director do Lloyd!
Que o diga esse numeroso cortejo fu-
nebre que nesta hora. se está a formar
para lhe tributar a derradeira honiena.
gem I

O "Lloyd Brasileiro" ha dc estreme-
cer sob o golpe rude que lhe arrebata
cm poucos dias o insubstituível director— c esse golpe ha de repercutir, dolo-
roso, sobre uma outra instituição, á qualServido Dourado, consagrava desvelo»,
incomparaveis, e rasgos de generosidade
que sft a sua alma grande podia inspirar.

A "Obra de Protecção" perde hoje,com o seu thesoureiro, o seu esteio maisforte!
Quem ipodcria repelir aqui o quantoelle fez para essa "Obra", 

que muitosconhecem? Quem poderia enumerar osbenefícios que elle dispensou nestes ul-tnnos tres annos á essa instituição de;caridade? Que o diga a directoria da;Ubra! Que o digam as jovens, que hoje I
. choram a perda do mais dedicado dos iseus bemfeitores! 1

B, 110 conjunto dc elogios fúnebres,
que se vao tecemlo sobre sua campa, dc |envolta com flores tantas que cobri-1rao seu tumulo, haja logar para as co-!rollas que as jovens da "Obra dc Pro-1tecçao , tristes, hoje dcsfolliam, unir- jmurando preces — c logar haja para !as saudades profundas, sinceras, de cadamudos membros da directoria da "Obra
de Protecção", que, como •companhei-
ros de trabalho, choram o amigo quedeapparece — o brasileiro que a Pa-tria, com o soluçar dos mares, hojechora. — Anna. Maiu.sw."

A PlíDERAÇJÃO MARÍTIMA
BRASILEIRA

Da directoria da Federação Mariti-
ma Brasileira solicilam-nos a publici-dade da seguinte caria, enviada á di-recjona do Lloyd Brasileiro:"A Federação Marítima Brasileira,
abalada pelo estupendo cataclysmo quevoa sobre a if;-rinha -Mercante, nesteangnstioso momento cm que tomba tmaior de todos qne até hoje defende-ram c honraram a nossa^-grande classevem trazer ao Lloyd «Brasileiro umalagrima, na qual vae toda '«e uni pezar que não morre.

Perdoe-nos incitarmos o Llovd Bra-sde-.ro a venerar este vulto 
"<|ue 

foiServulo Dourado, que maior na acçãomarítima não houve, não ha, nem ha-verá jamais. Do mar virá a sua sai
gração imponente e absoluta, como uniavaga que, altiva, se desfaz sobre arocha, mais que deixa solire cila ummiimurio eterno. — J. J. AtaxasÍÓ, i"secretario."

O EXTERRO
Hoje, pela manhã, o corpo embalsa-

ma do do sr. Servulo Dourado serátransportado da sua residência para aegreja de Nossa Senhora da Immacula-
da Conceição, á praia dc Botafogo, on-de se celebrará, ás 8 horas, umà missa
de corpo presente, assistida pelos me-
nores do Collegio da Imniactilada Con- jceição, seu corpo docente e membros I
da Protecção ás Moças Solteiras. I

Em seguida a essa missa, o corpo !do exlinclo será trasladado para o Pa-1vilhão dc Regatas, ein Botafogo, ás 9 i
horas da manhã. I

A essa hora já vários rebocadores es-tarao ali atracados, oecupados pelo pes-!soai do Lloyd Brasileiro. ,
O corpo será então embarcado numdos rebocadores, sendo transportado I

para o edifício do Lloyd Brasileiro, na
praça das Marinhas, onde ficará depo-:suado na canella .ardente, armada na '
sala dn Contabilidade.

O enterro, que será feito a expensas
do Lloyd, realizar-se-á amanhã ás 9 ho-ras da manhã, saindo o feretro do edi-ficio do Lloyd, para o cemitério de SãoJoap Baptista.

dos
tele-

XOTAS AVULSAS
¦ — Ao presidente da CaniaraDeputados foi enviado o seguinte

gramma :
, 

" Kio. 28 — Tenho o pezar dc parti-cipar a v. cx. o .fallecimento do meuprezado amigo e ' companheiro de di-rectoria; Servulo Dourado. — (.\.)
1 ! , ,, "''¦"¦'¦':¦ director tcchnico doLloyd Brasileiro. "

-— E' crescidissimo o
tas, cartões c telcgrammas de

extineto, já

passado

recebidos já pela esposa do
pela directoria do Lloyd.
,Wi?Ter0 dS visiías pessoaes á resi-iti içia do sr. Servulo Dourado, duranteo dia dc bontem, foi tambem incalcul-a-vel, assim como o de capellas e coroas I
S?as, Po/ Pessoas das relações da !família do fallecido.

7- O allesta.lo'de óbito foi
golo d;-. Lisboa Coutinlio que deu corno .
(ieausa.morl,s» 

- «„lcera do duo- «x
A morte do sr. Servulo Dourado rios

foi assistida pela sua esoosa c pelos fa-cuUativos drs. Nu„o Pereira,' Lisboa
Ço-.it.iiho, 

Hypolito Ribeiro e ArthurLopes, e pelos funecionarios do LlovdBrasileiro Müller dos Reis, BentoV lanna, Jose c João Serzedello, Ameri-
ço .Menezes, Severiano King, M pedro Atbayde, Francisco Cai-los Barbosadr. Affonso Costa, Francisco AntônioOliveira, Antônio de Oliveira. Anlo-"io Gomes dos Santos, Antônio Fer-raz. l-rancellino de Oliveira, commissa-110 Barbosa e outros mais !Em nome do presidente d.i Re.!P 11bhea o dr, Euclydes da Fonseca, of-1. ... de gabinete d„ va\acio, np^em»,, Ipi.ames a viuva do director do Llovd. <Aiinuiiriaiido a morte do sr. Ser- 

'
uno Dom-ado foram expedidos tele-ÍTrammas-circu ares a todas a. reparti-.çoes publicas do Brasil e aos aceites devaoi-cs mandando hastear bandeira emfuneral durante 15 dias.
ni7i,tn0,imcio"dia e0,me?°» o emiialsania-mento do corpo, pelo dr. Daniel de \l»>^la, auxiliado pelos..drs. Li.ide.iberge Auno lereira, terminando essafa a tarde.

O sr. Pandiá Calogeras ao''!"•¦ .Pela madrugada, a infaustacia do fallecimento do sr sDourado, dircclor do Llovd,iinmediatamente á residênciado. seu dedicado auxiliar, ihmis a sua digna esposa,
S. cx.. cm

' VI
Concluído o alistamento 110 fim da

primeira ouinzena de íetembro, são a»
listas do recenseaniento militar, com as
reclamações c documentos dos que se
julgarem prejudicados, retnettidas á jun-
ta ide revisão e sorteio, que constitue o
ultimo termo das operações nara o for-
neciniento de homens ás fileiras.

A junta de revisões e sorteios, como
seu nome indica, tem unia dupla fu»-
cção: a dc conselho de revisão, dando
ou negando -provimento ás reclamações
<los interessados, quanto a isenções para
o serviço militar; e a de junta para a
execução do sorteio. Todos os annos,
antes de proceder ao sorteio, a junta
funeciona como conselho de revisão.

Para o desempenho dessa dupla fun-
cção, ha em cada Estado, c no Districto
Federal, uma junta dc revisão c sorteio,
constituída 'permanentemente, e conipo*
ta de um general 011 coronel Jo exerci-
to, dc um coronel da Guarda Nacional,
do procurador da Republica, de um me.
dico militar c de uni official do exercito
activo. A junta c quem elege o sen pre-
sidente c o secretario.

A essa junta incumbe:
a) Receber e guardar as listas de re-

censeaiuento. registrando-as cm livro
I apropriado, depois dc feila a revisão de
1 cada municipio, c arebivar todos os do-
i cumeiitos enviados .pelas juntas de alis.
í tamento;

b) Dar ou negar provimento ás re-
plantações dos interessados, quanto a
isenções para o serviço militar;

c) Por ao corrente das infracções da
lei as autoridades competentes, para que
providenciem como for de direito;

d)^ Cominuiiicar ao commandante da
Região Militar os municípios em que
não tiver havido reccnseaniertto, para
que essa autoridade nomeie unia commis-
são kle tres officiacs, da activa ou re-
formados, que executem o alistamento;

e) Proceder, até ao ultimo domingo
da primeira quinzena de dezembro ,ao
sorteio para constituição dos grupos que
tem de ser incluídos 110 exercito;

/) Requisitar da autoridade militar
dois médicos militares, nara, com o mcm
bro ila junta, constituírem a comniissão
de inspecção de saude.'Reunida a junta, seu presidente
manda publicar na •inprcnsa o dia ou
dias em que terá logar a inspecção de
saude para os indivíduos que allega-
ram incapacidade physica, e não foram
inspeccionados perante as juntas de

I alistamento.
Depois dc concluídos os trabalhos

dc revisão, c attendidas e averbadas as
reclamações dos interessados, a junta
organiza então tres relações:

verdade! . A primeira, contendo os nomes dos
I cidadãos obrigados ao serviço militar

de paz c de guerra.
A srjunda, dos isentas em

de paz;
A terceira, dos excluídos do alista-

mento pela revisão, scüs nomes grupa-dos por municípios.
Para que as autoridades militares,

directamente interessadas na formação
do contingente, e os cidadãos nos di-
versos municípios 'tenham conliecimen-
to das depurações -feitas no recensea-
mento, a junta dc revisão faz extrair
copias dessas relações e envia:

Kl) Ao encarregado do regitsro mili-
lar, uma relação • geral dos alistados
obrigados ao serviço de paz e dc guer-ra. outra, dos isentos cm tempo de
paz, eom os, esclarecimentos necessa-

j rios, para que fiquem consignados nos
| livros do registro;
) _b) A's juntas de alistamento, a rela-• ção dos alistados cm seus municípios,
1 a dos isentos cm tempo dc paz c a dos

excluídos.

j Copias dessas relações são afixadas
nos logarcs .mais públicos dos respedi-
vos municípios c publicadas na inipren-
sa, onde houver.

Como já tivemos oceasião de mos-
trar, as reclamações dos interessados,
quanto á isenção para o serviço nuli-
tar, são dirigidas ás jiinlas d» alista-
mento, dentro do mez que se segue a
essa operação; findo, poríiu, 

' 
esse

prazo, as reclamações são ainda aocei-
tas. mas não pelas juntas de alista-
niento, e sim pelo conselho de revisão
do respectivo Estado, a quem os in-
teressados se devem dirigir directa-
monte; durante o periodo de seu fun-
ccionáuicnto.

Para attender ás reclamações quechegarem depois do encerramento rios
trabalhos da revisão, a. junta ' sc reúne
em um dos últimos dias do mez de ja-neiro.

Das decisões da junta dc sorteio,
como conselho revisor, ha recurso vo-

j luntario para o Supremo Tribunal Mi-
numero dc car- ''lar, dentro do prazo de 10 dias, a

pezainis I ooutar daquclle em que forem affixa-

ISADORAJUNCAN
Como a grande artista

respondeu ao que
lhe perguntamos

Enlevada, sob a luz do lindo dia que a
festejava, Isadora Duncan sc deixara ficar
na contemplação do mar distante, azul e
calmo; das montanhas perdidas no fundo
do céo claro e das arvores que dansavam
para os seus olhos, da côr do mar...

Era no terraço do Hotel, cm Sanla The-
reza A csculptura animada que exsurge
no palco do Municipal a Grccia jovial dos
Deuses o das Artes — porque ella c a en-
viada. que Zeus fez baixar até nós para
ossegurar-nos que o Olympo é immorta! —
foi amável c veiu ao nosso encontro com
um sorriso de hom acolhimento. 12 com
aquella fácil generosidade que foi sempre
apanágio dos deuses e particiilariiicnle das
deusas, Isadora prometteu responder-nos.

tempo

Lenda? Não o sabemos, o certo c que
s; contam coisas extraordinárias n seu
respeito... Dizem, por cxomplo, que o Sol
teve as primicias dc suas dansas...

Apollo... Deus do Soli — mas que
não raro sc transforma cm Deus Cruel c
para vingar-se da felicidade» dos mortaes,
arraiiessa-llics os seus dardos terriveis...

O amor que tem pela Grécia c pelns
suas dansas, gerou-o sem duvida Torpsy-
chore, — que a assistiu, aladamcntc, á hora
cm que os deuses sopram* dons aos mor-
taes,,.

Terpsychore — Musa querida ! —.
ái vezes se traiismuda cm Carpideira...
Quando eu nasci, talvez trouxesse cila um
véo negro a macular-lhe a alvura da túnica
radiosa...

Que julga ser quando dansa: rosa que
se despelala ?... íibellula, na fosta das
azas o da luz?.., Zepbyro...?

Ai dc mim I Nem rosa, nem Íibellula,
tampouco Zepbyro — mas uma pobre alma
que luta contra o soffrimcnlo na anciã dc
voar para a Luz I

Qual foi a emoção mais intensa que
já teve ua sua vida de dansarina ?

—• Não tenho uma "vida dc dansarina"
danso apenas a minlia vida... A emoção

mais intensa ? Foi quando, um dia, na
sala iiimicnsa do Trocadero, vi, em uma
fiiz.i, delicada figurinha de jaspe coroada
por uns cabellos do ouro, agitar as mão-
zinhas... Era a minha filhinba que me
appliuidia 1 Depois, quando acabei de dan-
sar, — dansava Lamento de Orphcu —•
ouvi a sua voz infantil, entrecortada de
soluços: — "Mãe, porque estás t5o triste?"

Os seus grandes olhos turvaram-se...
o Crepúsculo começou a cair, com a
sua indefinida tristeza... lí eu vi cm Isado-
ra Duncan a imagem da Mclancliolia...— P. m » —> » tm

CARNES VERDES
MATADOUKO DE SANTA 0RU1— rorani abatidos hontem:¦617 rezes, 58 porcos, 26 carneiroí *

51 vitellos. ^
Marchantes': Cândido TE. ide iIel'o,

52 r. e 2 p.; Duriseh & C, 13 r"; \Mendes & C, 69 r.; Lima & Eilbos,
38 r. 9 p. c 10 v.; Prancisco V. Gou-
lart, 100 r., 24 p.. e 14 v.; João Pi-
menta de Abreu, 33 r.; Oliveira Irmão»
& C, 93 r., 10 p. e 10 v.; P.asilio Ta-
vaires, 14 r., 4 P. e 8 v.j Castro & C,21 r.; C. dos Retalhistas, 18 r.; Por.
tinho & C, 15 r.; -Edgard de Azevedo,
22 r.; Norberto Hortz, 5 r.; E. P. Oii-
veira & C, 41 r.; Eernandes & Mar-
condes, 7 p. I Augusto M. da Motta
84 r.; 28 c. e 9 v.

Foram rejeitados: 26 r. e 2 p.Foram vendidas, 38 r."Stock" em Santa. Cruz: Caiidido E.
de Mello, 19(5 r.; Duriseh & C, 224;
A. Mendes & C, 340; Lima & Filhos,
6S; Francisco V. Goulart, 218; C. dos
Retalhistas, 9; João Pimenta do Abreu,
55; Oliveira Irmãos & C, 340; Basilio
Tavares, 39; Castro & C, Sç; PortU
nho & C, 148 Edgard de Azevedo, 116;
Norberto Hertz, 38; Augusto M. da
Motta, 264; F. P. Oliveira & C. Te-
tal, 2.272.

MATADOURO DA TENHA -•
Foram abatidas 21 rezes.

ENTREPOSTO DE S. DTOGO -*.
vigoraram os seguintes preços:
iVacoa  $580 a $650Carneiro .... i$Soo
'Porco íjooo a i$2oo
Vitella .... $600 a SSoo m « — t m 1

A ETERNA IMPRUDÊNCIA

O NALFKAGIO DE
HONTEM

ANTE-

Appareceu o barco "Boqueirão"
Xa viagem de ronda da lancha Lyn-

cc, o pessoal da .Policia Marítima cn-
controti liontcm, nas proximidades da
ilha de Itapacy, o yole Boqueirão, do
Club de Regatas Boqueirão do Passeio,
que na tarde de domingo virou com
seus tripulantes.

O •pequeno barco foi rebocado pela
I.yncc para a rampa do club, na praia
de Santa Luzia.

Em Contendas
CREACAO DE UM GRUPO ESCOLAR

Recebemos o seguinte telegramma:"Contendas, 2S. — Realizou-se hon-
tem imponente manifestação do povo
e passeiata nas ruas da villa, acompa-
nhada de banda musical, em regosijo
pela creação do Grupo Escolar Concei-
ção do Rio Verde, falando diversos ora-
dores e sendo acclamados enthusiaslica-
mente os nomes do presidente do Es-
tado, secretario do interior, deputado
Lisboa, coronel Gabriel Carneiro, etc.
— Jornal de Conceição".

1« «» « m.
PARA AJiAGOAS

das na porta do edificio municipal, porordem da junta, e Iranscripías na im-
prensa local, as listas geraes dos alis-tados.

tare

rece-
noti-

A unos já que o contingente animal
para _ preenchimento dos claros dobxi-rcito é fixado pelo ministro daGuerra, 110 mez de outubro, compondo-

dois grupos:
primeiro, constituído por volunta-especiaes c, na falta dellcs, porsorteados, destina-se 110 corpo ou a 11111dos corpos de infanteria de cada Es-lado e do Districto Federal;¦O segundo, constituído por volunta-nos e, em sua falta, por sorteados, des-tina-se aos corpos de todas as armasem qualquer ponto da Republica, tendo

preferencia os do próprio Estado ouilos Estados mais próximos, para a in-corporação.
Tambem já mostramos que durante omcz de novembro são recebidos os vo-luntanos, até ao completo effcclivo docontingente.
Sc. terminado esse mez, só um dosI dois grupos ficar completo, recorre-seI ao sorteio para completar o outro. To-

| davia, se os voluntários apresentados
para o segundo grupo forem sufficicn-tes para completar todo o contingente,

j nao haverá sorteio para o primeiro' grupo.
I A junta de sorteio, logo que receba; communicaçâo da autoridade militar do
í l-.stado, de que o numero dos volunta-rios apresentados foi inferior ao con-
! tingente pedido, manda annunciar

j editaes affixado,
blicos,

O ministro da Fazenda iiomêii
vários collectores

Por aítos de ihonfrcm, do ministro
da iFazcnda, foram nomeados collecto-
res das rendas f?deracs no Estado dc
Alagoas: ,

¦Manoel Soarei '¦ dc Campos, em Pão
de Assucar c Bello iMontc; Pedro An-
tonio da .'Silva, em iPiranhas; (Finrwno
Ferreira da Costa, em Triumpho c 'Col-

Jçgio; Manoel de Aquiuo (Filho, cm
Traipu'; José IPrudente Guerra, cm
Paolo Affonso; Ovnéas de Oliveira Cos-
ta, cm Anadia; Adalberto Guedes Ko-
gimira, cm Palmeira dos índios, o Che-
robino de 'Caryalho^Liina, em Cururipe

Uma senhora casual»
mente ferida por

um tiro de .carabina
E' incrível que, deante dc tão nti.

merosos exemplos que têm sido dados
a conhecer pela imprensa, ainda haja
quem facilite eom armas de fogo.

Entretanto, á proporção que os factos
sc vão passando, parece até que em
mais numero se vão repetindo desastres
semelhantes. E a verdade c que uin.
guem se preoecupa com essas coisas.

Ainda hontem, a tarde, á rua Bem-
fica foi theatro de um desses acciden-
tes oceorrido. cm condições muito gra-ves e que pôde ter liem maiores con.
seqüências.

Na casa 11. 245 dessa rua. reside em
companhia de sua esposa, d. Augusta
Soares, o pedreiro Antônio JoaquimSoares.

O sr. Soares, por um lamentável des-
cuido, tendo collocado uma carabina de
que se serve para caçadas, num prtfgu,na parede do dormitório, deixou a mes-
ma, ao que parece, cngatilhada.

Os dois estavam conversando, muito
dislraidamcnte, quando d. Augusta, n
uni geslo imprevisto, bateu com o braço
direito na boca da arma.

Esse choque foi 'bastante para quea carabina disparasse.
O projectil, atravessando o braço de

d. Augusta, com um rombo enorme, foi
alojar-se-lhc 110 abdômen .

Com o estampido, diversas pessoas,alarmadas, accorreram ao local.
Foram pedidos os soecorros da As-

sistencia, que imiuedinlamciitc fez com-
parecer ao local uin auto-ambulaiicia
110 qual d. Augusta foi transportad:
para o Posto Central.

Ali, foi a desditosa senhora cuidado-
samente medicada, sendo em seguido
removida para a Sanla Casa.

O estado dc d. Augusta Soares c nadi
lisonjeíro.

A policia do 18o districto comparecei
ao local, tendo verificado a inteira ca-
sualidade do facto.
_D. Augusta e seu marido são de na-

cionalidadc portugueza, contando aquel.
Ia 20 annos de edade.

EXPANSÃO DO TELEPHONE

Com a Leopoldina
MODIFICAÇÃO DE HORÁRIO DE

TRENS MIXTOS
A Leopoldina mantém um mixto en-

tre Patrocínio do Muriabé e Santa Lu-
zia do Carangola, ida e volta, quatro ve-
zes por semana, e outro mixto entre
Santa Luzia do Carangola c Manhuassú,
ida e volta, Ires vezes por semana, ai-
tcrnadameiitc.

Ora, essa falta de combinação entre
os horários dos dois trechos, força os
passageiros a perderem dias de viagem
entre pontos relativamente vizinhos.

Pedem-nos os interessados para queesses quatro trens mixtos sejam substi-
tuidos por dois outros que corressem
entre Patrocinio e Manhuassú, nas duas
direcções. diariamente.

Além da grande vantagem para o pu-bbco._ seria até mais econômico para a
E. F. Leopoldina.

Julgamos não ser muito difficil atten-
der ao pedido.

Politica argentina
os

offi
dizem

dirigiu-se
dn exlin-

üiJo peza-

11 .., r, -•¦:. fsui-.la. determinou queLlovd Brasileiro tomasse luto por 1-das e (|UC l,nste;lsse cm ,-„„„.'„ »
iilhao cm todas os navios e dependeu-cias daquella empresa de navegação
.Assumi,,, interinamente, a direcçâo10 Lloyd o commandante Carlos Midosidirector fcchnico da mesma empresa!'

¦ „,,IT*w:!!2!?v<H8i°"'' *
l! 8" »~;«*™-eis comprar moveis sem ver««u o elegante

fl dev
mostrttarjo da

?.KA\1)I!0 MARTINS &
a r. do Ouvidor 03 c 05 c nos
gos armazéns, ,-, ,\„s Qi

ami- I
 __ iirives 30-43. I

os '" 
""^"'-'""~~  ;

Cl-

ESTUDANTES DE MI-luciX \
E O SORTEIO

cturna a 3" escola masculina nocturna
'lo 3°. Manoel Ferreira Ha Silva, Rc-
berval Cordeiro dc Farta e Orlando
Calaza, para a 2* masculina nocturna
do 8a; Alfredo Ilárbosa dos Santos.
para a 3a masculina nocturna fio 8°;.
Claudino de Souza Martins, José Bazi-
lio Cardoso e Djalnia Rocha, para a- i"
masculina nocturna do 8": Oclavio F.
da Cunha Avellar para reger a a' mas-
colina c nocturna e Octacilio de Se-
queira Amazonas para reger a i1 mas-
culina nocturna, amljas do 8" districto;
TonsU-a
do S":

dispensa
?ã, dp lo;
licenciada.

Caidas

ido -
r.r de

para a i.i" mixta

- Ou! 1 Corrêa de
de adjunefa

Heitor Dourado.
_ De trato gentil, affavel. tinha o cx-

tineto, e merecidamente. um largo cir.
culo de amigos, agora dolorosamente
surprehcndidos com a brutalidade do
despedaçamento da sua vida, tão neces-

I saria a todos e ás obras a que se de.
I dicara.
í A OBRA DE PROTECÇÃO A'S

MOOAS SOLTEIRAS
Do Collegio da Iminactilada Concei-

j ção enviaram-nos as seguintes linhas
; relativas á morte do director do Lloyd;"Xão hão de faltar flores sobre o tu-

j mulo que hoje se abre .para receber os
i restos 'mortaes de quem, tão alto. soube
j elevar o seu nome. na grande empresa
j de navegação, abrindo, desembaraçada.
j mepte, a carreira de uma frota por ve-
i zes ameaçada de esfacelo,

O nome do sr. Servulo Dourado seri
! repetido e escripto em muitos jornaes.e em muitos corações. — nesta hora an.

gustiosa — c muitas lagrimas serão ver.
tidas sobre a sua campa. O luto ha de
tomar o caracter dc luto nacional, pois

reconhecido valor do saudoso director

A ri nião de liontcm na Facnlilade
Conforme fora convocada teve logar,

horas da tarde, na Facul-
a reunião dos csru-

-'rar sobre o sor-

bontem,
dade de. Medicina,
dantes, afim de delih
uio militar,

Usaram da palavra os acadêmicosÁlvaro Sani Anna^e Rodoipho
de Brito, lendo este ultimo
fe?to_ que pretende enviar ao
da Guerra, em nome da
que representa.

Foi eleita uma comniissão
tendeu com o dr. Aloysio
director da Faculdade'
do occorrhlo, rodando
'le se interessar
ctivr

A

Ram
o mam-

an miüisí**-)
rande classe

por
iogares mais pu-transcnptos na imprensa, osdias, horas r logar designados para osorteio dos alistados. Isso pódc ter lo-

gai- mesmo antes de terminarem os tra-balnos da revi-ão do alistamento.
Antes de começar o sorteio, o prc-sidente da junta manda franquear oedifício ao publico, convidando em sc-

gmda dois alistados da classe ou cias-ses a sortear, para acompanharem asdiversas operações; na falta de alista-dos nessas condições, convida doidadaos quaesquer,
Concorrem ao sorteio os nomes detodos os alistados de 21 annos complc-tos, oti a completar até" 31 dc dezembro,inclusive os daquelles que tenham apre-sentado allegaçoes para se eximiremdo serviço militar, e figurem na primei-ra das relações acima citadas. Se po-rem, o numero de alistados da classe asortear nao fòr, pelo menos, o dobrodo contingente pedido, mais ih en-Iram tambem para a urna 03 nouAs dosalistados pertencentes á ciasdiatamente mais velha,

nham sido incorporado
sorteios. ¦

Os

RADICAES VENCEM UMA ELEI-
ÇaO EM CORDOBA

Buenos Aires, 28 — Noticias
ciaes recebidas aqui de Cordoba
que os radicaes venceram nas eleições
hontem. ali realizadas para preenchi-mento de uma vaga na Camara Nacio-

nal, sendo eleito o dr. Eduardo Dtiffy
A vaga é a deixada pelo dr. Julioborda, que hojc desempenha o

de viec-governador daquella
cargo

província.

cavai-

ímiiie-
e que não te-
por anteriores

que se en-
de C-isíro,

scientificaiido-o
ao mesmo tempo

entido d,- se effe-a justa causa que esposam
comniissão tem recebido unanimesadiusoes dos estudantes das 1105^-s cs-cola superioras.

A 1'õy.TriTv

ronimis-

do Lloyd, ha de repercutir d-.-sie o pa- le Arides Tavares!

-¦ rnnsferencin de
saídos

Foram transferidos os cornmissariosIi-.li-o Jose dc Oliveira, do .1,." para oi "ricto policia! e, deste para aque'-

. . nomes dos alistados, dos seus mu-«cipios e das classes a que pertencemsao escriptos em pedaços de papel domesmo tamanho e cór, depois dobradosem quatro partes e encerrados na urna1-eito isso. o^ presidente annuncia quevae proceder a verificação, consistindoessa operaç,,o em se certificar de queo numero de cédulas existente na unae egual ao dos alistados a sortearVerificada a exactidão do r.v.nu.^ ,!„cédulas, sao ellas novamente encerra-na urna, A junta escolhe á sorte
¦tnceão n^mC%br°J Para 'A~erci„ aextracção, nao podendo recair a es-o-lha nem 110 presidente, nem 1,0 secretano. Lspera-se que seja meio-diase. em seguida, inicio aoSão sorteados tantos

03 indivíduos precisosren-, o contingente,
desse numero, afia, ... ,„ a!:cnfIer ns

*,s""

Ministério da Guerra
DIVERSAS NOTICIAS MILITARES
Foi nomeado archivista do Exercitoo 1 tenente João Baptista do RegoMonteiro. "

Pediu reforma o capitão dlana Josc Luiz von lloonbollz.—¦ Realiza-se 110 dia co de setembroo raid hlpplco militar, cujas instrucçõesforam bontem publicadas cm boletim da5 região militar,O i" tenente do 52» de caçadores
Josc dos Mares Maciel da Costa foi no-meado instruçtor militar da Associaçãouos Empregados no Conimercio do Riode Janeiro.—  "gia *^atj***ii>-*»****» 1 -.—  ,,.

A PREFEITURA PRESENTEADA

Jlnis dois prédios doados
Foram hontem doados á Prefeituramais dois prédios, destinados a installa-Çaq de escolas münicipaes.

estão situados na rua Casto-
Jardim Botânico, sendo o nri-meiro oi teria uo sr. Emile Simon, nelleja ftinccionando uma escola nocturnae o outro doaçlo pelo dr. Lourival Sou-'o c que.tambem e occupaao por uma

primaria.

Ambos
rina, no

scola

das
doii

dá-
sorteio,

nomes quantos
para completa-

.. mais a terça parte•i-.-mcro, afim de se attendnçues legacs do serviço.
cedidas são extraídas, uma a „ma-lidas eni voz alta pelo presidente dajunta, sendo os nomes dos sorteados es-criptos pelo secretario na ordem em q„e»ram da urna,, figurando ao lado domunicípio a que pertence. Ospertencentes ao terço ultimoserão incorporados, se as' iseuçõ"s

. „AA '"""'" í'° 5(,-v'Ç0 os qiu- cor-respondem aos claros jbertos; neste

110:11
sorteados

egacs aia

na or-

asse
muni-

caso, elles serão incorporados¦lem cm que foram sorteados.
Terminado, o sorteio, e depois de as-segurada a inviolabilidade da urna la-

ya-se um tcmio relativo ao acto' re-gistiando-se os nomes dos sorteadosna OTdem numérica do sorteio, consi-
gnados cm relação a cada uni a ciaa, que pertence e o nome de seucipio.

A junta envia, etn seguida, ao encarregado do registro militar á r,-idos sorteados, como
publicando-a em edital
ficio em que se fez omunicipio serão
mais públicos,'¦¦¦¦"¦ dos sue,-,,., pertencentes ao

quartel em queem que dia.

. retaçao
licou descripta.
na porta do edi-'orteio. Em cadaaffixados nos Iogarese na imprensa local, osorteados

município, e o logar
se devem apresentar.

ret- f'-0-™'^ militar, depois de re-
Çehcr 

a relação enviada ao registro mi-¦tar, ,communica ao presidente da ju -ia, uo praso de 4K boras, os lo-nres
Seão e''-ÍaS 

deVados/para *%Esentaçao e incorporação dose quaes destes estão
\ cremos, d

Escrevem-nos:"Sr. redactor do Correio da Manhú.
— Pcrmitti, sr. redactor, que, abusan-
do da vossa iiiconleste generosidade,
venha prestar alguns esclarecimentos
ao illustrado articulista que, sob o ti-
tulo "Campanha injusta", lem tratada
do magno problema do telephone inter-
estadual. E1 fora de duvida que, se
tivesseis investigado directamente, com
a vossa tradicional isenção de animo e
patrióticos intuitos, através o que tem
sido publicado no Diário do Congresso,
a propósito da questão em foco, outras
seriam as conclusões a que vos levaria
o indefectível espirito de justiça, quetem sido a priheipat preoecupação do
vosso querido e brilhante matutino,

_ Se de um lado, o sr. deputado Eva-
risto Amaral, repetidamente tem dccla-
rado da tribuna da Camara ser antes
quo infenso, apologista do desenvolvi-
incuto do telephone interestadual, com-
tanto que sejam acautelados os inter-
esses da União, tanto na sua sobera-
nia como nas suas rendas tão precio-sas 110 presente 'momento; de outro
lado, a Repartição dos Telcgraphos en-
contraria cabal defesa dos seus intui-
tos nos resultados da concorrência ha-
vida em 1912 para o lançamento de
uma rede telephonica entre Rio, SãoPaulo c pontos intermediários.

Nessa concorrência, podeis ver (Dia-rio do Congresso de 28 de julho), o
lelegrapho Nacional, pelo órgão da
seu director, opinara pela acecitação de
Uina das propostas, que, sobre scr amais vantajosa 110 ponto de vista te-
clinico, representava nada menos queos seguintes benefícios á União: 7 0|"
da renda bruta, quota de fiscalização,
conduetores especialmente destinados ;iRepartição (dois circuitos); direito áencampação, decorridos dez annos deexploração, nos termos de contrato
prévio e finalmente reversão ao 'Patri-
nionio Nacional, decorrido o prazo daconcessão, 35 annos.

Só a reversão, sr. redactor,
taria um capital equivalente
de S.ooo:ooo$ooo, visto quelação projectada, em cabos
neos pupinizados, era, e ainda hoje se-na a ultima palavra em teclmica tele-
phonica.

Uma outra proposta garantia 10 "|"
sobro a renda bruta, mais era, come
podcreis ver, inferior á primeira, at-tendendo as suas condições technicas,

Unia terceira, quc dava como fiado-ra da idoneidade do proponente a ThtUio de Janeiro Tramway Light andPower Co. Ltd., não podia entrar se-quer em estudos porque, sobre offere-cer muno menores vantagens pecunia-rias á União, estava cm condições te-clinicas muito inferiores ás primeiras.-Essa concorrência^ sr, redactor, fo:annullada. .Em que pese porém a quemquer que seja, o sr. deputado EvaristoAmaral c a Repartição Geral dos Tcle-
graiphos cm- nada concorreram paraessa desastrada solução, que encontrouexclusivo fundamento em um pareceifirmado pelo sr. dr. Francisco Bhering,então como agora, completamente di-vorciado da orientação da administra-
çao do Telegrapho Nacional, sendo denotar que, para a consecução dessedesidcratum, foi allegado que o editalde concorrência, védc bem, sr. reda-ctor o edital, e não as propostas, ha-via deixado dc prever os progressos d?radio-telcphoniat I

Releva notar que nesse tempo a ra-
dio-telephonia ainda não havia saide
dos estreitos limites do gabinete deexperiências c, ainda hoje, após iiigeu-
tes esforços, não pódc apresentar re-sultados práticos por só ser accessive'
á bolsa fartamente recbeiada dos mil.
lionarios.

Antecipando-vos pcnborado os meuiagradecimentos, fico certo dc que leu-do as informações prestadas pelo Mi-nisterio da Viação e publicadas no ai-Iudido numero do Diário do Congressoaiffirniareis como eu o faço, "Campa-
nha injusta", foi a que conduziu 9governo a amuillar a concorrência de1912, privando-nos assim até á presen-serviço telephonico entre
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ENTRE UM COZINHEIRO B l\V
OPERÁRIO

Discussão, luta o xadrez
O cozinheiro Antoivo Joaquim diLosta reside, bom como 0 ooerariol-rancisco -Martins, iportugucz,' ruiu-barracão do morro de S. Carlos.Hontem os dois

«iscissirum por wu|
que não foi bem apuradoiDa contenda chegaram ás viasfacto c Martins, armado de faca. 5<icvencilhou do seu contendor feriu-do-o com um golpe 110 braço esquerdo.

,<u ierid* recebeu curativos na A5.sistencia e o aggressor foi recolhido'xadrez do 9" districto, depois d

sc encontraram e
motivo quaijj-.ier

de
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au-
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QUEM 0 ALÍO IsfH
NO XADREZ 0 DESPE

Os \offieiaes hespanhoes qnc assistiram
ás manobrai de. Tancos

.XVsnoA', 12 de hgosto.de loifi — (Doforrespondcnle). — Nu ultima reunião
ilo grupo democrata, composta de pnr-lanicníares das duas câmaras, foi rc-
solvido por _ unanimidade que fosse
adiada a revisão constitucional.

, Segundo lemos na Capital o partidoevoluciqnista acceitani de bom grado¦fsso principio, vislo quc o sr. Antônio
José d'Alnieiila mais de uma vez tem
declarado quu não praticará nem sane-
eiona.rá qualquer aclo que origine o•rompimento da chamada união sagrada.

Emquariro ao congresso do partidodemocrático ,onde o assumpto deve-
iia ser fortemente discutido, pensa-seem adial-o "sino die.".

iMas sc os dois partidos dc qnc sc
compõe ò governo estão-em perfeita
harmonia a esle respeito, embora cnii-
tr.iriando sobremaneira muito -cvolucio-¦ni.st.-i illustre, os .amigos do sr. Camacho
«ada vez, se mostram mais irredueti-
veis e não desistem da convocação do
congresso para o próximo dia uri do
corrente, embora ali sejam vencidos
por grossa maioria.

A Lncta, .órgão do partido unionisla
jitiblicou a esle respeito o seguinte :" P-ircce que na sessão extraordinária
dc .'-¦ do corrente será votado o adia-
iiuuilo da revisão -constitucional, " poro actual momenlo se não compadecer
com a existência dc motivos dc pertur-Ilação na politica interna. "

Não podemos admiltir quc na revisão
se vejam motivos dc perturbação na po-lilica, interna. No liomc-nilc sempre
existiram e se viram esses motivos de•icrturbação e, apezar disto, lão grave
problema, o mais grave da vida ingleza,
eslá sendo discutido agora mesmo, cm
pleno periodo de guerra.

Cá cm Portugal é que do parlamento
só se esperam perturbações c os parla-uicntiires, como parece que farão os da
maioria, delegam em commissões por
julgarem prejudicial o fiiuccioiiamenlo
do poder legislativo I

.'.ias o adiamento da revisão, lia de
ficar como mais uma prova da sinecri-
dade com que em 14 de maio se res- j1,iuro-.t a Constituição. |

li' uma infracção constitucional. '
Mai- unia! E a lyrannia parlamentardemocrática, será agora sanecionada pc-los, evolticionislas ?

Kra o que faltava vêr, c dentro dc
poucos dias sc lia de saber I"

O Ql II INFORMAM osjki.i.gih.ymma.s

Nem quasi podia conciliar o" soiuno
o José Martins de Oliveira, fantasiando
ÍI, 

--fi-i-raçáó? que pretendia fazer em- baile familiar", de' envolta com as'bellezas" faceiras, da rua 'fobias' Bar-
reto, a velha rua do Regente, zona da
pagodeira q dos amores de contra-
bando.

Seu desejo, no eiiitanto, era tudo com-
pletar. Não queria a-jrescntaçãò vulgar,
passar desapercebido entre gestos de
pouco caso, recebendo "uiuchõchos"
irônicos.

A pouco o pouco, chegou á con-
clusão de que seria o "enfant gaté" da
festa, se tivesse a acompanhal-o um"estado-maior" lindo e rutilante.

Para isso era preciso enroupar o pes-soai, de accordo com o ultimo figurino,
aquelle mais adoplado pelos Petronios
de terra e mar, uo redueto da Gamboa
c da Saude.

Faltava a pequena fortuna para re-
correr a um dos "alfaiates da moda"
e essa "janclla" era impossível que elle
saltasse porque' eslava fechada com 10-
dos os trincos, impossíveis de cederem
á sua vontade.

Pensou, então, que o problema estava
resolvido, entrando, traiiquillaiiiciitc,
pela poria do uni commodo da casa
da rua Camcrino 11. 140, moradia dos
marinheiros nacionaes Elias Manoel dos
Santos e Antônio Justino dos Santos
Coelho,

Meias, ceroulas, camisas, calças, col-
letes c paletots, collarinhos e gravatas,com todo o cuidado foram levados peloOliveira.

Os dois rapazes do "Minas Geraes",
dando por falta das roupas, foram até
;i presença do comiuissario dc policia,
que eslava de serviço uo 2" districto,
a clle declarando quc não tinham dis-
posições para .parodiar o velho pae Adão,
porque, cm final de contas, as coisas
andam complicadas e do Paraíso < só
existe _a tradição.

Providencias foram dadas, poz-sc cm
acção um dos nossos Sherlocks.

Eslava a festa no apogèo: eritliusiás-
mado o Oliveira, niarcava, cm francez,
saltitantc quadrilha, assombrando as
crcoulas, as mtilatinlias c as polacas,com a carregada pronuncia dos puros
parisieness.

for "vis-a-vis"' tinha o Anionio Ole-
gario, c eslava ladeado pelo Pedro Da-
ptista e pelo José Uciiedicto de Araujo,
cheios de admiração pelo amigo cpro-
toctor que "abnegadamente" lhes dera
roupas novas c lhes collocara ás làpcl-Ias as mais lindas rosas feitas dc papelde seda.

Rindo, lenço encarnado ao'' pescoço,gritou o Oliveira, •enthusiasmadd: —"Les dames nos seus logares, balance
com os seus clievalicrs" 1..."Outro valor mais alio se alevanla"
cm meio daquelle calor, que pareciavindo de fogueira dc São loão, caindo
coiuo^ uma avalanche do Polo Norle,
transformando tudo em sorvete.

Herrara o "Sherloek": — Esteiem
presos!

E o Oliveira, cabisbaixo, indignado,
sem poder, olhar para o -seu "estado-
maior" o Elias e o Coelho, que não sa-
biam eslar vestidos á custa dos outros,
na delegacia, recolhido ao xadrez, teve
que ficar mesmo como na hora cm quenasceu, emquanto os seus companheiros,
110 mesmo eslado. pediam por favor ao
promptidão qnc lhes fosse buscar coisas
com que se pudessem cobrir.

ri « — | ¦

Ainda a ultima scs.-íão 110
l.-iirliuhento

Madrid.. 28 — (A, A.l — Os jor-naes daqui, occttpando-sc da ullinia ses-
são havida no Parlamento portuguez,dizem que a moção do deputado Ale-
-satidre llraga sobre a revisão eonstitu-
cional ioi approvada por 126 votos con-
ira 0.

Os unionistas, que sc haviam relira-
do do rccinlo por oceasião dc ser a
moção .posla em discussão, a clle rc-
gressaram c protestaram em altas vo-zes contra o gesio do Congresso votan-
<lo. 50111 numero sufficienle a moção.Gritando, os membros da União Repu-Wicniin e, o deputado socialista diziam:
.Isto e uma infâmia"; "O 

governo deI ortugal não é um governo republica-uo, e mn governo, de dictadores";
Abaixo a dictadura"; "E foi para islo

que sc proclamou a Republica"; e ou-tros impropérios que tornaram por nmmomento o Congresso cm tumulto. Cri-tos partiram das galerias, dizendo - -
1-iira os unionistas, "Viva a Republi-ca! .
O general Corrêa jlnrrcio, presiden-lc do Congresso; vendo-se impotente

para manter- o silencio, abandonou amesa da presidência, ao mesmo tempo<l.ue o capilão de fragata Azevedo Cou-unho. ministro da Marinha, tambemabandonava o logar que oecupava.A guarda do Congresso fez immedia-tainçiitc evacuar as galerias, isolando o•rtilieio do -povo, que, 11.-1 rua. 0 cir-f[lindava, ovacionando, a mis e oulros<-h' les da política nacional,

Un» siibiimi-ino nlloiiiüo
rumliiiti- roni n caiilio-
íielr.-i "Uio"

Lisboa, 28 _ (A. A.l _ Annmicia-•*'¦ que mn submarino allcinão travou<'pm.ialc, cm frente á einliocadtira do"'jo. com a canhoneira "llio" K-iíconseguiu safar-se
fuga o submarino.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

7 HA LINHi AUXILIAR

Autoridades do Estado
do Kio atacam a

estação de S. Matheas
Dc. ha muito comincntam na Centrala_ attitude de certos politicos com rela-çao aos funecionarios destacados nasestações hmitrophes do Estado do Uio.Ha dias, o encarregado da estaçãode S. Matheus, sr. Octavio Fernandesvianna. sabendo que o sub-delcgado dodistricto de S. João de Mcrity, coronel-lyseu de Alvarenga Freire, e que ac-cumula as funcções de collector damesa de rendas dc S. .Matheus, median-tc propinas, facilitava a passagem decontrabandos pelos carros da Centra!deu queixa contra elle.
O coronel collector c subdelcgado sa-•Dendo da representação, jurou vingar-se do funecionario e, conseguindo ante-liontem arregimentar mn grupo de ca-pangas, assaltou a agencia para aegre-dir o couferente Octavio.
Ante a resistência do pessoal da cs-taçao, quc não sc atemorizou, noz-se ogrupo cm debandada, dirigindo-se dc-Ppis para a delegacia local, cuja auto-

sííinr ypo ou Sua aühcsi*0 a0!- as-
O agente Octavio, não tendo conse-guido garantias para si e para o pes-soai do destacamento dc policia, scien-

!.S d° <":corr.it]° <• sr. ArrojadoUsuon, que, providenciando, comiiumi-cou o faclo ao presidente do Eslado do«to, que fez seguir para S. Matheusum contingente de 10 maças para ga-raniir a estação c o pessoal da mesma.-vias, como esse destacamento demo-
Fv^Vl,?""8"011 Si s- ams yi2cas do
tação Para saranUrem a nicsraã es-

Mesmo -assim, compareceram á esla-çap o coronel Eiyseu c o delegado lo-cal sr, iourm 10, que, armado de pis-tola ameaçou-*Deus „ o mundo...
vinív-iS 

"•¦'•!1 qu;"u,° toJos iüis**-iam estar o'incidente i-ncei-rado, rece-
l7*".\ndd"iCCt0rA da- Ccntr:'1' P«ccden?e
roviní c-AruJOi " estaí-i*0 *•»¦¦-'pro.uma de S. Matheus, um teleurani-ma assim concebido: .e.t_ram-

n„'C'0nkTcn-lc S' ir,at,u"''s communicaque a estação se acha cercada por umgri_£? de indivíduos, pedindo soccorro
tUrnT-, afl!" -<lc .Pra"lil- s»a vl-Hgaianiir ,1 estação."

immeiliatamente o director da Estra-da paric-pou pelo telephone ao dr Nio
teó"a;. 

ms'CSU1fn,te do Kslad» « Rio!
Sií5.n-.- ° •."•epromnia, mandandoor sua vez, seguir para ali um irci,
earãm?0rr0 C0"' -PCS,0aI 

'»~tti__Aé 
pa àgarantir,0 próprio da Estrada, até queas autoridades estaduaes dessem as-pro-vidc.icas pronutiidas. O trem dc sdc-

L % ,' *la --'ncon rando a estação
grâò os3?3 iallcl, r« a!>ParC"103 '^
ciVií-e -i ín"B-*a*-. portas, etc., tendo
guarda 

"n„S ° conferente Octavio è um
?àn. Ll 

° .",omf,1">, em que procura-vam fusir.a sanha dos assaltantes \foiça policial chegou a S. Matheus ásKspssor||*r^Ad^edúE
^SpiS' io^pfdos, que, segundo informações nu.?»

¦mim

A TRAGÉDIA DE
JACARÉPAGUÁ'

D. ZILAH DO VALLE FALLECEU
HONTEM

A lamentável tragédia de que foi thca-
tro a rua Barão, em Jacaréiiaguáí teVe
na madrugada de hontem o seu triste
desenlace.

Na 24" enfermaria da Santa Casa,
onde se achava internada, d. Zilah
Valle veiu a fallecer, depois de quasiuma semana de padccinicntos, •

: Desde a sua entrada para a enferma-
ria,- os médicos quc lhe prestaram as-
sistencia envidaram todos os esforços
para tentar arrancal-a íi morte, que se
avizinhava. Entretanto, esses esforços
da sciencia conseguiram manter com
vida aquelia senhora, em alternativas
de melhoras c recaídas terríveis.

Na manhã dc ante-hontem, pois, o
estado da desditosa senhora cru alguma
coisa animador, pois que a febre havia
cedido um pouco. Para a tarde, porém,vem a recaída terrível. Manifestou-se
novamente a febre, acompanhada dc
forte dyspnéa,

Quando sc sentia mal, d. Zilah pediua presença de um sacerdote, pois quedesejava confessar-se. Essa vontade
foi-lhe satisfeita, e em breve dava cn-
trada no seu quarlo tun religioso paracumprir a piedosa missão.

A sua confissão foi feita em voz fra-
quissiiua e entrecortada de soluços.

_Dahi ale á hora de sua morte d. Zilah
não pronunciou senão phrases absoluta-
mente imperceptíveis. K quasi á 1 hora
da madrugada dc hontem d. Zilah- veiu
a fallecer.

Pela manhã, sabedor do passamento
de sua filha, o sr. Manoel Joaquim dc
Araujo Góes, 'bastante abalado, foi pro-videnciar para a realização do enterro;
Obteve do dr. Aurelino l.eal que o
corpo dc sua filha fosse transportado
para o necrotério, afim dc ser autópsia-
do, eni coche fúnebre.

No necrotério policial procederam á
autópsia os drs. Miguel Salles e Ro-
drigues Caó,'sem a presença de outras
pessoas, conforme solicitou a familia dc
d. Zilah.

O exame durou cerca de duas lioras,
sendo dada como "catisa-mortis", con-
forme a papcleta da Santa Casa: —
ferimento penetrante do thorax por pro-
jçctil dc arma de fogo; pleuro-pneutho-
nia c pericardite purulcnla,

O cadáver foi em seguida recomposto
e removido para a casa do dr. Olavo
de Araujo Góes, tio-avõ dd d. Zilah"e
norador i rua S, Francisco Xavier

O SORTEIO E AS FABRICAS

O director da Confiai»-
ça Industrial de-

volve intactas as lis-
tas de alistamento

Há -dias dissemos, em consta, quc o
ministro da Guerra ia providenciar so-bre o facto de terem sido devolvida"intactas algumas listas de alistamentomilitar distribuídas cm algumas fabri-
ças c estabelecimentos commerciaes.Acrescentávamos quc s. ex. estavadisposto a -prohibir que os corpos e es-tabelccunentos militares adquirissemquaesquer produetos ou artigos dc taesfabricas 011 casas.

Hoje,-vemos confirmada a nossa lo-
S™, „u" ° s'SÜ'a^ «'«o <iuc o titularaquclla pasta, baixou ao general Gabi-i110 Bezouro, inspector da 5' região eYcommandante da 3- divisão do Excr-

"Em solução ao officio cm que tra-zeis ao meu conhecimento ter o dire-ctor da Companhia dc Fiação e Tecido
Confiança Industrial devolvido cm
Sr 

aS,n1ÍStas 
V* S ^ehseanientò

ini •„,""• a ?-?"<•.*•¦¦ d<- "ão ter
1 à^fiS 

C°T' ir os SC113 operáriosa fazerem as declarações exigidas na
-',„íCcli,rac -''-lttelle Jircctor que fie»
h nÍ-»:\TPlm fal,a de a"e« SS

e,' nSi'? ? nlesmo íe'» so»™ seus
rcr , m^„- 

'¦ dr C3te ""'--^terio recor-rcr a meios indirectos para resolver n
a?!^ co,„oP eltáUSqucersó
g-„» 

•<_..« uão 0 completo des-
¦S&í?,pe,a dcfí'sa "Cional, cuja acçãorotcciorasc estende, á sua propriVfa-bnca podia ter motivado a r spòs?»
aniemÒ' ^""^'''""-.da.innla deSlainento do .5" município desta capi-

r0S FUMOS KM PACOTES "VKADO- » •- _._: sao os melhores dq1 brasiu Kecusae as imitações
r ¦ ¦ 1—1111 _¦ 1 11 -* ¦

NOTICIAS DA GUERRAiti sn nau
-^ m_ __ ¦

fV intervenção da Rumanic.

«H->

«OS Ternos sob medida pelos ul-timos figurinos de casemiratle cor, azul ou preto. Teci-eidos Inglezes Old-England.
22 — URUGUAYANA — 2-

¦A. IJ. DE rilARMACEUTICOS

Inauguração dns sessões
Terá logar boje, ás 8 horas da noi-

te, na sédc social, á rua da Quitanda
n._i.|,,a inauguração das sessões scien-
liiicas desta Associação,

Hygienic Raínproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Fspecin-
lidade da "Casa Ingleza"

RUA OUVIDOR 131

Em Valença

iliesa, pondo em

-Tiii-j-mcnto <lo Iiandeirns
T.:,hoa. 2S — CA, A.) - Decorreu'¦un gramie solennidade a cerimoniano jiiraincnio de bandeiras pdos diver-sos regimentos da Província

AS SENHORITAS
¦Pastas dc couro pura musicas, gran-<!;• variedade, na casa ©ias Ribeiro;

_ riigiia.vana, 13S. fabricantes. S. S„J.|.
OIÍ. I-EU15UÍA PASSOS

-•'oi Irnnsferidn a inauguração
<lo busto

Km virlude do nuio tempo ficou¦transferida a inauguração do busto do<ír. 1 ereira Passos para sabbado, j dcyeieinliro, ua rprãin__de ^Botafogo.

NHORIAMAR ASTTORAGA
Dini exposição na rua Gonçalvc-s Dias*¦• 57. i" andar.

inao

S. A. DE ESTUDOS HKASILEIIÍOS

Uma sessão orilinaiia
Rcaliza-se hoje, As 2 i|_ horas datarde, mais unia sessão ordinária daSociedade Acadêmica dc Estudos Bra-

sileiros,
*-¦  mn » 0___ » n -_.., , , 

Bordados á machina e á
— Ponto á jour c picot — Passa-

manaria. CASA VIANNA. LargoFrancisco 14. i» anrlar.'-—I O CB m, _j 
S. X. DE A(;i{lCULTL'l!.V

A iliiTi-íoria reuilc-so ho.jo
O dr. .Miguel Catinon, vice-prcsidenle<-m exercício da Sociedade Nacional dcAgricultura, recebeu o seguinte tele-

j-ranmia:"Cenlrq Industrial Algodão, tendoalia consideração inestimáveis serviços
presiados lavoura acclamoii Vossenciaassemblea fundação.seu sócio honorário
l'.'".s elevada distineção estatutos. —
Muna honra commuiiicar Vossencia. —
Saudações. — José Antônio Sik-a Costa,
_'.-i sidente."

— I!eune-se hoje, ,ís ,a horas da lar-de. sob .1 presidência do dr. Miguel Cal-mon, a direetoria da Sociedade.-*"¦"—-¦' mn, _ am wi — 1 ¦ ..
Sú \.\ CASA 1.-0RTUGUE.SK JOE1

Rna Assembléa, .|o — é quc se cn-
¦cr.H.r.1 manteiga fresca mineira _:id_-
riur; l.üo. 3$Son.

»¦>_»

XÃO 1IA A IA Ml-IDEMT.V DE
VAKIOI/A

O dr. Firmino Rodrigues Silva, pre-ilcnic da Câmara Municipal dc Valcn-
ça, cidade em que tainbcni exerce a
clinica medica, pede-nos a rectificação
dir'tuna local i|iie, subordinada á epigra-
l>he supra, estampamos em nossa edição
de 2.j, baseados eni informações fjue a
respçilo nos foram ministradas.

lAfíirina-nos o dr. Firmino, e. com
eile, o dr. l.uiz Lnmeira Ramos, in-
speeior sanitário municipal, nue no de-
curso dos ídliiuos quatro annos oceorre-
ram naquella cidade cinco casos de va-
tiola dos quaes apenas dois foram fa-
UíeS.

Ans variolosos foi prestada n assis.
tencia necessária pela Câmara Mtinici-
pai, que. iiléin disso, leve a maior cau-
tela em isolar os enfermos e ádoptar
Iodas as demais medidas sanitárias
tendentes a evitar a propagação do mal,
o que. aliás, foi plenamente conseguido.— O que lia cm Valença, rematou o
dr. Firmino Silva, é uma grave cn-
fermidadc,_ n politicagem, que avassa-
lou o espirito de uns indivíduos u"e,
á falia de que fazerem, andam a for-
jar pretextos, a proposilo de ludo e
mesmo sem propósito, para fazerem op-

AINDA O ASSALTO DA RUA
padre mm

A policia ainda não encon-
trou "Moleque Ma-

rinho"

IU
n. 1 -io.

Dessa casa saiu ás 5 horas da tarde
o enterro, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier. Foi grande o acompanha-
menlo até á nccropole, notando-se a
presença dc muitos officj__k;s do F-xcr-
cilo.

Sobre o feretro foram depositadas
muitas flores c coroas, salientando-se
entre estas as do-**pae c dos irinãosinhos
de d. Zilah Valle.

Corria que o tenente Paulo Valle
havia solicitado do pae dc sua esposa
permissão para chorarem juntos siia
morte, mas que isso lhe havia sido rc-
cusado pelo sr. Araujo Góes.

D, Zilah morreu, como sc sabe. srm
que .1' policia tivesse podido ouvir-lhe
as declarações sobre a tragédia dc que
foi protagonista")

Na delegacia do 24" districto prose-
guiraiu hontem os trabalhos do inque-
rito.

Compareceram á delegaea, para de-
por, o tenente Octavio Muni:'. Guima-
rães, o cozinheiro João de Barros c a
creada Olympia da Conceição.

Apezar dc haverem chegado ;i hora
marcada essas pessoas intimadas .1 de*
pôr, o interrogatório sú muito mais tar-
dc pôde começar, por terem o delegado
e o escrivão chegado nitiilo depois á
delegacia.

Os trabalhos proscguir.ihi no "mais
absoluto segredo de jtioliça".

_ O tenente Octavio api.esenlotl-se vos-
findo terno prelo dc fiaijiie,

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Díog. Pacheco

CIMENTO gjfS m
Tele-hoao 834. Central. —.Run

_ Santa Luzia 202— PAULO PASSOS & C. —¦ ' — ¦ 
Uma grande fortuna

bem dividida
Quatrocentos contos para

a Beneficência Por-t
tugueza

Falleceu lia oito dias nesta capital osr. Custodio José dos Santos Coimbra,nra uma figura respeitável tio nossocommercio. Falleceu aos setenta anno..,
ttepois de correr diversos logares no

commercio, des-

V'  -1 ' ¦¦ -¦ ,. ,,, . j
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rA 'cn trada dos russos em TTitcsac;, na Ga licia

0$ . I

O sr. Sanlos Coimbra

Moleque Marinho

Não conseguiu ainda ã policia, .ip--zar dos esforços empregados pelo actualinspector do Corpo de Segurança l'u-blica, descobrir o paradeiro de "Mol--
que Marinho", o amor do assallo dcque foi victima o capitalista Fortes.Ireso duas vezes, quando apenas so-bre elle recaíram suspeitas, o audacioso

íiiciu que se
graça e uma vozinha dc soprano, quan
do clle ?e nicttc cin calções c saiotc3,
lem feito muita gente inexperiente du-
vidar da inlegriilade do próprio sexo.

Aliás, Miri.o faz questão de perlcn-
cor ao gencro liarbndo, só sc fanlasian-
do Ac- mulher, ú noite, entro o pessoal
alegre que o applaude, bebendo cliam-
pague e pendurado á orelha da sola...

A empresa Farisi & Moliua, porém,
tem iiiniis complicações com o Irans-
formistn, negócios espessos qu.- trafe-
gani lentamente, ua fórma dn louvável
costume, pelos cartórios da justiça lo-
cal.

ladrão gaiiliou"de'"''novo" a !ilieriiáde° , ----PnciciUe com a demora da deman-
_'!da, 11 cninrcsa narece mie muz dar um

de empregado a
c o 111 m c rciante,
sendo depois
guarda-livros da
Companhia de
Seguros 1'rcvi-
dente e ha cer-
ca de treze an.
nos, direclor da
Companhia Ar-
gos Fluminense.
A sua vida foi
um exemplo de
trabalho, c dc-
dicaçâo. Modes-
lo, li u m i Ide e
bom, deixa ves-
tigios inesqueci-
veis da sua pas-sagem pelo mim-

do. Fora casado
r -ii • ¦ ~-. com d. 'E lisaCuillicrmina Coimbra, fallccida a 11 deniaio do corrente anno e desse consor-cio nao leve filhos. Econômico, consa.
?À„- 

a*° •"••••!*1!*- e "luito previdente,ion-,cg„m adquirir uma grande fortunacalculada em mais de oitocentos contos-c reis, sendo o principal accionisiã dacompanhia dc que era director. A morteHa sua esposa, da companheira extre.mosa c presada, foi lambem .1 morte doseu grande coração.-Sem fa-»ilia, nuaslsem relações, sempre retraído, procurouna convivência da família ,10 seu amigoc compadre sr. Frederico Pinto da Cos,ta uma nova familia, o socego para osúltimos dias da sua existência. Muitoinetliodico nos seus hábitos, muito cau-leloso c previdente, logo após o fallc-cimento da sua csiposa •procurou f.-izrt.
imr seu próprio punho as suas dispòsi-çoes testnmcnlarias. Não tendo"ascen-«entes nem descendentes, entendeu,como único herdeiro do casal, fazeruma divisão da sua fortuna, dc modosatisfazer os impulsos do seu generosocoração. O documento cm quc procuroutornar patente a sua ultima vontade ému testamento expressivo, quc bem i**è.luoiisira a sua affcctivldadc altruislica." seu primeiro pensamento foi paraa Kcal e Mencmcrita Sociedade Portu-
Kiicza de beneficência, que contemplou

Mirlco, Vcdro Mirko, que a jeiiiwssc -,om -""conlos de réis, cm apólices ge-líoréi? carioca lem apreciado no cabarct ™c>>< siiboidinadas a pequenas obriga-
dos Tenentes do Diabo, coiupareccu 1i''cs' ° a .casa da rua Presidente llarrosu Ihontem á 2a delegacia aíixiliiii-, acom- ¦•¦'¦ -''•• alem dos reinanescenles, ou seja
panhado por duis dos directores da- _ vm legado na importância lolal dc maia
queüc club. O transfonnista é um lio-1 dc .ioo contos. Depois de conlenvpliii

faz dc mulher com muita todos os seus-parentes, afilhados os di-

- Àndradas, .)-;.
.1. 34-.

Aventuras de unr..."chanfeu-fe"

l/m numero que não eslava no
programma

A PALAVRA OFFICIAL——a •

De todas as linhas de
frente

'Auümaxha — Berlim, _S — O quar-
tcl-gencral communica cm data dc .6
dc agosto:"Frente oeste: Continuam os violen-
tos ducllos de artilheria ao norte do
Somme. Ao cair da noite atacou a .iu-
fanteria inimiga no sector dc Thicpval
— bosque Foureaux e nas proximidadesde Maurcpas, sendo por nós rcpellid.i.
A noroeste dc Tahure as nossas palru-lhas aprisionaram, numa trincheira
franceza, 48 homens. Na região do
Mosa o fogo da artilheria inimiga tor-
nou-se temporariamente muito violento
em vários sectores. Abatemos 5 acro.
planos, em Uapaumc, ZonncbcI.e, a leste
dc Verdun e ao norle dc Frcsnes.

Frente leste: Nada de importante,
Rcpellimos pequenos ataques isolado»
cm vários pontos.

Frente ball-anica: Progride ó nosso
ataque nos montes Ccganska, a noroesle
do-lago üstrovo. N'a rcejão de Moglcna
o inimigo icntou inutilmente avançar."

Fkaxça — Paris, ;S — As nossas
forças continuam a bombardear as po.sições inimigas na frente do Slruma.
líntre o lago Doirau o Majadagh collo*
cimos sob o nosso fogo um batalhão
búlgaro.

A oeite do Vardar, canhoneio Inter.
mitlente. I

A artilheria servia frustrou, entre Ve-!
triny e Kukuriiz, cinco violentíssimos e '
sueçcssivos ataques dos búlgaros.

Xa região do lago Ostrovo, sobretudo
a oeste c noroeste, continuam a travar*
se desesperados ¦coiiriiates. Os servios
tem repellido _ todos os ataques,

Os navios inglezes bombardearam os
fortes de Kavala, que, á excepção de um,
eslão em rpoiUu- dos búlgaros.

1'f.u.iA — floma, eS — A nossa arli-
lheria deslrjjii as obras dc approxima-
i*ão do inimigo cm Monte Cimon.

Km Cima Vallone conseguimos au*
Ú-itcinar 03 nossos ganhos .

AUSTRIA — Vienna, 2S — O eslado-• í maior ü% exercito coiiimunica cm dat.v
de 25 de agosto:"Frente russa: A ocslc de Moldava
c no Passo dos Tartaros rechassámos
vários aliiqucs do inimigo, inflinglndo-
!bc graves perdas. Xa região dc Pro.
pelniki c Picnial-i reconquistámos algti-
r.ias pequenas trincheiras, que os russos
tinham tomado, fazendo .mj prisioneiro-!
e capturando ,t metralhadoras. Mais pa.ra o norte nada de iiiiportautc.

Frente italiana: Km diversos ponloio inimigo nianleve, durante a noilc, vivo
fogo dc artilheria. línlre 11 margem su'
dn Wippach e Xova Vas avançaram,
simultaneamente, numerosos destaca,
mentos de reconhecimento. Foram, po-rém, _ repeiiidos pelas nossa-, Iropas. A
actividade dos indianos nos Alpes dn
Fassano dccrcsçcu consideravelmente
depois do fracasso dos seus uliiiiios
alaíjucs." _

Vienna, 28 — O estado-maior d,
exercito conunnnica em data de nO de
agosl o:"Xa frente K-sle súmenle pequenosencontro

tem caminha em direcção leste e ão
longo da estrada de ferro. Outras co-
tuninas descem pelo caminho de ferroentre a columna do general van Da-
venteni e o mar, movendo-se o gene.nil Northcy do sul na mesma direcção.
Entretanto, mi costa, ima outra co-
Junina se dirige sobre Daressalaam, vir,-
da_ de Bagamoyo, que eslá agora cm
mãos dos inglezes, devido á coopera-
Çao das forças navaes.

Salonica: As forças britamiicas no
exercito do general Sarrail tomaram
parle durante a semana na repulsa á
offensiva búlgara. Houve uma consi-
clcravcl actividade na artilheria 110
lago Doiran e nas frentes dc Slruma
c forças montadas britannicas fizeram
preciosos reconhecimentos.

Aro mar: No sabbado, 10 dc agosto,
a esquadra allemã dç. alto 

"mar 
saiu do

porlo, mas recusou-se a entrar em luta,
voltando á sua base. Dois cruzadores
ligeiros brilannieos foram postos a pi-
que por submarinos, quando procura,vam o infmigo. Naquelle mesmo dia umsubmarino britannico entrou em lulacom um "dreadnòtight" allemão, da
classe do "Nassati", attingindo-o com
torpedos duas vezes. Ha razões paraacreditar que o couraçado foi a piqueanles dc alcançar o porto."

Varias noticias

A ENTRADA DA RDMANIA NA
CONFLACRAÇÃQ

O primeiro combate

Continua com gramie violência, fo-

posição.
A medicina sanitária

para combater esse iiiorbus.
é impotente

DK. ALBERTO DO REGO LOPES - -
Ho Hospital da Misericórdia. Yh-s u::,-narias, operações cm geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital ila Misericórdia. Molcitias üa
garganta, naii- c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, pruf. da Facilidade ile Medicina.
ConsullQrioí rua Scic de Setembro 11. 09.

 lA S.Q4)

Ministério da Fazenda
OS ACTOS ASSKiX.tOOS iio\.
TEM; PJ3L0 SK. CAIiOOERAS
O ministro da •Fazenda, por portaria

dc liontem, nomeou o j" official adua-
neiro da Alfândega de Aracaju', Pre-
sidio 'Freire do 'Mesquita Barreto, para
o logar de chefe das oííicinas da .mes-
1110 repartição; * ..

declarou sem effeiio o aclo que exo-
nerou llaiio Cordeiro do cargo dc es-
crivão da collectoria das rendas fede-
ra.es cm Curilyba, Lvslado do Paraná,
e nomeou Cosiue Grccco, para o logar
de collector de I.eine, no l\stado de
São •Paulo. '<.»-._,

mediante habeas-corpus que em sen favor impetrou o rábula Ricardo Maclia-uo. que vive mancomunado com tudo
quanto e ladrão e vigarista conhecido.A policia, segundo estamos informa-dos, vac_apurar uni pomo muito gravedo depomicnio dc Miguel Presta. 110mquento que correu pelo n" dislrieto.üma elle que. no segundo habeas-corpus 'Moleque Marinho" deu umbanquete aos amigos, num botequim da•jauue, ao mesmo comparecendo um in-ihvidiio que se diz repórter e o rábulaKicardo Machado.

Presta vae ser inümado a de novodepor, afim de ser proc.dido o reco-niieeiincnlo dos indivíduos que compa-receram ao alludido banquelc,

FOKMI.OIDA IH.SCHOAL - Omaior amigo da lavoura; encontra-seem todas as casas de primeira ordem,rtesta capilal c dc todos os Estados

OIOXÇAS do estômago, inles*
tino, figado e nervosas. Exa.
mes pelos raios X. I)l{. RE-
NATO DR SOUZA LOPES.

Rua S. José. ,-,o. das 2 ás .1 (menos ás
quarlas-feiras). Grátis aos pobres ás i-

A .,.15horas.

LM TVI'0 l-OlMiait
D_.SAL-JPAlll.-E

QUE

COXGKESSO l)E GKOtilSAlMHA

Os i'1'piTsiMil.iinti's ilo Instituto
Histórico

O Instituto Histórico c fieograpliico
Brasileiro _crá representado uo Cori-
Kreso dc Gcographia, que sc reunirá
i__o_ dia 7 de setembro, na capital dá
—íiliia, pelos seus sócios: conselheiro
liarão Homem de Mello, 20 viec-presi-
oente e decano, e dr. Tlieòdoro Sam-
pai", nomeações eslas feitas pelo pre-
jidente do Insiiiuio, conde de 'Affonso
Celso, que já as comniunicou au pre-
cadente do referido Congresso.

A morto do ".Miiln-lionão''
O Kio, já tão pobre de typos pomi-lares, vae aos poucos perdendo aquelies

que ainda restam,
dlontent succiuubiti mais um — o

José Agostinho Barbosa, quo na girja
pitíoresca das rodas bolieinias era co-iihecido por "•Mala-borrão''. Xão era
bem um tjipo popular o "•Mala-boriãn",
porque vivia quasi segregado da vidabuliçosa das ruas, preferindo as rodas
de liicr.-uos c dos jornalistas, entre as
quios elle era unia figura syinpalliica
c indefectível,

O "Mata-borrão" não usava cabel-
leira, nãovcultivava a pallidez do ros-
to e, embora convivendo com homens
de letras, nunca fez versos. Mas tinha
espirilo s era dotado de muita bonda-
dc e dc muita alegria, bondade tão cx-
trema que o levou á pobreza, alegria
lão csíusianle que sií honleni Iho fu-
giti com a vida, quando o levaram para
a cova_ muito tiiile e miiilo sombria
do cemitério de São Jcão Eaplista.

LM ÍXCEMHO XO MEVEJ.

üm barracão complefamente
destruído pelo fogo

•N'a,. r™ .f.ncidio Lago, esquina darua -l-rclcncet. Mcycr, 110 uMcyer no
pt-cdin n, 22, ha mn pequeno arjnari-nho de propriedade do sr. Joaquimt.ires de Oliveira, que ali é cstnbele-culo lia ia algum Icmpo.

Xos fundos desse predio, num enor-me quiulal, mantinha o .proprietário doarmarinho um grande barracão de ma-deira. onde se desfiavam Irapos pnraenchimento de travesseiros e nlmofa-das,
Ksse barracão era [Iluminado a ele-dlricidadç. mas o serviço nem sempre

sç estendia ale á noilc.
L\'a .manhã dc honleni. dei ido a umcurto circuito, deu-se um incêndio que0111 poucos momentos destruiu comple-

tamento o barracão, que ficou em
cinzas.

Os bombeiros do poslo do Meyer fo-ram imincdialamente chamados c, ten-do comparecido com presteza, iniciaram
o ataque ao fogo, não tendo podido,
porem, salvar o barracão. Apenas os
bombeiros conseguiram evitar que as
clianimas .-Atingissem 03 predios vizi-nhos.
_ A policia do 10o disíríc*o soube do
facto e compareceu ao local na •pessoa
do comiuissario dc serviço na deloga-
cia. Foram tomadas todas as provi-dencias que o caso exigiu, ficando apu-
rado que o incêndio fora casual.

O barracão destruído não eslava r.o
seguro. Os prejuízos para o proprie-
tario, são avaliados cm cerca dc cinco
conlos do réis.

¦¦ij -h W_i 4 _mm

... a empresa parece quc quiz 
golpe definitivo. Foi o próprio Mirko
quem. explicou o seu caso ao (Ir. Oso-
rio:

| O sr. Parisi, o sócio da empresa,
acabava do ameaçar o transformista
eom uma pena de deportação iinmedia-
Ia, conlando para isso com o auxilio até
da noticia. A empresa iria denunciar
o Mirko como uma mulher iiocturua
em travesti diurno...

Soy un liombrc como los olros,
caramba!

Pontiiiccm babemos, rosnou a um
canto o agente Scala.¦Mas, não foi preciso. O dr. Osório
disse so queixoso que elle podia comi-
nuar a trabalhar tratiquillo, que a poli-cia lhe garantiria o livre cxcrcicio da
profissão brejeira.

Xo olhar de Mirko ainda passou um
lampejo de duvida. O 2" delegado man-
dou que elle falasse:

F, se o Parisi mc quizer lomar asroupas?
Onde estão cilas?
Parte riu meu poder.,,Ha pedido dc arcsio cm juizo?Sim,

—_ Xesie e.iso só dc ordem do juiz...Mirko sorriu siilisfeitp. I.) pavor i;ue
lhe inspirava o empresário cessou 

' 
e.

acompanhado dus directores do Clul
elle saiu, pisando duro c acccudciiílo!
um charuto para que os presentes na
delegacia vissem que elllc era mesmo
um homem, apezar da voziniia cm í::'-
sele..,

rectoresda companhia Argos, seus tes-lamcnleiros c muitos oulros, concilie:"Deixo lambem a GaBricl José Xass-ra; actuiilmcntc inquilino do predio 11. •
ila rua l-.fperança, o mesmo predio emais cinco contos dc leis, im|0 livre deimpostos e quaesquer alugueis quc pos-sa diver; seudo-lhc entregues todos osiloctimentos promplos e legalizados. K'csia deixa uma das que eu considerorigorosamente bem empregadas, por lie-ueficiar uma família honesta 

' 
c boacomo e conhecida."

O legado á Beneficência 
"Põrtiigncza,

da qual era sócio, produziu griuide eon*i tcnlamcnio no seio das instituições por.
j Ingnczas, por ter sido eòntcmphidà uma: das corporações que mais honram oenobrecem o nome pprl-.iguez 110 Brasil.
| -Apezar dc encerrar uma acção nobi-
j Iissnna, essa a que vimos nos referindo,
1 uno e ella a umea certamente que aBeneficência Portugueza registra noi
! seus nnnacs. lambem Antônio Moreira
j Uumarãcs, sem ser sócio, legou maisde.cem contos de réis, cm tempos pas.sados, para demonstrar .1 mtiila sympa-

tina que lhe inspirava o grande hospital
(lorlilguez, que é hoje um modelo entreos seus congêneres;

( inglezes, rendendo-se seis officiaes
OS melhores e os mais procurados I "'" ,sollJ;l!l(íf• ]V .Provável que andem

moveis são os qne vende a Casa uar ¦ ''0l ias ""' as -,a,;í,'ls •'<:)s allemães. O
tins, rua da Carioca Cer: quem'õs e\-a- f°nl?a":ua,|ue foi Promplamcnte neutra-

-,-,- | lizado, pela nossa artilheria. Avança-
mos—também em direcção a Martin-

go da artilheria italiana contra as nos-
sas posições ao sul do 1 io Wippach.
Rcpellimos vários ataques, ora forlca,
ora fracos, no Passo Plcceken, nos mon*
tes Caiu ioi e Cima Dieci.

O tenente-aviador barão Fie.üer aba-
leu, nas proximidades de I.usuii, um
aeroplano "Caproni",

iNCLATüRRA —; Londres, 26 — Frenle
Occidental : — Ilouve durante a sema-
na um avanço constante das forças
britannicas, a óésle. Xa scxla.feira, iS
do corrente, á tarde, cerca de 5 horas,
houve um ataque ;io longo de toda a
frente de T-liiep-,ai ao Somme, Uma
arca grandemente fortificada, ao sul de
Thiepval, fui, depois dc um tremendo

por dois batalhões

O rei Vcmando, da Riimania
Paris, eS (A. II;) — Telegramma

recebido dc Berna pela Agencia Ilavas
informa quc a Huinania, segundo uma
comniunicação official da Agencia Wolf,
ile Berlim, declarou guerra ii Áustria-
Hungria honleni á noilc.

Bucarcst, 2O (A. ll.) — O rei Fer-nando convocou uma reunião dos che-
fes de iodos os partidos, afim dc co-nhecer a opinião publica sobre a situa-
çao actual.

Parts, eS (A, II.) — A Agencia Ila-
vas recebeu tclegramma de Genebra
coinmunicaiido que a decisão da entra-
da da Rumania na guerra foi tomada
honieni de manhã em Bucarcst, eni
reunião do conselho da corúa.

Berlim, 28 (A, II.) — Está
mente confirmada a noticia da

de guerra
Siia.

official-
ara-

da Kiimania a Áustria-

; bombardeio, tomada po
1 inglezes, rendendo-se

minar' não deixa dc levál-o

A ESCOr/A DE AlinEXniZKS
1)0 KSMHITO SAXTO

Quem só bebo ('ASCATIxha
Está livre dn MHUIXIIA.

Uma solicitação que uiío iióile sor
iiUeiiiliilu

O
ministro da Agricultura que uão ,..,...,ser a 1 tendida ,1 solicitação do director

. ila hscola de Aprendizes do Kspirito'
I Santo, José Francisco Monjardim, no Isentido de lhe ser contado como tempo Ide serviço o periodo cm quc exerceu :

o cargo_ de presidente do conselho dait ;u\n I-.conoinica do d-'lo listado, vislo !não ser tal funeção considerada cargo
publico.

OS DESFALQUES NAS
AGENCIAS POSTAES

A commissão descobre mais
irregularidades

A Coiina Pereira
alia,

A commissão postal continua a pro-ceder ao exame dos balanceies das agen-
cias desia cidade, lendo sido balaucca-
das. hontem, as agencias da Praça Sele
de Março, da rua da Passagem e da
eslação de Deodoro.

Nesta ultima, a commissão descobriu
um desfalque de 2 loooSooo, o nas outras
restantes encontrou nulo pouco mais ou
menos cm ordem.

Segundo ouvimos, a agente de Dro-
doro já esteve envolvida-em um pro-1 riga cofttinia usar 110e.-sso quando dirigia a agencia de lín- j fita preta que vae alé
genho de Dentro, processo este relativo | a Corina, que lem oao arrombamento do cofre e o conse-1 lupanar da rua

puich ç das altas florestas ao sul
nossa linha avançou em uma frcnti- d 1•iis de duas milhas, em uma profun-didade variando de 200 a fino jardas.Tomámos unia pedreira nas proxiniida-dis de Guillcniont, depois de uma luta
peito a peito de algumas horas. Estes

Pandiá Calogeras declarou ao I suecessos deram-nos uma posição sobre
da Agricultura que uão pódc j a .frente bastante larga e que nos per-mille dominar os ponles divisórios das

águas.
- Xo domingo, :o, os allemães bombar-

doaram fortemente a no.isu frente, ala-
rando as nossas linhas no nuio-dia, 110
lado Occidental da floresta, tendo ai-
cançado uu:a pane da nn-sa linha dc
trincheiras, mas sendo imniedialanien-

['e desalojados pela nossa infanteria.• • *¦ *—  - Xo dia seguinte, na floresta c na ber-
Só o ANTIOXYDO a : ••••-•" de Mouqttcr, houve freqüentes ala-evita. Adopiodo nn Mari-: <iues de granadas, que nada produziram,•••n c Rserclir-, Encontra- Na terça-feira, .., avançámos continua-" ; ;,; asils ''"mente a nossa esquerda, eslendcndo a

. nossa linha até ás proximidades da
] herdade dc Mouquer, assim como ao

nordeste da mesma e fechando a dentro
dc 1.1100 jardas de Thicpval. Xa quar-ta-feira os allemães íiscrani grande cs-
forço para uns desalojar dos terrenos
elevados ao sul de Thicpval, mas falha-
ram Iconvptetamenle, sofürendo Ipcrdas
avulladas, nessa tentativa, O tempo ti-
nha se tornado claro e nosso trabalho
de contra-ataque de baterias reduziu ao
silencio tilgumas das baterias, inimi-. uma rapariga gaSi emquanlo os seus aeroplanos fo-

•-,. c -un fre, -„. r 
° 

l'"?"0- 
* 

\ ">" d,*,Str"Ídos ° im,ilü3 °''',r°5 ¦'"ir'"ll>s
Jn1« 

C?,l. "," ,iiuCvar •os lj0l:'ltuns ao 50!o avariados. Um tópico de uma
! T0I1 n ÍI 

¦'""", C •»*.¦-»>- -c-rla apprehcndida rendia 
'tributo 

á tf.|«as. Ioda gente a conhece, toda a.ificiencia dos aviadores britannicos-

Berlim, :9, (A, lí.) — A Agencia
Wolf atmimcia que o governo ailemão
convocou o conselho federai logo queteve sciencia da declaração dc guerrada Rumania à Áustria,

Xova Yorl-. 28 (A. A.l — (17 horas
o 55 minutos) — LI111 radiogramma of-
ficial recebido de Berlim anniincia qnea Allemanha acaba dc declarar guerraá l.umaiiia.

Berlim, sS (A. IIA — (Official.
Via Xoia. Vork.l. —_ Acaba dc chegar
a csia capita! a noticia dc que na fron-
leira da Transylvania já e»lá travado
um combate entre teiitõcs e runiaieos.

Londres, jS (A. Ií.) — Informações
de Vienna para os jornaes iiiliumciam
que o ministro tuinaico deixa hoje
aquclla capital.

FERRUGEM
ferragens. CORDOVIL ,Ç.\ Uru.u11yan.-1 ií. 100.

(J 422;)

Quizeram morrer.
O ether e o iodo não pro-duziram o effeito de-

sejado

AS OPERAÇÕES
NOS^BALHANS

Uma nota da França e da
Inglaterra á Grécia

Athenas, -*8 — (A.' II.)— Os minis-
Iros da Prança c da Inglaterra diilfii-
ram uma nola ao governo perguntando-
lhe quando é que. a Crccia se decidirá
a resistir aos búlgaros.

'Athenas, -S -
hontem, em

gente a divisa dc longe, porque .1 rapa- j 
"Aviadores circulam sobre nós e Icnütincabello uma larga ¦ nos causar Juninos, mas sómenl

Quem sú bebe CASOATIXIIA
Bsfa. livre da Mil'DIXIIA.¦¦n m -O t' ijtíi-

MUSEU XACIOXA-

Movimento Ue visitantes
_ Foi a seguinte á estatistica dos vi-

sitantes do .Museu Nacional durante a
semana finda: Terça-feira, rj, 203.
quarta-feira, e.*, i'.|. quinta-feira, 24,
-2$, sexta-feira. 2;, los, sabbado, 26,
176, domingo, 27, 3-97I. Total: 4.927nessoasj

,, - ™..™. .-^, •¦luí. wiií-, 11,e dos do'¦ .7 . *, „ 01S inimigo, pois ns aviadores allemães nãoseu 11111I10 no léni coragem de sr approximar. 1-lrlobias Barreto 11. 76.1 trás dns linhas de freme ha unia mui-
..« ..., -....-..........-.-j ¦_-¦ -viu- «. w _-»iíi¦*(.:- , iti|tiiiiar tiii
quente desapparecimeiir» de uma grande tentou suicidar-se liontem. Por 

"une';l 
,';',Ví,"'i-n'".""!^V ,,.

quantia que .10 mesmo se achava de-j Ura. porque brigou Cin, o amante. parece "' "
p0n -iV..,. ...... ..... , _. | K depois de .uma discussão muito forte 

' 
Xa quarta-feira', de noite, cO agçn.e po-jU-il enioarca ,u no vapor com ellç, foi ao bolequim, tomou um feira, de manhã houve 111Bahia, do Uloy.l, Moacyr Simonelti, qnc puraly, minou um "Palhaço" e em ca-a ' eoi tra-ali< 1è ll' „« ' :.-era responsável pelo desfalque de réis , ingeriu de nn, trago um vidro de >¦ ™ 
K «' e 

*MÍ 'S 
••- I3:S4o$ooo, entrou, hontem, para os co-lether. .1....... !. .'.. .* proioiigoucom gran

frc3 publico?, com aquelia importância,
sendo por isso retirado o mandado de

so ap-

quinta'-
violento

prisão preventiva que havia contra elle.
O processo, poiém. prosegtiirá, afim

de apurar a sua responsabilidade.
O director Aos Correios, ao tjuc sn-

bemos. d^.ie partir hoje ou amnnlil
para Bello Ilo 

'

importância.
'izonlCj cm commissão Jc

I ctwcr. 
(]e eners;a ,„_ls scm conseguir o inimi.- Estou mortal —exclamou. O pes-igo ganhar terreno. Xa tarde de *jsoai uo lupanar sam em debandada c avançámos para mais perto de Thicnvílfoi prevenir a Assistência que compa- chegando em um ponto a ficar a -.uo

receu logo, A Comia soffreu uma la-; jardas daquelle topar. -
! 

"?.'!". ™J^°mS°ü e £'C0U v,:1 c',sa al ° ''««liado da luta durante a sema-peiibai iiuiira... na cot,sistc uo facto da maior narleI )tico depois desle facto mn_outro j da f/nio britannica. tér alcançado o

MAÍ.A DH K1ÍSP0STAS
Dr.B. Meyreües. GuaratiiiguclS —

O major Zozinio Werneck reside em
Sapucaia. Hslado do Rio de laneiro,
onde é agricultor, ¦

O moço Car os Nogueira Puno, resi- Thicpval tornou-se tuna saliência a-udente a rua de S. Pedro n, .03. por- da que nós dominamos das allí as, ltOM.estivesse desempregado, ingeriu, no hándo Guillemont subjugada pelas nos-i-níc Vista Alegre, uma porção de Sas posições cm ires lados?10 
v 

-a. 
!s,.,,.t, .„,;„.„ ,-, Aj,ríca oriental: O general Smuts estaA A-.sisIcncia, medicou-o e tel-o re- rapidamente -cercando as restantes for-colher a Santa Casa. - ' 

ças allemãs. A columna de van Daven.

(A. II.) — Realizou-
e honlcm, cm frente ¦> residência do

sr. Venizelos, uma grande manifesta-
ção patriótica 1111 que tomaram pane
mais dc cincoenta mil pessoas e que
decorreu 110 meio de extraordinário Cll-
thusiasmò.

O sr. Venizelos, respondendo a 11111
dos oradores, exhoriou os manifestai)-
les a enviarem uma commissão ao rei,
afim de que sua majestade apoie o
presente governo o prepare o exercito
para uma. possivel uijíura das condi-
ções existentes.

^Athenas, jS'*- CA. H.)' — Xoliciris
recc-idas A-tita capital informam que
^i? bulga.jjis ocuparam Daxalo, provo-cando o exodo dos habitantes que estão
fugindo para Kavala, oiidc reina grande
pânico.

A' Kavala já chegaram milhares de
fugitivos. Tem havido ali varias des-
orei- ns.

Como ecoou a noticia
da declaração

de guerra da Itália â
Allemanha

Roma, -S;-. (A. II.') _ AMoticr»
c?-__if^'"0, ,dc Sl,cr*ra ;'1 Allcmántói
enffiasmo.!0tl001,ai2 •'•<•"*••'.»"<.)

«onhêeid!,' Í 
n°iÍ!?'. ,0SO •'*-10Í3 ^ •«"1 ,? 
j,,o:'*'"'. 1'calizou-se aqui,

ifes ;,--,o 1 
"""ri "•'"? '«Poncnte ma-

vc.'.m°Sií,no.SOlUlanCJadc COm ü **¦

Roma, 2S  t\ it 1 \»i»ÇfoVelativa^dedaag;1eCg„er^
•1. Alemanha lembra os actos de 1os5-

namentô,tra 
* "¦*!'» ali P««i«-os9u -

e , èl''/', 
l|,,-c '''S0" s<-' -èni repelido

r 1C fr9-l»e*icin. .Menciona os
o de ,.„/0rne^"'\cntos <'" instn.meíi-

i,.,-„-° •",crr'1 :l Anstria-IIiingria e aP-iitic.paçao dos allemães nas opéraçõè»
ç 

guerra contra ;a liali,-,, o que'perni!-
e uni 

°c 
?„''1,pe"°- realizar •¦•-•mamei -

Paiz. Lembra egualmente a enlretiifeita pela Alemanha 4 Anslria-H",&
bem • ss'n,C"'°3 i,ali'qn!-s. "adidos. »
no» ,-'- i'i ? C0,.,v"c nllici-' diris-dõ
£.«'"-"-'ecimcnlos dc credito alie-maes para que os operários italiano,fosse,,, considerados inimigo, c. 

"' 
)ug

SdeSSe, 
° ->a?''"»c'"o 

°das 
peiiso1,..,.-.--•--ps. estes elementos revelam as

Aiímàníia3. W.lcn«-te-"»«*-tc hostis da.
Ora, o governo italiano não podia 10-

ie^";;',-,svacmpot'f;c-csu<1°dc^.
da I,,H, ^' "! (le!r';"c'lto exclusivo(ia Itália, ç contraste flagrante entre as
antes da alliança da Itália o da Alie-manha com os grupos de listados quesc guerreiam. Portanto, concilie „conuuuiiieaçao, o governo italian" de-clara, em nome do rei, que a Ita ia 1""tar do dia aS do corrente, c côn-

lèfiSia"1 
CStad° d3 S™m com a AU

A comniunicação termina pedindo ao
menC,n"°l, _\?° "í'0 icve~° ™»l,eci-.
d, ,el ^„A,Ici"a'l'?,..¦» «solução toma-"a pelo governo italiano.

Roma, ní?  (\ it \ 
'«_.» .-¦

Slef.nl'pública inna'ei^nt^Tngnla p-ílo -governo italiano á Suissae na qual lhe pede para levar ao co-lienmenio do governo allemão que,desle hoje, 28 dc agosto, sc consideraa alia em eslado de guerra com . im!peno germânico. -

Amstcrdam, eS — (A, ri.) — Te*Icgramnia recebido de Berlim infornuique o governo allemão acceitou o pedi-do dç demissão do sr. Franhen sub-secrclario dc Eslado da Alsacia-l.oi-cna.
Poris, 27 — Retardado — (A IT )— tres noticias importantes alimentamOS commentarios dos jornaes- _ -, __cai-ação dc guerra da Itália á Aliena-¦na. .que significa o ami quilamcnlo-lelmiiivo da Tríplice Alliança, éò cs-clareçnncnto de uma siltiacão que bt

l.'TníC 
í;'C-lü; a, ^slilniçiio ilo gc,"-i.il IJounanis c do coronel Mela-A*

çuas manobras faziam correr perigo „iidepeiidencia da Crecia e a scgiranç-
; 

os alliados no oriente, e os 
"si 

naes
p.oiaiel. da Rumania,

-No ...oini-iiio cn, que os soldados ro-«anos derramam o seu sangue na mes-™c,'"'" e 
çonj„mamcnle pÔm os fran-

sós k i \Ki-ZQS' 0S ¦'-cn'ios '- "s rus-'-os. ,1.1 a Itália, aos pazes alliados nv_rpenhor amda ml„ __ sua" a hesão fcausa coinimim,
A declaração de guerra d» Tlaffa áA.lçm-inha prova a vontade 

"ada1 
veí

"Freme'" ,1° 
fÍn"e, das W'^'« i"'•"lente de coordenar melhor 03 es-toreos communs para a victoria

„. .'; .''"" acln. llc eapital iniporlanciaístiiçsrfii!e ierá cmre iicu»-°s
*-.' preciso egualmente altribuir -in'

momento, cm que a Rumai i" „nt-a cinmime acuo cada. vez maior ás poten-'c 'o ')"," «íf ¦'«¦Jí-o de um bellogcs,o de Iralernidade latina.
.10™ i^.;1»» 

V,Cm •la:,!-K'"1 n!ss-> »">noio picsagio da vietor a complela da
çvilização conlra a barbaria. S ien-im que se. a declaração dc g ,e , e •
nada modifica a siitiaçãn da Itália enirelação as nações da "Entenle" 

vei"
lZ[etanto anniquilar as ultimas ilh,-soes de Wilhclmslrass, qttc não poderáinterpretai.» como provável signal dávictoria germânica

O "Gaulois" escreve: "Vemos na de.
çlaraçao dc guerra á Allemanha o no.tavel, senso dc opportunidade dos .-,„,.SOS italianos. Uucarest olha de boi'-•"'eP-tra os lados de Roma e á euvésperas dc toma,- „...._ dccis__0 .,.;;'devendo certamente causar-lhe „,-,£C'co -talar que Roma a anima com uragc-uo quc talvez já esperasse."

Londres. cS — (A
noticias recebidas d
que

A-1 —As uitiiuas
Salonica, dizem

oiilinúa eiupcnhado um grande
combate em Ostrovo, onde os alliados
conseguiraai ligeiras vantagens.

Accrescentam as mesmas noticias
que os búlgaros sc apoderaram de Ka-
vala e quc os servios reconquistaram
Sorovitz.

^u^í-ÍmeIíFoI
sa i' piirii tlus uiuntriiTíis mineiras,Tinoco Jlai-lindo & O,, fabricantes.

A GUERRA NO AR
O 1'OKTO DR VAJtXA

ATACADO l*J_r.OS RUSSOS
Londres ei? - (A. A.) — Tele-pr.-iiiim.-i_s de Petrogrado dizem q.,c lm,aesquadrilha de hydroaeroplanos rus"osbqmliarileou novamcnle as fortificaçiicsc os estabelecimentos militares do por-to búlgaro de Varna, quc soffreramenormes damnos. ™

J-ondres, 
eR—. (A A',)' _ Confir-m.i---e a noticia do pleno exito do ata-que levado, a efteito por uma esquadri-lha He aviadores aluados conlra osncantonamentos e depósitos militaresaos allemáes nas cercanias ,I0 (land.(Js effeitos do bombardeio foram de-sastrosos para o inimigo, quc perdeumn importante deposito de muniçõescuja explosão inalou grande numero desoldados.

._¦'-"' °u'ros pontos tambem foram cou-sideravcis os estragos causados pelasbombas dos alliados.

Nas linhas iíaío-ausíríacas
Roma. a - (A A'.)' _ NótJeiaJda linha de frente dizem que os italia-inos .continuam .progredindo por íodà-á
parle. ,

v.\'o Monte Cauriol, onde o inimi-áconcentfou fortes contingentes, no in-tudo de deter a vigorosa offeiisiv<S¦abana, as tropas do rei Vittorio dupli-caram seus ataques todos ellc3 coroa-dos_ ilo mellior exilo.•Xas cercanias de Gorizia a artilhe*-)'
csia funccionando intensamente

M
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erga-.

. '.. . ...¦ -mu ' '' —- - —¦.¦--.,-.¦.;..¦.. ¦-"¦ J^>^----^."-^__. _i»^'«___^ 1.1.» .11 m Mlffip3Wy*>«"»*°fftT]ír*MTr™w^í'ii7? ~^r?^jSj-^---?s__^___,,

:. |!ffl pagada de 7 de setembro
'.Em 

homenagem ao anniversario da-j_o_s_ independência, determinou ^i pre-
sidente da' iRepublica que no -próximo
«Ija 7 de Setembro se realize íina pa-
rada militar, cm a qual .tomarão iparte
forças do Exercito, Marinha e .policia,

le tambem os collegios militares de
| 
'Barbacena c do Rio de Janeiro.iCommandarí a força em parada o
general Gabioo Bezouro, inspector 

'da

i s" região militar.
'Nessa formatura tomarão parte as

forças disponíveis da 3" divisão do
Iyxercito, _ma brigada escolar consti-
•tuida da lEscola Militar c dos dois col-

¦legios uicima (referidos; o 5-", bata-
1 lhão de caçadores pertencente a -4* rc-
j gião, cm pNfothcroy, as "tropas de mari-
l.njiá c> da iBr.igada .Policial.
1 O presidente da IRepublica passará
.-revisla ás tropas ás o horas da-tnanhã,
111a Quinta da Boa Vista, e o desfile,
.que terá logar no campo dc S. Chris-
• itovão, .como nos annos antecedentes.

1 As tropas do (Exercito serão repre-
. isentadas, além da brigada collcgial com

I cerca de 1 .Sc. alumnos, pelos 1", 2" e
1 3" regimentos de infanteria, 52°, 55",

56" c 58" de caçadores, 1" regimento' de artillieria, 20o grupo de obuzeiros,
5" grupo de obuzeirog. 5" companhia de
(metralhadoras, 1" batalhão de engenha-¦ ria, I" e .13° regimentos de cavallaria
e um corpo de.trem.

Í'Bua.. Jo-*Ouv*dor. Lote ri».¦( cBmmiísSes. P___m-n*«é imm_j •
'¦di-tos^E-tas casas.não têm fiüae3.iBApBAMES..-.SENNA & C,*

m?:: Má

Melhoramentos para os
suburbios <

CENTRO TRIANGULAR
SISTA

PROORES-

'Foi ante-hontem solcnnemente instai-
lado o Centro Triangular Progressista,
que vae defender os interesses mate-
riaes das zonas de Rio das Pedras,
Eemo Ribeiro c Inharajá,

A's 4 horas da tarde tcv_ logar a
sessão solenne de approvação dos esta-
tutos.

Depois 'houve ttm comicio, falando
diversos oradores.

Ainda esta semana será eleita a di-
rectoria definieiva.

Nutrição e
Fraqueza
Orgânica:

Destes inales é
do que soffre
meia humani-
dade. O reme-
dio é alimento e
medicamento,
como se com-
binam perfeita-
mente na

EMULSÃO
de SCOTT

MOVIMENTO OPERÁRIO

Sociedade União dos Pugilistas
lista sociedade, de accordo cum o .art. do

dos sous estatutos, rceltRcu, em assembléa
neral ordinária, cm 26 do corrente, a sua
directoria para o exercicio de 10.611917,
sendo a votação a seguinte: Julio ÍVÍarcclli-
110 de Carvalho, presidenta, 261;' Alccl.iiules
i-omão Garrido, vice-presidente, 234; Lauro
tia Trindade Comes, iü secretario, 273; João
dl Cruz Bispo, 2" secretario. 247; Pedro
Notasco de Souza, thasourciro, 227; }.?_
Domingos Alves, procurador. 277: conselho:
Xtuia Domiciliam., aso; justiniano JoséDias. 2.1.1; Horacio uachet. 24;*: Anlonio
Marcellino Bispo, 2.1,1; José da Silva Ma-
mede. 146; João Henrique, 129,

Sports
TURF

VARIAS NOTAS
Encerram-se hoje, ás 4 1.2 horas da

tarde, na secretaria do Derby-Olub, as
inscripções para o programma da cor-
rida de domingo próximo, no Itamara-
ty. Dessa reunião fará parte o grande
premio "Extra".

lAtecacia, que correu com suecesso
nas pistas cariocas, acaba de morrer
no haras "Vista 'Alegre", de proprie-dade do sr. íCarlos jDictzsch, creador
paranaense.

A filha de 'Bellorophon foi victima-
da por um accidente. Durante uma
itempcstade, Accacia. abrigou-se sob
uma arvora que desabou, arrancada
pelo vento, matando-a. instantânea-
mente.

Dardanellos. que reapparecerá do-
íiiingo concorrendo ao grande premio"Exitra", está em boas condições de"entrainement".

|D_ próxima corrida do Jockey,
farão iparte os dois seguintes ppareos:

Crande Premia Jockey Club — 3.200metros — Prêmios: 15:000$ e 3:000$— IFantomas, 'Pontot Canet, . .Monllc
Christo, 'Mont Rose, Guido Spano, Pa-
jonat,»'lBnergica, Campo Alegre, Hatpin,
Paraná. Ornatinho, Rohallion, Joffre,
Sultão, Pierrot, Laggard, iBattery. Ram-
pellion, Goytaoaz, Offaly, Espana,
Black Sea, 'Aragou, Suecesso, Buckless,
On Ko, Lc Pompon, iFidalgo, Royal
Scotcli, Zingaro, Parade, Botafogo,
Corncob e Palalan.

Clássico listrada de Ferro Central
do Brasil — 1.609 metros — Premios:
5 :oool> e 1 :o.-$ooo — Arauto. iFavori-
to. Duquo ,'Abul, Delphtm, Cruzeiro,
Güayamu', -"agulha, IFlecha, Zilah,
Muno, Hebe Uo.tensia, Flygéa.HurrahI
e Helvetia.

foÒtbÀll
O CAMPEONATO DE FOO_I1AL_•HEATROS & CINEMAS/

•gt. ^-^y-a-g-ivF ¦_  ___<__

CARTAZ DO DIA

(Theatros? *
CARLOS COMES — O dominó («vis-

ita). Ais 7 ..U e 9 .lU.
.MUNICI1'AI, — Dansas clássicas, lime.

Isadora Duncan.
PHBNIX — "Telhados de vidro" (come-

ídia). A's 8 c 10 horas.
KFCltl.IO — A TicãQsinlio. pA's 8 c

As 10.
RKPLI-WCA — Altraccões e ememato*

Rra. lio. Uas 7 in 11 horas.
S*. .1 S:

Cinemas
iAVIÍNIDA — "O homem tnystcrinso",'(drama)! ".Difficuldades dc unia esposa",

(ilrama); "Itivalldado", (comedia): Jor-
11a! Universal", (do natural).

1DF.U, — "'Aquella mie devia morrei",
[(drama); "Sylvio c o Stradivcirius", (p)ra-
ma); dois films da guerra (ilo natural);'IPolydorò c Mirella suicidai'', (comedia).

IUIS — "Ghammas dc amor, (drama);"A evidencia", (drama).
ODKON — "Avatar" 011 "Trora ile nl-

mas", (dratrin); "As férias <le I_fií)iicÍo"(
(comedia); "Odeon Actualidadcs", (do na.
turiil),

_ ATIIIl' — "O Strádivarius" de Sylvio",
(poema); "Aquella que devia morrer",

..(drama).
* S:

Circos'
¦SP.XKT.T.T — Grande espectaculo,
rilv-iU.lv — Grandiosa funeção,

* .;•
PRIMEIRAS

OS FILMS DE HONTEM
._;'(^','¦¦— (; incontcstavClmcntc, um film

extraordinário, Ivxtraidoi com rara iirrí.i*
ção, de uma novclla dc Tlieopliilo Gau-
ticr, encontrou cm 'Soava Callone uma in-
terprete fiel, cuja acção illtclligciUe c artls-
tica tem a coadjuvacão valiosa dc Kovcllí,
artista justamente admirado pela arte dos
eeuS gestos <* Ilabay, o i protagonista da Fa*
lena. Não se pódc deixar, tambem, sem
[uma referencia dc destaque, n bailarina
_o!ira, qne tem neste grande fllm uai I"-
gar admirável,

O prande film do Odeon, c, repetimos,
„tm film extraordinário.

Dentre os bons trabalhos que .*¦¦* nossos
cinema- cxhibcm 'presentemente, encontra-
si-, tambem, o drama Aquella que deita
morrer! film cujo entrecho aproveita os
sentimentos perversos da humanidade na
vida moderna. 1.' protagonista dessa cs-
plcndida pcllicula mlle. Tilde Kassay, ar-
tlsta russa, cujo merecimento fica demon-
Etrado á saciedade.

Oa factos dessa grandiosa peça têm as'<]enomjnações dc — O sol do amor ju:e-
«íi acalenta a maternidade doentia — O
scuilli ajusto — Paratysia — O declinar
fr— Naufrágio-.,, O caso do amor,

Tambem faz parle do programma do Pa-
tlpp'. a novclla sentimental •— O stmdixa.
rins de Sylvio — 'poema semi-religioso, de
bello effeito.

Além do film Aqneíla aue il.-riii morrer!
o Ideal está fazendo exhibir o film Sylvio
e oí stradharius, íòbre o valor de cujos
trnbalhos nlludimos acima.

Cíuimmas dc amor é o titulo do pu jante
drama em seis actos, da falirip-a 1'ox.l'ilms,
que se encontra no cartaz do cinema Ws.
flísscifé um trabalho de concepção finlssimíj,
*iue 'possue todos os attractivos indispensa-
>*ci.V aos grandes dramas. No mesmo pro-
igramnia ,__, íris tem incluído o majestoso
d _ma Ja fabrica DT.uxo-Film — A _.-í-
dencia — fadado a chamar numerosa con-
corren.ia ao 'popular cinema da rua Ca-
rioca, pela sua concepção arrojada c sur*
prclic.idcnte.

, O pr.pgr.inima do confortável rinem.i
lAveipi.i.i tem reunido um conjunto dc filma
-ensacionaes. São elles Difficuldades d; cs-
t-.\r:. Homem mysterioso c Rivalidade.

A quem escreve as linhas ligeiras (or-
rp.vsc plifiicil dizer qual desses films, cada
qual no scu gênero, _• o maia valioso.
,'Í'odos são sublimei...

A companhia do Üdcn-Thcatro, ile I.iv
Ipo.i. ilará, hoje, uo Carlos Gomes a revista
C Domin., cm .primeiras representações, naj
duas sessões da noite.

magnífica funeção, cheia dc grandes attra-
ctivos,

*
O popular circo 1'icrrc annuncia, para

a noite de hoje, um espectaculo de varie-
dades, cuidadosamente organizado.

•ii * *
Concertos
CONCERTO RUBENS DE FIGUEI-

REDO
Rcaliza-se hoje, ás o lioras da noite, no

salão nobre do Jornal do Comniercio, 0
Recital do pianista Rubens de Figueiredo,
com o progranima por nós já publicado.* * *
Varias \

'K* a 5 dc setembro entrante que se
estreará no theatro Apollo, c não no I.y-
rico, como tem sido annunciado, a nova
companhia de comedia c vaudcville, orya-
nizada pelo actor Leopoldo l'°róes.

A poça dc ¦estréa é a comedia de nvcn-
turas policíaes e dc grande cspectaculo in-
titulada .-/ Rainha dos Apaches, que se pas*
sa quasi toda cila no bas fond de Paris,
com toda a curiosidade da vida dos ca-
ccaux, das boiles, dos logares, emfim, on-
dj se desenrola toda a original vida dos
apaches.

Na representação dessa peça, que fui tra-
duzidà pelo sr. Portugal da Silva, tomará
•parte a troupe Molasso, cujo suecesso na
especialidade das dansas .apaches tanto se
tem affirmndo nos theatros Republica e ora
no S. José.

Com esse cspectaculo inaugurará I.copol.
do Fróes, em fins do mez que vem, o
novo tlieatro Hoa Vista, de S. Paulo._:;.
A COMPANHIA DO S. JOSE'

A companhia de operetas, revistas, magi.cas, biiríetos c peças de costumes regio-naes, do theatro fl. .losé, fundada cm ide julho de inii, dc regresso ile sua lour-nee ao Rio Crande do 'Sul, t-slréa sexta*
Çeira, i de setembro, no S. José.A peça de estréa é a Imrlcta — O forro-querida do publico que freqüenta

José, que tem mais de roorepresentações.
Os actuaes interpretes <la resistente hiir.Icta Foram os seus primeiros interpretes.
Assim, terão 03 habilites *do S. Tnséopportunidade pie verem Alfredo Silva,Pcpa Delgado, .loão Mattos, Laura Godinlio

e outros.
E' um verdadeiro acontecimento thenlr.ila longeriimidade desta companliipi, dc quese devem ufanar os artistas une delia fazem

parte, a .maioria delles des le sua funda-
Ção.

O forrobodó só será representado sexta*feira, sabbado e domingo, sendo substituído
pela applaudida peça de costumes regio-naes — O marrociro, um dos maiores sue-cessos da companhia.¦Emquanto isso, propar-am-sc activamenteoí scena rins da -peça dc costumes regio-',V*es.— Maugerona, original dc ViriatoLorrea, que íez brilhante carreira nestetheatro e no sul.

.Deixou honrem o theatro S. loséa estimada companhia Molasso.•&¦ Km vista do exito enorme alcançado',¦.'". s- ,1'.1V1° .I,c'a celebre transformistar-Rtmia Min», su e:u üpis do Próximo mezella poderá estrear no Rio. Fátima iJIirlaIraz esle iimo um novo e grande reporto-rio, cxcellcntemcntc montado, constituiiulo,
pois, um cspectaculo quasi novo para oUrasil,

A C, de setembro estréa, no Apollo,a companhia Leopoldo Krúes-Lucilia 'Pcres,
com n peça policial de grande cspectaculoc costumes norte-americanos — A rainlmths apaches, dc que a protagonista serádesempenhada por Lucilia Pcres. Fróes des-empenhara, por sua vez. o ppipel de .\1pin —
o celebre ladrão de casaca, digno rival deArsenio Lupin — c Alves da Cunha, nr.lista portuguez de grr.idc valor, o de de-ctive,

O scenario é de Ângelo Laz.irv, a tra-ducção de Portugal da Silva e a direcçãoila companhia de Leopoldo Frúcs.

bodo,
o tlieatro

RECLAMOS
Theatros

hojeIsadora -Duncan dará
J>i', mais um cspectaculo, organiza
dansas clássicas, sua única porénciavel especialidade.

N'pi recita da noite de hoje d.irp'concurso o notável .pia/lista france1 ce Dnmcsnil, que deverá executai
peças uc Chopin.

Mun

Mau-
varias

A sociedade arlista (Azevedo c Serra,om ^virtude do seu contrato com a empresa
Jose Loureiro c cm face da futura tonrnéenos I-.stados, que demanda naturalmente11111 vaslo rcpcrlorio, vê-se obrigada a mu-dar o cartaz do Recreio na próxima quinta-íeira, pondo em scena. como já noticiámos,¦o engraçado "vaudcville" — Maridos ale-
íir.y. Pires _ motivo é retirada, cm plenoexito. A Ticãocmlio, que dá hoje c anianliãpis suas ultimas represen tações. nas haiil.tuaes sessões das 73J4 e 93)..Su 510ÍS durante mais duas noites pode-t.i ser assistida a comedia de Gavault, q-.icv pul.!:ca jj classificou dc ifiit encanto

•I;

N'i Plienix. o elegante theatro da rua
iRatão de S. Gonçalo. a companhia do Thca-ptro Pequeno continua n dar cspcclaculos
que tem tido .grand-' concorrência. A co-
media Telhados dc vidro continua ainda cm
scena. apresentando brilhante desempenho
iBelmira -de Almeida, tJvmma -le Souza,
Olynipio Nogueira, Salles Ribeiro, Anthero
r\'icira e Júlmundo Maia.

I',ira hoje estão annuncíadas mais dans
representações da comedia Telhados de ;i-
dro.
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Diplnmntns e fiinccioiinrios ilo
Itiiiiiiirnt.v que se nprcscntitm

Os secretários de legaçücs que aqui
se acham c outros funecionarios do Mi-
nisterio do Exterior, Utudo á í\ia frente
o dr, Araújo Jorge, np"resentarani-se
liontcm ao quartel-general da 5a região,
afim de servirem como voluntários dc
manobras.

Até agora sobe a ;oo o numero de
voluntários inscriptos.

-pi_ÜH»-*-<__-&-<**-_B---« ¦

Como param os concorrentes
Os desfechos dos encontros dc ante

liontcm vieram augmentar o interesse
do campeonato de foótball qtte ora se
disputa nesta cidade.

As bellas victorias do 'America sobro
o (Fluminense e o IPlamengo e a vido-
ria do Andarahy sobre o Botafogo
remexeram de tal fôrma o quadro sy-
nopíico do grande concurso que acha-
mos-nos agora deante de um campeo-
nato que não permitt- prognósticos
fundados sobre o seu final.

.Quão longe estamos das eras em
que os campeões atravessavam quasi
inderrotados as duas séries do conten-
das do torneio!

¦O club que se encontra cm mellio-
res condições, o 'Bangu', já soffreu
uma derrota e um empate, c os que sc
lhe seguem, o America e o 'Flamengo,
foram derrotados duas vezes.

O equilíbrio de forças é manifesto,
sendo dc fèlicitar-sc ao publico do líio
de Janeiro ipelod sciísaiAtonaes .cs;(;-
ctaculos desportivos que lhes estão rc-
servados para o segundo turno, no qual
as lutas para a detenção da "Taça Mu-
nicipal" devem assumir proporções
nunca vistas entre nós.

•lista circumslaneia vem attestar cx-
uberanteiuente o progresso a que at-
imitiu o foótball no Uio, cujos con-
juntos já iproduzem jogo que honram
a verdadeira .pratica do "soecer".

O que causa espécie, no meio disso
tudo, 0 a fôrma esmagadora por que
nos vencem os nossos amigos de São
Paulo. 'As suas victorias crescem con-
tra np'is na mesma proporção da asecn-
dencia do nosso jogo..

Ainda concorre mais .para augmentar
essa constatação singular o facto de
não ter havido ultimamente este pro-
fiindpi desequilíbrio de resultados quan-
do as equipes d» clubs .paulistas en-
frentam equipes t" clubs cariocas.

Porque nessas acções isoladas nao SC
reflccte ultimamente a superioridade de
S. Paulo, do mesmo modo tão radical
como a evidenciada pelo. scu poderoso
seleccionado "'

Pareceria natural que js selccciona-
ilos de ambas as cidades, sendo, como
são, o summo das "equipes" dos clubs,
estivessem entre si na mesma raziC das
partidas entre clubs. Mas não sc ti...
como sabemos, essa circumstr-Mcia. .

O seleccionado de S. Paulo, cm dois
jogos consecutivos, nos campos paulis-
tas. applicou-nos a bagatclla de treze
"gòals" — 13 "goals"! — a zero —
a zero!

Emquanto isto os campeões das duas
ciilailes revezavam-se cm victorias.

¦Mas, voltemos ao nossos campeonato,
para, finalmente, darmos aqui a ordem
dos clubs concorrentes:

1" logar — Bangu': 1 derrota c 1
empate.

_° logar — America e Flamengo: 2
derrotas cada uni.

3° Jogar — Fluminense: 2 derrotas e
r empate. .0 encontro com o Andara-
iiy ainda não foi julgado).

4" logar — S. Christovão: 2 clerro-
tas c 2 empates.

5" logar — Botafogo: 3 derrotas,
fi" lugar — Andarahy: 4 derrotas.

fO encontro com o Fluminense não foi
julgado).

Organizámos a collocaçáo por .pon-
los perdidos, o unico processo racional
para pe dar balanço á situação dos
clubs,

TRnCEIROS TI-AM-
Xo torneio desta classe, o Flttminen-

c* venceu o Villa Isabel, por 5 "goals"
a 2, domingo ultimo, no campo do pri-niciro.

* * Si
SKÍHXDA DIVISÃO

O Villa Isabel derrotou o Catiete
por 5 "goals" a zero. O Cattete não
disputa segundos "tcams",

O Boqueirão derrotou ,, Guanabara,
por 2 a 1, nos primeiros "teams", c d
a 1, nos segundos,•'; ;!; ;••

fí;1*iim';sk"f. c.
No fiuí' do IMuminensc Foótball Club lia-

verá hoje uma sessão dc ipatinaçflo.

0 HOMEM TRABALHA DURANTE
CERTAS HORAS 00 DIA. A
MULHER NUNCA TERMINA
Para uma mulher de boa saúde e for-

te os cuidados com a casa são bastante
opprimentcs; mas, se se encontra com
achaques, sempre cansada c soffrendo
de9de pela manhã até á noite de dores
dorsaes, então os affazeres domésticos
tornam-se insupportaveis.

As T_l.lTr.AS DR FOSTER T*ARA
OS RINS teem resgatado de afflicções,
deste gênero, milhares de mulheres e
tem-lhes trazido vida nova, saúde e
força.

As n„heres são propensas a padecer
dos rins A roupa que vestem, os tra-
.alhos que executam, "a falta de exer*
cicio, tudo -ontribue para tal.

¦Dores de costas, dores nterinas, e de
cabeça, desmaios, flatos, ataques de me-
lancolia, são symptotnas communs dc
affecção dos rins. Ao apparecer algum
destes achaques, juntamente com irre-
gularidadc na acção dos rins, é evidente
que elles se acham mal e que teem de
ser auxiliados.

As ...ATI/AS
I)K PÔSTER
PARA OS ItlXS
têm amparado,uma
infinidade*de mu-
lheres debeis na
oceasião em que
uma affecção - re-
nal tciii vindo du-
•plicar os seus sof-
f rimemos. Estas
pilulas não affe-
ctam o estômago
nem os intestinos,
nem conteem dro.

gas nocivas, perigo-
sas ou que causem
mãos hábitos.

São um remedio
adaptável tanto a
mulheres como a

homens e o seu exito é devido a que a
sua formula é de mérito e a que as
PII-ÜI/AS BE FOSTER TARA OS
RINS sao um remédio especial para os
rins c bexiga e nada mais.

As l-IiTlBAS DE FOSTER PARA
OS RINS acham-se á venda em todas
as Pharmacias.

línviar-se-á uma amostra grátis, fran-
co de .porte, a quem a solicite.

FOSTER-McOLETjT-AN CO.
Dent. C. Calva do Correio 1062

Rio do Janeiro
— 1 ¦__» ,i _¦_¦

Sociaes
l)A_AS INTIMAS

' i'az annos boje o (Ir. Américo Veiga,
distincto clinico nes-
ta capital,

O anniversariante,
que . utn dos mais
caridosos médicos do
Hospital -da Miscri-
cordia, receberá psr
certo inequívocas dc-
monstraçües de ca*
rinho e estima de
seus collegas c cHcn-
tes.
.0 dr, Américo Vei*

hoje, _ noile, os salões de sua
:, offercccndò uma recopçíio a scu;» ,

Uma velhinha de 75 annos
brutalmnte esbofeteada

Pelo sr. José Joaquim de Mello, resi-
dente na casa dc commodos da rua do
Areai n. 40, foi-nos contada' a historia
a seguir, que está a merecer a attenção
das autoridades competentes.

O caso "assou-se na sexta-feira e o
nosso informante só hontem resolveu
tornal-o conhecido, porque tambem só
hontem pôde observar o quanto linha do
grave.'Essa casa de commodos tem como
encarregado um indivíduo desa.usado,
de nome Carlos Bittencourt, que é dado
a valentias e por diversas vezes tem
ido á policia, que, aliás, c sem que se
saiba por que, costuma sempre contem*
porizar com elle.

Occupava um dos quartos, ha muito
tempo, a velha bailarina franceza Ra.
faela Montero, muito conhecida e .rela-
cionada aqui no Rio e que hoje conta
75 annos de edade.

p Essa senhora, .por difficuldades de
vida atrazou-se nos 'pagamentos do alu*
gucl do commodo.

O encarregado exigiu-lhe o pagamen-
to. A senhora fez-lhe ver que não cra
possivel agora. Que esperasse um ppou-
co... Mas o encarregado, querendo mos-
trar a sua "força", deu uma formidável
bofetada na pobre velhinha, fazendo-lhe
sair muito sangue do nariz.

A mãe do nosso informante tratou de
fazer cessar - hemorrhagia, applicando
banhos de agua fria, o ijue conseguiu.

D. Rafada recolheu-sc ao scu quarto,
fechaiido-o por dentro.

Mais tarde, uma creadinha da casa,
tendo necessidade de chamal-a, bateu
na porta uma" porção de vezes e não
conseguiu resposta. Vendo, então, que
alguma coisa de anormal ae havia pas-
sado, a pequena ipediu o auxilio de ou-
trás pessoas e a iporta foi arrombada,
A pobre senhora estava deitada de bru*
ços sobre o leito e sem fala,

Levada ipara a Santa Casa, foi sub*
mcttida a tratamento. Hontem, o sr.
Mello lindo visital-a na _o* enfermaria,
onde está recolhida .encontrou-a ainda
110 mesmo estado.

Como pensasse clle que esse estado
da (pobre senhora fora motivado nela
brutal aggressão soffrida, resolveu quei-
xar-se á policia c o quarto foi mandado
fechar.

Mas como o sr. Mello sabe aue o ag*
gressor tem sido alguma coisa poupado
pela policia, resolveu vir á imprensa
afim de que não fique impune essa
aggressão.

A GUERRA

Hotel Nacional, V^*I0D0L1;
Excellentcs accommodaçõei para familias ecavalheiros de tratamento. Cozinha de _¦ordem. Diárias de 6? et 7%. Sem diária.
4$ooo. Teleuh. 4467. Alves * Rilieiro. 9

As remetas para hoje
iXa .praça da Harmonia tocará a

fanfarra do regimenta» dc cavallaria da
Brigada Policial, so" a regência do
mestre de musica José Nunes da Sil-
va Sobrinho.

ca alpr
residen
amigos.

Pai m,

Je

TERCEIRA DIVISÃO
O S, C. Urasil venceu o Icarahy por2X1, nos ins "teams", c -Xo, nos _"s" teams",
Este encontro foi importante dada a

cxcellente collocaçáo dos dois clubs.

FTjUMIXEXSÈ FOOTIJAI-I/ CLUB
Xo campo do Fluminense, reali.a-sc.

hoje, ás 4 horas, um desafio entre o
,0 c ;o «_eam_«i (|Ue .disputam o Cam-
pconato da primeira divisão da Liga
Metropolitana, ü _° "team" levará

Fazem annos hoje:
O coronel Jeronymo Conçalvcs

guarda-livros dc nossa praça;n sr. Ilcrntinio Ferreira, acadêmicod reito;
a menina Hcrcllia, -filhinha do alferesAuguslq I.iiKi de Castro, empregado 'la Pre-'feitura, c ile d. ifiliza Fonseca de Cas-tro;

, ~,? „r*. J"^' de Assumpçâo, funecionarioua Prefeitura;a senhorita Stella Fernandes;
, 7-". marechal .reformado dr. Clarvi.loAdolpho de , Oli.vcrr,. Chaves;.1 sr. Gabriel Pereira llraga, auxiliaiih firma Gonçalves Zenha „ C;a sra. cl. Alice Torres, esposa dotir. Anselmo 'J urres :o sr. João Antônio Lopes, estimado

guarda-livros;— a sra. d. Adalgiza da Cunha, esposado proicssor municipal sr. Oscar da Cunha;' —o tenente Carlos Devellard;a senhorita Cid Carvalhal, filho docapitão Alrredo Carvalhal, funecionario datutiltral do .llrasil:
o dr. Francisco Kiras, estimado c,ii:icnnesta capita! e uieml.ro titular da Academianacional de Medicinaia senhorita Matiulde Xivies;

si: :': :':
CASAMENTOS

O ^professor 'Arthur Tose Lopes, directorda Escola licmliiRton, contratou casamentocom n senhorita Maria Santos, filha dosr. Franciüco Antônio dos í*ant.is negu-
ciatlto desta praça.

NA.sor_n.XT6s
\ olanda, será o i-.oapo da filliinha dosr. I*rancisco Lucas de 'Azevedo Filho, offi-ctal da nossa marinha mercante, c du «u.i

esposa .1. Maria .1. de Azevedo, nascidaa 25 du correu.!..

BANQUETES
l'cali_asc hoje terça-feira, ia S lioias danoite, 110 Restauram .Assyrio, o banqueteiitic amigos c collegas oíferecem no dr.I.nto c Cunha, .por motivo dc sua recentenomeação para n cargo de cirurgião opti-tamologista do Hospicio Nacional de Alie-nados.
Tomarão parle 110 banquete os sr«.* ai*mirante Alexandrino pie 'Alencar, prof. III-gucl Couto, ;prji. Ilruno l,ohos, proi.Henrique Itoso, prof. Henrique Tiuiiue,

proi. Jlauncio de Medeiros prof. Clitipot-rrcvost, prof. Arthur Moscs. dr. UastosNctto. dr. Pires i;errão, dr. Pereira Vion-na. dr. ILobo 'Antunes. .Ir. Álvaro de Cas-tro, cir. Pedro Magalhães, dr. RodriguesSaldanha, ur., Kohcrto Duquo listrada,
comniandánte I acito Moraes Rego, coronelI. Mattoso Maia, .pliannaccutico Thcodorode Abreu, J. Schmiclt. dr. Jos. RodriguesUarbosa, dr. A varo Ramos, dr. LVugustode llarros e Vasconcellos, dr, HumbertoGoltuzro, dr. Gilberto Goulart dr. Sms-rico \ivciros, dr. Custodio Viveiros, dr..I. li. Moraes Rego, Marques Pinheiro, dr.Jayme Cainpcllo, dr. Mario Pinheiro, dr..fragoso Costa, dr. Sebastião Rcnnó, dr.'.ast.10 Guimarães, dr. Aristides Guaranáhllio,, João Alfredo Pereira Rego, HcntoLarneiro e Pedro IMnury.

ü: üs :i:
VIAJANTES

Deve chegar «manhã, vindohiiço, pelo "_. I'auIo", o dr.Oliveira I,ima.
A mocid-ide das nossas escola, superore*

propara-lhc carinhosa recepção. Os alumno'dn Acadcipi,. dc Altos ilístudos comparecen"io incorporados no scu desembarque.

A RHUM

•DE-

Ernesto Souza
Com Iodo,

Qlycerina e Hypo-
phospliitosdeCal-

cio e Sódio
BRONCHÍTES,

Astlima, Tuber-
cuiose pulmonar,

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

GHilM_DO_C.-l.cdBffla.ço,l.

Conselho lunicipal
'Foi encerrada liontcm, com a .presen-

ca de onze intendentes a ultima sessão
extraordinária do corrente anno.

Na ordem do dia foram approvados
alguns projectos c adiados outros paraa iproxima sessão ordinária.

0 INSTITUTO LA-FAYETTE
Prepara candidatos á carreira consti-

lar, a concurso nas repartições publi-cas. a empregos dc guarda-livros, auxi-
liares de escriptorio, dactylographos e
lacliygraphos e á matricula nas escolas
superiores.

Cursos .nocturnos c diurnos. Haddock
Lobo, .po. ] 1S68

«•«t_r**>-<_p!>-«S».lPE--

OBRA DO CIÚME

1*_ TVrnam-
Manoel de

UM "AlTO DE Fi." XAS ROUPAS
1)0 1XG1.ATO

Porcpic o Castilho da Silva, guapo"chauffeur", habituado a lidar com a
gazolina, tivesse feito explosão, derra-
pando cm seguida do coração da Anna
Alves, a rapariga que mora á rua do
Rezende 11. 6_, resolveu cila queimartudo quanto pudesse relembrar o in-
grato.

O primeiro numero do programma da
festa, foi uma formidável camoeca pro-dttzida pela "canninba", misturada com
agua c pimenta do reino.
.Depois a "Anuinhas", foi á lata, cn-
cbeu uma caneca com o liquido que fa-
zta mover o automóvel, atirou-o ás rou-
pas do seu bem amado c... não teve
tempo <ie ver a fogueira, porque as
chammas chamuscaram-lhe as delicadas
r.ulosinlias.

A Assislencia amarcllotl os dedos daciumenta com uma porção de ácido pi-erico c o "chauffeur", ficou chorando
sobre os restos das suas roupas cinzen-
tas.

AS OPERAÇÕES NO MOSA
E NO SOMME

Paris, _S (_. -7.) — O máo tempo
continuou a difficultar considerável-
mente as operações. Os allemães, a
despeito disso, tentaram contra as li-
nhas inglezas . nossas, 00 Somme e
em Verdun, vários contra-ataques, sen)
outro Tcsultado senão o das pperdas sau-
grentas que lhes custaram.

Os navios inglezes. bombardeando os
fortes de Kavalla, oppuzeram aos bul-
garos uma resposta que decerto elles
não esperavam. Eguaes revezes encon-
traram em terra, onde onze seus vio-
lentos ataques se mallograram sob o
fogo dos canhões servios, na região dc
Kukuruz,

Parece evidente que os germano-
búlgaros presumiram demais das suas
¦forças, quando tentaram, pela^ alas,
um grande movimento envolvente con-
tra Salonica. O que suecedeu, c que a
fadiga em breve os venceu, de sorte
que agora estão marcando o passo ou
recuando, quando ainda nem sequer fo-
ram travados os combates essenciaes ao
seu plano. "*

Os super-subn.ai.nos alie-
mães

Nova York, 28 (A. A-) — Um des-
pacho telegraphico de Madrid annuncia
que está sendo esperado na Hespanha
um dos super-submarinos allemães, con-
duzindo importante carregamento com-
anercial.

Essa noticia, segundo acerescenta o
informante, foi recebida directamente
dc San Scbastian.

*
Os russos oecupam uma

aldeia
Londres, 28 (A. A.) — Communica-

ções aqui recebidas dc Petrogrado di-
zem qtte os russos, depois de ligeiro
combate com os austríacos, oecuparam
a aldeia de Delieuw, pfazendo grande
numero de prisioneiros.

O Peru' e a "black-list"
_,iwiflp, 28 (_. A.) — Alguns jornaes,

oecupando-se da sessão de ante-hontem
da Câmara, a .propósito do discurso do
deputado Secada, atacam a "black list",
como attentatoria á soberania do Peru'.

O 'Senado, em sua titima sessão, ado-
ptoti tambem a medida de solicitar do
governo sua intervenção no sentido de
serem retirados da "black list" nume-
rosas .firmas commerciaes c industriaes
nacionaes. "**

*
COSTUMES CMC ?...

La Maison Nouvelle
9, IlUA GONÇALVES DIAS, 9

*
Como o "Deutschland" foi

recebido em Bremen
.Berlim, 27 — (T. 0.) — O subma-

nno mercante "Deutschland" 
partiu da

desembocadura do Wescr para Bremen.
O "Deutschland" adiava-se totalmente
embandeirado, conservando-se o scu
commandànte, o 'heróico capitão Koenig,
sobre a ponte de commando. Ao _eu
encontro vieram numerosos vapores do
governo de Bremen, e elle seguiu cs-
coitado por grandes rebocadores e acom-
panhado por numerosos navios de to-
das as classes. Ao comprido das mar-
gens do Weser, o "Detttscland" era
saudado á sua passagem com hurrahs
çnthusiasticos, ao passo que os sinos
das egrejas repicavam alegremente e
enormes multidões entoavam o hymnonacional. A estas manifestações, o'Deutschland" 

correspondia saudandocom as bandeiras. O embaixador norte-
americano, sr. Gerard, telcgraphou ncompanhia "Deutsche Ozcan-Rhederei"
nos seguintes lermos: "Pcrmitti 

quevos envie as mais cordiacs felicitações
pela chegada do "Deutschland". Nãosomcnte_ fizestes muito para fomentaras relações amistosas entre a Allemanhae os listados Unidos, mas tambem de-monstrastes ao mundo o espirito de ini-nativa do commerciante e do engenhei-ro allemão, assim como a capacidade ea coragem dos bravos marinheiros ai-Icmaes.

*
O que informa a ultima

nota do alto comman-
do russo

—W&0-fl?_HWJll

O CORPO DE Sl_ttU_.A-.QA
EM AOCÃO

IM_-T_IO..A.S
, URA CATHO-TCA "lESUS MARIA
JPSK". DA KCKKIA DO DIV1XO SAL-VADOR. PIEDADE. _ Continuam 03 en-

para a lesta ile Xossa Senhora da Pie-

Osvaldo Gomes,
enthusiasmo, para este

organiza-

ler sempre as ultimas
rasa Rraz I.auria.

Quem quizer
novidades c só
.gente geral da ATLWTI DA.

78, KUA GONÇALVES DIAS. J-S
Entre Ouvidor c Rosario

11 -mmm&ê<frm&Sk*__**_ttm*—m

O Ciran. DA PRAGA DA
l-EPUUMÇA

Xão ha coiistfiiiittimcyt-o iilign!
'Ao dr. iAlbitqu_rqu_ MellÇ juiz d»

.1" vara criminal, foi impetrada uma
ordem de "iliabeas-corpus" em favor
dc IRaffaele Gatlo, preso pela policia
do 14" districto c -processado como au-
tor da morte do commerciante Ernesto
Pedr

A est rea do barrista Kobcrí Pantojíi,
como era de esperar, levou grande concor-
renc.a ao Republica- Tambem os novos
films, dc grandes e arrojadas concepções,
atirai ram o publico, rj-ic lá esteve nume*
ros-i.

Deante d.ççc suecesso, o -lítraent^ pro-
fra"::»..! q'.ie foi hontem estreado, será hoje
repetido. cerUimente cnm a mesma procurados habitues do Republícc, •

na .praça da Ri

o petícionario

nublic

uAIluga o .peticionario nue Raffacle
agira em legitima defesa da honra de
sua irmã 'Maria Gatlo, seduzida e dc-
Morada .por nqucüc comnierciane.

O juiz, por sentença dc hontem, dc-
negou o .pedido, depois de evidenciar
qtte o paciente não soffre constrangi-
mento illegal, .pois, preso em flagran-
te quando atrrou cotn uma -pistola con-
tra sua victima. foi processado, .pas-
sando á disposição do juiz da 8a pro-—¦ toria, a quem '..imkni foram enviados

O antipro circo Epinelli dará _oj_ uma I os autos dentro do prazo legal.

Circos
:h •*.

reterei: , n sr
Reina grande

encontro.
Os "leains" estão (assim

dos :
Primeiro " team " :

Marcos
Piudaro — Vidal

J.ais — 1". Xetto — ?. Xetto
J. Carlos — .1. Couto — R. Ferreira

— C. Silva — E, Carvalho
Segundo " team " :

Affonso
Waldemar —¦ Joaquim

Calmon — Fábio 
"— 

Ilonorio
E. Coelbo Netto — J. Bâptista — L.

Bartholoineu — O. Costa — M, dos
Guaranys

Tara este encontro, a commissão de
I Sports do Fluminense solicita por nos-

so intermédio o comparecimento dos
jogadores acima escalados na sede do
Club, ás _ c meia lioras.'P. S. — A directoria vedará a cn-
trada a quem julgar conveniente.

TIRO"
REV_UV_3I.-C_.UB

K.fectuou-se _ domingo ultimo n Rrandccameonat de tiro de tirecisáo. Ksta provi{..fi esperada com grande -_nciedj.de pelosmelhores atiradores de todas as sociedades
ue tiro.

Couberam os louros da victoria ao Kevol-
ver.Club. que obteve as auatro primeirascallocaç,u~c8, sendo o campeão o commandànte
Pereira da Cunha, com 360 pontos; 2n, Ma-
ikicI Ramos; ..", Usrar de Carvalho: 4". An-
tonio Dias Amorimj Trancos Atiradores
obtiveram as stRuintes collocacões: ..° Da-
vid Coelho, e 7o, Xíanocl 1*\ S*iben..t-Vn_co
da Gama; 6o. Joaquim Balthazar Junior.Serviram como 'juizes os srs. Antônio G.
di Cunha c Horacio Mania.

Os directores agradeceram a todos os re-
presentantes, o Rrande numero de atirado-
res- mie apresentaram, para concorreram no
importante campeonato de tiro dc precisão
aue. pela orimeira vez. foi disputado no
.f.-iií.f do Revólver-Club.

Os premios íoram entreeues aos vencedo-
re*. rtpós a apuração da mesa do jury, que
constava de uma rica medalha de ouro
para o in, medalha anistiei de prata, para
o 2°, prata dc cunho aos 3o t 4°. bronze
aos .", 6" e 7° lugares. ,

setembro,
dns memb

•Kstã .tKilinente ;t disposiçíío
da I,iga os cartOes para acrande romaria app monumento de NossaScnhorq A-i-V.i.-.-l .r.i, e*r,i iXiothcrov, ipiefc re.ipp*.i no dominso próximo, 3 de selem-

bro. Pede-se ao:, sócios procurarem os car-toes com antecedcíicia.

romana
Senhora

¦Realiüam.se nos pr.ximos diasde setembro a? grandes íc--t..s tao santuário da milagrosa -Nossa
da Penha, de Jacarépaguá,

* * :.
MISSAS

Com cxtraordmaria cencorreneífl dc ami-
sos, realizaram-se hontem, cm todos os ai-tares <la. cereja da Candelária, missas de
setimo dia por alma do finado capitalista
e director da Companhia de Seguros Ar-
sos IMununense, sr. .1. C. dos Santo; Cobn*
bra.

re.1.1Reza-se amanhã, ás o horas,
de S. Francisco <ie Paula, a missa de
timo. dia, mandada celebrar e:n suffraiçioda nlma <1d saudoso chroiiista sportivo Vi-
ctor Alacidj! por sua íamilia.

:. Ü! ü:
_A.jI_ECI"..EXTOS

Por telegramma .íe fortaleza, sabe-se ter
fallecido ali d. Hulalia Collares Chaves, es-
posa do capitão Manoel Collares e mãe do
tenente Manoel C. Cliaves c do sr. Juve-nal C. Chaves, funecionario da Prefeitura
desta capital.

Falleceu hontem. is 7 il: bons da ma*
nhã, o sr. Francisco Pires de Mello.

O seu enterra realiza-se Jioje, saindo o
feretro «da sua residência, á rua Augusta
n. ..Oi 'Kn.Tcnlio ¦de Dentro, ás 8 horas da
manhã, para o cemitério de Inhaúma.

¦Em sua residência, falleceu hontem, re-
penti na mente, o acadêmico ds medicina José
Martha Carrepeto. natural do Rio Grande
do Sul.

O sen cadáver foi, com consentimento
da policia, removido para a Faculdade, de
onde sairá hoje o enterro, ás g horas da
manhã.
---— ¦-' ¦'¦¦_*-_e.-_!>--__!**"_¦' _-*--.*¦*•¦

fl ULTIMA MODA
Vestido muito elegante em "T.afíe-

tá" superior; Chies Figurinos, Rs.
iso$ooo. Reclame dp mme. Latira Gui-
marães, r. do Theatro n, 7, sobrado,

Pronunciados ]u*ososAgentes do Corpo dc .Sisurança Pu-
blica prenderam hontem cs seguintescriminosos:

Manoel Alvea de Olivoira, .por seachar pronunciado ipelo juiz da 4" varacriminal como incurso nas penas doart 3.10, paragrapho 4, do Código Pe-nal; Durval Seabra ou Durval de Oli-veira Lemos ou Antônio dos Santos,
pronunciado pelo juiz da 3* vara, comoincurso nas penas do art. 3.10; e Ar-
Unir Pereira Plácido, pronunciado como
jogador, .pelo juiz da 2* vara criminal.

Com os Correios
UMA AGENCIA QUE NÃO PRESTA

SERVIÇOS
Pedem-nos chamemos a attenção dosr. Camillo Soares para o que se está

passando na agencia postal dc Barra
Mansa que, sendo dc 1* classe e pes-sumdo numerosos empregados, não pres-ta, entretanto, os serviços que seria de
esperar,' poi. que fecha as suas portasas 4 horas da tarde.

As pessoas que têm de enviar sua
correspondência pelo expresso, que dali
parte ás 5,1.0 horas da tarde, nunca cn-
contraiu a referida agencia aberta.

ísão precisamos salientar os prejuízos
que isso causa ao commercio e aos par-tictilarcs, especialmente para a venda
de sellos.

OS L.YDTIõES

A cnsn Atlas visitada
A's pprimeiras lioras da madrugada

do liontcm. o rondante da rua Senador
Euzebio notou que alguém revolvia o
interior da casa "Atlas", á mesma rua
n. 3, dc vela accesa. O rondante foi
ao 4° districto, communicou o caso ao
cr':!!*!'_5-.rio de enrvico ** "ir1_0" nren-
deram ali o conhecido ladrão Oscar de
Oliveira, de ci annos e preto e que jáhavia escolhido vários pares d: sana-
tos. Rm seu poder íoi encontrada a
quantia de 330.000 que elle confessou
haver retirado de nma das gavetas. O
ladrão foi autuado em flagrante e re-
colhido ao xadrez.

«C__-»_r-.<'57."*_>-ÍS3
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Transferencia do partidas
Communica-nos o chefe do trafego do

Moyd Brasileiro:"As saidas dos paquetes Bahia e Mi.
nas Geraes foram, por motivo de força
maior, transferidas para o dia _t do
corrente, devendo realizar-s? a do pri-meira ás i_ heras e a do segundo
ás 14."

. Petrogrado, 2S — (A. H.) — O ul-tnnor communicado do alto commandocontem as seguintes noticias:
1'oram repellidos todos os ataquesallemães perto do ilago dc Keldychava,

ao sul da estrada dc ferro, entre Bara-novich e iLunicnisls.•No Dniester, ao norte de Mariampol,occi-jpamos o bosque a léste da aldeiade 'Uol-iuw,
'No Caucaso, continuam os combatescm toda a linha desde Kyghi até aolago \'an,
Rechassámos os turcos das suastrincheiras d margem do rio iMaslada-

razi, que atravessámos.
Ao. norte de Bitlis, repellimos as tro-

pas inimigas.
-vo sul, perseguimol-as nas regiõesde Nen e Sakkiz".

O Almirantado inglez des-
mente

Londres, 28 — (A. dl.) — O Almi-cantado britannico, numa declaração
-f'fi'Cial dc hoje, desmente uma mensa-
gem radiograpbica de Berlim, referindo
que a leste de IDoggcr Bank, foi avis-lado, por marinheiros hollandezes um•destroyer" inglez qua a tripulação jáabandonara e estava prestes a submer-
gir-se.

*
Operários chinezes chegam

a Lyon
Paris, 2S — (A. H.) — Chegou a

Lyon o primeiro coni ingente de ope-
rarios chinezes, que vêm trabalhar nas
fabricas de munições.

iEsse contingente _ de mil trabalha-
dores.

NY10 precisa do reclama "J_.__.I__.A-
RV". Asiin minera] natural. Deoo-
sito Th, Ottoni 34 — T. 355, *%'.

•T;

Os búlgaros em território
grego'

Londres, 28 (A. A.) — Communica-
çtíeg aqui rcccuiuãã uc Salunica dizem
saber-se ali que as forças búlgaras tive-
ram contra-ordem para não continuar aavançar cm território grego, acreditan-
do-se que o movei dessa resolução seja
a necessidade que tem a Bulgária de
garantir as suas fronteiras com a Ru-mania.

Em Athcnas, como em toda a Grécia,
o espirito publico está cxaltadissimo
com os últimos suecessos internado-
naes,

*
Politica uruguaya

Montevidéo, 28 — (A. A.) — Cir-cuia a noticia de que o dr. Feliciano\icra, presidente da Republica, tendoem vista as difficuldades que os ele-mentos balllistas estão creando paraacceitar os bases de uma concentraçãocom os solorados, resolveu prescindir(Ia collaboração daquelles no novo ga-bmete, onentando-se a politica com oselementos anti-collcgiaüsias c coloradosAinda nao se sabe nada sobre os no-mos que pn.rnin na formacã* A- fuiministério. " -•.">' "u , mru

*
De volta da America

SÃINT-SABNS CHEGOU A PARIS
Paris, a8-.fi!.. H.) - De regre*-so agora a Paris, o maestro Camille-aint-Saens tem exprimido n maia inti-ma e profunda satisfação pel» caloros»recepção, que lhe proporcionaram 01seus amigos na America do Sul.*Um combate entre austria-

cos e rumenos
Nova York, 28 — f.\. A.) — An-mmciam dc iBcrlim que as tropas ru-menas confraternizan-o com os ru .o_em Dorna, na Transylvania, RtravMsí

ram a fronteira, sustentando um vio~-
lento combate com os austríacos, cujos
resultados são ainda desconhecidos.

iE' este o primeiro encontro dos no-
vos alliados contra os impérios 'cen-
traeS.

•
A Bulgária e a paz

Londres, 2S — (IA. A.) — Os jor-
naes da tarde _eram curso a uma in-
formação de Athenas dizendo que ' a
Bulgária está disposta a negociar a
paz cm separado com os alliados.

*
Um dia de agitação em

Berlim
. Nova Yorlt, 28 -— (A. A.) — Ra-

diograp-ham de Berlim dizendo <_uc a
capital allemã esteve liontem agitadis-
sitna.

As noticias annunciando a ruptura
de relações com a Itália c a Rumania
cairam em Berlim como uma bomba,
provocando do populacho grandes ma-
nifestações patrióticas.

O povo, amotinado, percorreu as
ruas da cidade dando morras á Itália,
sendo o edificio de sua embaixada ali
apedrejado.

A polioia está monitando guarda a
elle e ao da iRumania.

*
Está declarada a guerra

entre a Bulgária e a
Rumania

Nova York, 28 — (A. A.) -^ 19
horas e 40 minutos *— Oc Berlim an-
nunciam para esta cidade que foi de-
clarado o e.tado de guerra entre a
Bulgária e a Rumania.

i-ãpera-se a cada momento idêntico
procedimento da Turquia, cujo gabinc-
te passou o dia em reunião iperma-
nente. '*'

Os diários parisienses e as
novas declarações de

guerra
Paris. 28 — (A. H.) —Todos os jor-

naes cel-bram com vivo enthusiasmo a
dupla declaração de guerra da Rumania
á <Austria-Hungria e da Ijaüa á Alie-
manha, e dizem que a satisfação, com
que o acontecimento foi acolhido, tanto
pelo graffde publico como nos meios
que possuem melbor informação, prova
„ importância <jue se ,dcve ligar á in-
fluencia que elle exercerá sobre a
marcha da guerra. Do ponto de vista
militar, a entrada 11a luta do exercito
da Rumania creará ainda maiores com-
plicações á situação, já tão critica, cm
que se debatem os impérios centraes,
neste momento em que a offensiva
dos alliados na Macedonia lhes causa
tão justificada inquietação.

Por outro lado, aperta-se em torno
delles o bloqueio econômico, uma vez
que agora todos os abastecimentos —
notadamente o de cereaes — estarão
impedidos aos allemães.

A entrada da Rumania na guerra
terá finalmente a significação de um
symbolo: a imprensa allemã, com ef-
feito, dizia ainda recentemente que a
nação rumaica acabaria por tomar o
partido que tivesse certa a victoria, e
cm taes condições, não podem mais
os austro-allemães ter illusõcs quanto
ao desfecho da guerra.,.

Consignam ainda os jornaes que a
decisão da Rumania faz honra á cia-
rividencia do scu governo e constitue
ao mesmo tempo unia justa recompen-
sa para a diplomacia da "Entente"
que, pelos seus perseverantes esforços,
conseguiu levar a bom termo o vasto
programma que o sr. Aristidc Briand
soube fazer apprnvar pela Conferência
dos Alliados cm Paris.

Paris, 2S (A. II.) — Segundo infor-
mações enviadas de Genebra ao jornal
La Liberte desta cidade, os motivos
com que a Rumania justifica cm sua
declaração dc guerra a sua entrada no
conflicto são os seguintes:

¦i° — A_ situação em que se encontra
a população rumaica da Austria, cx-
posta ás eventualidades da guerra e
da invasão;

2o — A menor duração da guerra
que não poderá deixar de decorrer da
sua entrada no conflicto;

3° —O apressamento que experimen-
tara a realização das suas aspirações
nacionaes, por effeito da sua collabo-
ração com os paizes da Entente,

Concerto Antonietta Rudge
¦ »r

.A arte excelsa da pianista sra. An-
tonietta Rudge Miller já exgotou o vo*
cabulario elogioso da critica. A cada
concerto de tão illustre cultora de Cho-
pin, a critica, fazendo-se interprete de
um sentimento geral, unanime de a]'re-
ço, e encarecendo pelo próprio sentir o
immenso valor de uma pianista nacio-
nal* senão unica, inimitável quasi, tem
fprrageado no if-orüegio da retborica
AS mais expressivos dythirambos.

O ihumilde chronista que hontem as-
sistiu ao Recital que a sra. Miller of-
fereceu .ao seu publico captivo, confessa
a sua inopia literária que lhe não de-
para novos e mais eloqüentes adjecti-
vos para ferir com maior intensidade a
corda dos louvors. Essa corda só po-
deria vibrar sons já tangidos, repev.
culidos, envelhecidos, por tanto.de mai*
a mais, na contingência dc ter que falai
de peças tambem já ouvidas c enconiia-
das.

O Recital, dc facto, constava de obras
que em «poças varias figuraram em
programma da sra. Miller.

A, sonata " Appassionata " de Bcellio-
ven foi executada em 12 de novembro
de 1014; assim como o Nocturno em
Re beinol dc Chopin.

O Estudo cm dó maior de Alkon, a
Barcarola de Chopin, Le roi des Aul-
mes, de Schuh-rt, e a Gavota de Hen-
dei, foram applaudidos nos Concertos
dc Trio, em 1915; Jcux d'eati, de Ra-
vel, coube ao -oncerto de ia dc julhode 1913; Les Papilons, de Scltumanti,
encantaram o auditório "do Municipal,
na noite de 30 de outubro de 1014, c
a valsa Mefisto, de Liszt. Busoni está
no programma dos concertos de Trio,
do anno passado.

.IA sra. Antonietta Rudge compoz as-
sim um ramalhete das flores mais olo-
rantes do seu repertório e o offereceu
aos seus admiradores.

Teríamos, -pois, de repetir o que es-
crevemos cm cada chronica dessas pe-
ças.

Não o faremos, é claro, comtudo não
deixaremos de accrcscentar, coisa, aliás,
inútil, que a maravilhosa pianista, nesse
tempo decorrido, conseguiu! aperfei-
coar as suas qualidades de technica,
acrysolando a ipoetica interpretação dos
seus autores favoritos, como Becthoven
e Chop'n.

O temperamento vibratil, ,porcm.*sem-
,pre sereno, com que traduz os lancei'
intensos, é ainda o que lhe conhece-
mos através de um longo periodo de
evolução-

Outr'ora dissemos que os roseos de-dos da sra. Antonietta, chegaram n
domesticar as fúrias de I.iszt, hoje ain-da pensamos do mesmo modo e com
Liszt os demais autores passam inevl-
tavelmente pelo poder moderador da
eminente pianista.

Os coloridos leves, a delicadeza do
toque, a sonoridade quasi diaphana são
as nuanças com que ella se compraz de
exhibir as telas musicaes, ainda mandoessas, pela sua amplidão, solicitam con-
traste dc tintas mais carregadas. Porexemplo o inicio do terceiro tempo da
Sonata de Beethoven, reclamava, a nos.so ver, mais dynaniica que puzesse rc-levo á linha melódica cm velozes senti-colcheias e que se nos afigurou pouco
perceptível.

Defeito, talvez, do ambiente vasto ccom a custica interceptada pelo "poço
vagnenano".

0 Recital provocou, diore soiito, in-descnptivcl enthusiasmo.
A concertista foi obrigada a concedei

vanos números nue foram: um estude
e Souiiait d'tine jeune filie, de Chopine Jardm sons la pluil, de Debussy.

Correspondência neutra
confiscada

B-r/fm, 28 — T. O.) — Os inglezes
confiscaram em Kikwall toda a corre-
spondencia transportaria a bordo do
transatlântico United States, num to-
tal de cerca dc mil malas postacs.

*
Na rida tenha por Jcmmn
Beber somente IRACEMA.

Um accordo franco-allemão
Berlim, 2S — (T. 0.) — O impera-

dor ordenou que fosse inhibida a exe-
cução de todas as penas a que foram
condemnados os prisioneiros francezes,
scjalm de guerra, ou civis. Esta ordem
sc baseia num accordo com o governofranecz.

Os francezes em Verdun
'Berlim, 

28 — (T. O.) — Os france-
zes conduziram para as linhas de fogo
cm torno de Verdun, desde 21 de ju-
llio,_ nada menos de 66 divisões.

No Somme os francezes empenha-
ram até agora 23 divisões e os inglc-
zes 37.

Na vida tenha por Iemma
Beber somente IRACEMA.
NO LYCEU'LITERÁRIO VOR-

TUGUEZ

Ainda o incidente provocado pelabandeira nllcinã
Esteve .liontcm á noite reunida a di-rectoria dç I.yccu Literário Portuguez,

para tratar do incidente provocado hadias pela bandeira allemã e do qualresultou a renuncia do sr. JoaquimFreire ao cargo de vice-presidente da*
quclla instituição.

A. directoria resolveu abrir um in-
querito para apurar a quem cabe a cul-
pa do hasteamento do pavilhão da Al-lemanha na fachada da sede social paradepois resolver sobre a renuncia do sr.
Joaquim Freire.

A' vjsta da attitude assumida peladirectoria, o commendador Sá e Rama,
presidente do Lyceu, que. segundo af.firma o sr. Joaquim Freire, na suacarta de renuncia, foi quem ordenou ohasteamento daquella bandeira, reífflveuafastar-se da presidência até que o caseseja perfeitamente esclarecido.

Massa tie Tomate- &£&.*._
Manufactora

de Conservas Alimentícias.
'¦»*! * iff_» » ¦¦¦

NO CÃES BO PORTO

Rcaliza-so bojo mais nm leilão
de terrenos

Rcaliza-se hoje, ao meio-dia, mai!um leilão de terrenos desmembrados doCaes do Porto, situados na quadra 12.O director do Patrimônio do The-souro Nacional assistirá no acto
iPor decreto de 23 do corrente, dopresidente do Estado da Bahia, foi no-meado juiz de direito da comarca deMaracasj o bacharel Francisco I.conar-do da Silva ilvcssa.

ügtos Dolrorarâ"
Pelo prefeito, foram hontem nomea*aos: para a Inspectoria de Mattas, Jar-dins, Pesca e Caça: guarda ajudante,o guarda dos jardins José Luiz da Sil*va Campos e Ruardados jardins o ci-uadao Carlos Barbosa de Oliveira.

¦nn m m_t -p _m* ,

CENTRAL 00 BRASIL

DE PORTUGAL
Como foSi atacada a
canhoneira "Ibo"

Lisboa, 28 — (A. H.) — Hontem, á
noite, ás 10 horas, mais ou anenos, a
canhoneira portugueza Ibo foi atacada
por um submarino inimigo a sessenta
milhas da Parra de Lisboa.

_0 torpedo lançado pelo submarino
nao attingiu o alvo passando, porém,a poucos metros da pr*ja da canhoneira.

De bordo da Ibo foram disparados
alguns tiros sobre o navio inimigo, o
qual mergulhou rapidamente, não appa-recendo mais á superfície da agua.

A canhoneira navegava em direcção
ao Funchal.

Lisboa, 2S _ (A. H.) _ A tripula-
çao da canhoneira Ibo, devido ao luar
que Jazia na oceasião do ataque dis-
tinguiu perfeitamente o submarino ini-
migo c viu claramente despedir o tor-
pedo.

O submarino navegava á superfície,
mas submergiu-se 303 primeiros dispa-ros da canhoneira.
i Lisboa, 28 - (A. H.) — O ministroitaliano nesta capital communicou ao
ministro dos Negócios Estrangeiros
que a Itália declarou guerra á Allcma-
nha.

Falledimento no Recife
Recife, 28 — (A. A.) — Falleceu

aqui o coronel Gregorio Sampaio.

Sa viria tenha por- lemma
Beber «"mento IRACEMA.

O foótball internacional
ECOS

A.) _
sport ivas

DOa„£_,MPEONATO SUL.AMERICANO
Buenos Aires, 28 _ (ACausou sensação nas rodasdesta capita a noticia hoje ipubíteadãPelo vespertino "Ultima 

Hora™, qualdisse que as entradas apuradas Soceasmo do 
pando Campeonato ialÍr-Sfü. dc ,Foo"-,a,! sò rentl«am58.000 pesos, aproximadamente, quan-',L, 

:n,s"ff'í1?ni= para cobrir asdespesa, todas feitas com a estadia e
&ce^nCI.W«9 

«««-Wi™

,1- 2 7 c'.''t'I,|das.ns guias para inspccçío
._>!« \,, ¦ Sfítuint"" empregados: confe*rentes Antônio Caetano Carlos Cavassoni o
S™ Joa» de Louro, auxiliar dc cs-cr pta Humberto Martinlio de .Moraes, tr_albadnres .Gentil Damasco, Manoel Rodri-
gues -errara, Jose. Kocha Santos, Antônio
&1'",- y**'".--! Ferreira; lArlstidcs Fran-
f«0-»d?.Ara",0'T1/ar**ía 1!'->''"«a, aiudan.
> pt,', ílasse J°5° MaVquea Polônio, Al.fredo Ro.driüucs c .Luiz Soares dc Siqueira!tçegrapInsta M_rio Julio dn, ..Santos, au-xiliar dc escripta Djalma Adalberto I.eat,
redro arloa c Purda-freios JosJ

—. Telo director foram despacliados 01seguintes requerimentos :
•iv- •/?n!c,s & c*p deferido; Alcides1 eixeira,. deferido; Alexandrina Quint_nilli..dc Oliveira deferido; (Antônio José 1'crrei*ra 1 or o deferido; Antônio Mazzco, defe-rido. (Anlonio Pereira, complete o sello;iiernnrdino Nascimento, concedo; DenedictnMarina da Silva, indeferido; Cardosd SJliaumaturBo. providenciado. Arclilve-sci«..icero de Figueiredo; areeito duzentos tcincoenta mil; Cláudio Faria, indeferido,t-ompanhi- Industrial dc Rlectricidadc, ar-eaive-se; Companhia Industrial Itacolomy,deferido; Coriolano de r.iula Nery conce!do 90 dias. cnm _|., da diária; Carlos Mu'.1113 lordciro, Bgunrdc opr.rtttnid.ide: Ca-,os riieodoro da Silva, deferido; Kstanis.
, ° í;!vcs Cardoso, dirija-sc ao sr. ministro<la \ lação; Kslbcr Jansen dc 'Alagalhnej
tampos. ccrliliq;ic-sc o que constar'- l-'er.nandes dc Paula & C, deferido; Francisco
»í_-_°'*!-?. 0!nTClra' ^''"idoi OrcgorioMendes Porto Barroso, arcluvc-se; GregorioTcdro de Alcântara certifique-se o nueconstar; Giilnl. Si C, deferido; Ciisfav-llsntista Nopomuceno, deferido; Hilário
fer?°'r "».,rv™ actualmente a remode.
«Si íi;„,""'• <ISfcr"i'>: Jacintho Cordei.ro de J.ima. nao ba vaca- Tnsenl.lm 1:».«andes dc Sá Firas, d_fffldo: j3_.'55,lSfl_.Meirelles,,ndeferido; 

José Bento de Sn 1
c.„eedo* Tn?i *?°sé • KlI",a,r<l0 <ls A*n".lm,cpneedo, Josc Francisco Monteiro, deferido'José Gonçalves dc Oliveira, não lia 2,.Tose Conçalvcs dn . Sacramento, in Icfe bhManoel da Silva, abonem-se íó da*
v-v W!íi.- ^ <le 0Iiveira. "3" ^^uga, .loso Pm llnrpv^. .1» í*  archivôse; João Vieira, deferido nos 

'ttfrmos 
da

w {_d_fc_H° ,rTafc'S0 V I*-ino J°^'ie r'-va. indeferido; I.uiz Jnsó de Oliveira orequerimento citado não M encontra n«seci-çfaria; Maria da Gloria do Paul» ,k**içrido nos .termos da informação do T.-.i*
»*ft*.__íatlr*íy<J HT* 

''«"anrles, aeeeito
!)_»,.«' •,rnnTocl. C-ardn=o Gomes, indefe*
termos, da informação; Narcizo da SilvaKosa, indeferido; Ocfcicilio Monteiro, defe*rido. Octavio 'Antônio de Vasconcellos, in-deferido; Octavio Appolinarlo de Azevedo,acceitp o nador; Oscar Pinto da Cunha nãoaa vara; Plinio Rosalino Franltlin, 'defe.
rido, Porfino da Silva, não lia vara: Raul'íjip.ires, cnnm pede: líaymundo Leonardo,r^ionc-sc; Ricardo Navaias, indeferido: Sau!Rodrijtucs. a.-!i!v-_e: Sebastião do Amaralliarcellos, acccito o fiador; Sebastião Victorppc Onvcira, concedo: Sociedade "Ilvitienl.
cal. selie o nnnexo: Trajáno de Mcíeiriu
. .Cv,i,r"'!lvc-fc'* Sinval da S5e X, Silv»,
g,lfcrií* t-KM™ Ro,--.. Mo ha taif-1Tlieopliilo Teixeira, indeferido, ' *'

José
Ciitíiisalmentí;

;-»'.>Ü .•¦_-¦;. ¦¦^:_i- >«*»k'- -w É.._w_w_,>..'¦-.- .¦-^•^..^U:;';;r.^-_-.'j_.. _-_>*
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K-eüsaèi àsr ItijJt-içwBa'

j^*-*»*03VClw_C_E3_R,CíIOÍ
1(|,1 -o de acosto df if.it>.

NOVAS J>0 DIA
Hn!•• 59 2 lior.iC da larde, devera roa-

íiij feigeulio Central Conde de Wilson..

¦x Directoria Ccral de Obras e Vlaçfo
,iu Prefeitura termina lioje,.á i "°™ ua
Urde, o prazo para o .recebimento de pro-
,o_*,.s para a d-iuoüção ilo -predio n. 4S

da rua Visconde de Ilaima.

ASSEMfkXÊAS CONVOCADAS
1'ouiaanhia listradas ilo- *'¦"'' „"?«lerae3

Urnsilelra (Rede Súl Mineira), dia 30.
lüiipresa de Terras e Culoiiizaçuo, dia jo,

l'"r"'-  ¦-¦-•-'- diBanco Mercantil' du Kio dc Janeiro, dia
ia ;i i hora. , ,/¦.<. i>-.

Centro do Commerciò de Cale do Kio
d- laiieiro, dia ,1", ús - iioras. .

Banco de Credito Rural Internacional, dia

Media: 43,_„. saecas.
Saídas! Rg.oKti sueca»,
lixísteneia: 1,684,794 saçcafl.¦preço pur io kilosi G$Ouo.
Posição ila meicutlo: firme.

ASSUCAR
Entradas em ±h\ 4.88j saccos. *
Desde 1: 143.313 ditos.-Saídas cm •-&: -'.8-i7 sàccoâ.
Desde 1: 162.92-, ditos.
1'xisteucia era *.i cio* tarde: iu.164 sae-

COS.
Posição du mercado: fir.n.

COTAÇOXiS
llranco crystal *•""" a S630 :
Crystal 'amarello $53° a S551 ¦
lliiscavu Spo a S450
llranco, .1" soitc S6;o a SO.o |
Mascavinho $500 a $550

NÃO SE AFFLIJAM

fSf*Y
> n flíitca e i B a*" fi**!. 9_1 1 __. »n |m«N.:. i.o...:. cai*.:, iio.xiti._i*.*!'.-.-: S'í' Í~!v.i-,mS,_-,m1»HERNÍA 1-teoWtaro. »,,,,-,.,»

¦ *¦**. o'..vfmW:
¦ •' ¦>. *•"•'

IWIW|»ÍH,JJ

ma

mol
Dá saude e cria forca

OLEO
!)•: Unli.tç-i, lata
_D:to. brirVil. .

,PHOSPHÚKOS
! Olho
í lírüh.liuc. , .
| (Pinheiro*. .
i Y_nraii..-j. .

(Mimosa, . .
I Kaio X. .' Brasil . . ,

Ve cera :
! qiiio . . . ¦

Y;.iraiii.a. . .
Raio X. . . .

QUEIJOS
D' Minas . .

SABÃO

Silvou
.¦•_'.l,-_

^tjSoon
..l)5"'>oj"J
_-.,*! Soou
aBoiiò
<•*._*•»

Sem operação.' ráteates de Bruxoílas o Xvseutàm. MoiU-lIu» de ouro,
l'n ris

M"N'.:. 1.0,1.:. CAI*.:. lll*X!ilo_>li:
VAl-I.AUnMtlW

Ter.a-feirn _.. clcj.fieS para ea:j:os
vugqs. Pjeio çompaiTcmicQLp de tonos
Urrais.. iji:.'itlr:. O Sce::. Sousa

.K195 jj

IHUIAM IíON-IIvM

(>4$0uJ
C_$oòo
_i$ooo

l_on»-'it_ 'das
9 ás* 12 c

das a ao 5.

O doi-iin„o
_K meio

dio.

$*.ou a

Preços correntes domercariO;^-.-^
do Rio de Janeiro

CAIXA IIKX1_1*U.1..Y_'.: IK>
CIAI' NAVAI.

ASSIÍMB.._:'.A U1',K.\I.
(r* coiivóoaçõo)

Do ordem'dò srj;i,*j>v;ep_jl._:nt*c, convido
os srs;. sócios ila Oaixa llcncíiccii^j *du
Club Xaval, a se reunirem cm «.som-
bica *_j__i.l orilinariii. m> .in ,:o do cn

!,

1
Al.UOUAO

Kntrádns cm 26: não houve*
Des da 1: íiôí'. farttos'', 

„, .a,, iã Vi.leai.0. .lia 3», A, 4.Hora». «™ '^"Pmoi
Coiapanhia Coimi.crciu _ Navecasao, du bgita 

^¦'faífei™**.
_'-,a* :i ,'!0''1f'„.ii1,. ií,.„nf„„ir., dia li. lí.tistcncla cm -«, de tarde: 10.049 diwi
•*• °Tras Uonoinicas. «ia 3. poll^a ^ „,„„,,„. pa.ülvS.lJo.J\'oiiipaubia dc 

Avicultura. dia 31. is . - COTACOI.S
•„_r_,e. Pernambuco Nominal

Companhia Brasil, diu 31, ái - '"-ias. 1 lt. G. do Korle Nominal
Seícmiiro: Parahyba ... ... Nominal
Coiii.aniiia de Seguros Minerva, da --, 

i 1 bora. 
' 

, ,- BOliSAlími.mia industrial Serra ilo Mar, dia <¦.._. „ , .,., ,: (t:. j liontcm, ;i Bolsa funccionou desprovida*- . • I de interesse, tltaiiilo ns apólices tieraes,
t úacas; as ü,i*. ('.. do Porto, hs da C, de

COXCOlíRENCIAS lí. dc l:crr_, o. do C. do Thesouro, as
/*_S.»._,S'C'lAI>.*iS Municipaes c-a-s acções das Docas da lia-1 lua. sustentadas; as das -Minar, S. .ler-

ARROZ NACIONAL:

nulbado, ......
Kspecial
Dito superior
IHto bom
Dito a» uorto, branco .
Dito regular
Dito, idem, do Norte,

raâado.

OílÍiu, virgem, cm ti-
jo-os. 4 kilcs.....

! Oleiná e vlrffcut, c.ii ti' jolos MCqilCUDS. .*. t::!(
1 Oleitia c virgem, tm íi

... jolns 11, 1, 2 kilos. . . i$--oo a i$-oo
.,-..,,,.. „ Jispcciul. cm tijolos, 4 C 3S300 a 3S300"¦•¦'¦' '¦¦" J ' ICspeclal. em tijolos, 3 V. j'..o a a$350

iJffn n.

Estrada d; _*e«_ Cc-uiral do Biiasil, l-aia
. conitrucção dc sete canos dc luxo c
ir.nskrinaç-o de doii carros de passagei-
r..!. dia 31, a.i meio-dia. .

\<i Directoria €cral de Obras e Viação
da frefeitura, para a eonsti-iieção. dc tinia
imirallia 113 ladeira 'lo Ascurra, dia _t, as
-¦ ':ora-i.

Estrada ile l-'e;ro Central do Brasil, liara
,, íoriieciinsuto de sobrcsalcntes para car-,
ros, bitola de i-m.oo, dia 5, 110 nniio-du.

Intendcncia da Guerra, ipara o forneci-
mento de pcía3 de arreiaraent. e ci|iup_-
v. -:i.t, dia is, au meiü.d*a.

R1_DNL_0 Uli C-.I-00I.KS
Faüivicia d_ Prailcisco Comes de Aze-

-. • il •. dia 4, ás _ lioras.
Fallencia Je Rodrigues i< C„ dia (<. a 1

'ailtincic
i lu.rj.

ds V.rdin.iTiilo 1'irrac dia

CAMliU.
Itontem, ote mcicido abriu eom o River

riatc c fj City Harilí declavando «sacar a
1 _• isl.U'd., c os restantes a laij-ifi,

fará a tact|UÍsiçüo do papel particular, ha-
via dinheiro a i- 19I33 d.

Pouco depois da abertura n ritcfcaclo eu-
riaqucccu, fornecendo somente cambiacs a
i.-i|_ d., os bancos do Iliasil, Ultrama-
iijio e Traccz c Italiano.

11 Hanco do Drasil afíixou. |iarã ós va-
i - ouro, a taxa dc 12 -'.ilCt d.

1 ¦•- nefiocios conhecidos foram de .pouca
1 nta. fechando o mercado firme. viKoraii-
do para us soques as to-xns do 12 35(32 c

.. i|j d., e para D compra das lcuas dc
'...bertiint, a dc i-'o :6 d.

[¦'oram cffíixadas nas tabciias dos ban*

509000
93^000

1 ny-sio, ii.** tia Rede .Mineira, «s apólices
_?opularçs c as Mineiras, maüiidns.

\iI-NDAt-
A}'olkes;

Geraes dc coo$, .**,  7Su§ooo
Ditas de 500$, i.u
Ditas de i:ooa?. ¦!, 5, a. . .
Ditas ideai, i, 3, 3, 4, 1,

i,'-Tt, 
O. do Porto, 1. <s. C. d;; -i.. tle l'ci:'U, 2, ,), 4..

49, ia?., 
C. du Tliesouro, de si.S. 1, a
Dilas ideai, e, 3, ., 11. . . .
Dilas idein, _S, 
Municipaes, de 1900, port., ití.a 19.1l.0110 Anura
Dita'3 nom., 12,  199S000 Caiup.
\M\.-àò de .9.4, port,, 4, 2;., a Í95S500 Bah'
Ditas noni., -t, S.|, a, . . . rtjóÇooo Maceió,
1*. dc Minas Geraes, dt- ¦ :ooo|, ! Ãvacãju

1, _*. ., _, ;. S. 11. u. . . .Gsfooo Sul: .
ti. do Rio '.t o|o), ., i

ARROZ ESTRANGF.IRO
Aaulha, de ia. . . .
Dito dc a*
Iníflcz

/ÍSSUCAR
Branco crystal ...
Crystal, amarello . .
Mitscavo. .....
llranco, .>rt sorte.
Somenos
Mascavinho ....

AÜLTAS MINEIiAES
Nacionaes!

Cáxambú (^S garrafas)
I_amh;iry (48 (tarrúfái

5.353OO 11 ?<)$,.-¦ ,..,:,,.,.
40$7„n ,.ü$000 l'*>-
4I|700 ., «Sooo-j i,-Specia| je pcs„lü.»™ 38$.loo'| V).i_eiu ,k. Ij,,,.-

Vil sem ímperior
... VINHO*'*"* l!t- 1 "O!.". Crande . .

, _ kr.

30_;-oi>

Collares, tiníirj. superior
7G.C00.-. 91.000 1);t0i i,..t,rior. . _ .Md ha virnei: do l'..no. . .
33$.;.jj .1 .|oSJUU Vcr£le n,.r,,.K...„. . .

„.,. _- i io-.cbon. tintoSono a 5.0.1" rjit0i !,,-,,„ ,., S1_,JSSü.iu 11 K.,.!" Fijjucira, tinto . . .5iJ'> *j jmju Hcsoanhol tinto. , . ,
.67o a; .o<J'J DHo branco . . . .!\a.) Ua Vermoiitli (Ciiuauo) .
.400 a / Çjjj j l<urtu_tuéz

F.raneez. caixa. . , .
_. sa**aBfoc-p « í8$joo Mo*tsorv

2350011 a ¦j.-Suoo 
Cabo ^rifl' .'¦*¦#* #* •*Cumbucftdra Cl8 garrafas) aaSooo.ti 23S000 VINAGRE

S. l.oiueneo (.S garrafas.. ssSoiio a 2j$o-.o |
Salutaris (48 uarrafas. . -_$o_n a _4$ooí Tiraiico .

E_taui_olras: ' 
n_ _,' .- Tin^ . .1 Vicby (50 canaliisi . . 5Ssooo a 5S.000 " VELAS

rusSouo perrier (v> Ranaíasi . . ..CSuoo a s6$ooo Grandes de 5 e 6

Quem compra um CINTO que nio seja leito
tob medida, coniorme a _ros,ui> da li)-.KMA. -ia

maioria das yei.es cxp.s ie ao e3traiisiilamet<to. oo
iiaostioo e corre o |>enso da morle eime hornve s
dorti. .'..'ii

Nu gç»_..dc estabelecinienlõ do Proíeisor líAííf,
KINl todos os appirelhos sao iabric-ilos sob me.
dida, coniorme o caio ! a euiermidade, nao tendo

I nenhuma mola de ferro; sâo leves e invisíveis, garaii-
3$.00 i lindo unu contenção suave c períeita, também uas

lUraia. _s ooâi. voluim.*.io:_ podendo o docnie liiba.iai, ia«-, o\r.. 10 o Ue „y . _- --_ .. di-ClíssflO 
e VO

''£.- caix." j 
ubteDe"!a,.'í'"i"r"..í-dS"'.» 

o, CINTO òo 1'roíe.sor LAZ^RINI h.,u«i -*«. j .Hccretaria da Cuixii' ^.çticcirte do
! iilclnmcnte curado de unia Hérnia Ksero tal, que sofiru ha lontos antioí. Aliei , Ciuli -Niival, em 21 de BBOStO .do ioiC

:$a3o a _$'__»• tindò essa' cara, lambem renovo a minha (t.attdao. - Manoel l.arc* do A.na.al. \ __ /.,,,.,,,.„•„;>„,,,,•„,,•. I. r.,S.|.
! Coiiira-moMic da Fabrica de Tecidos " Cui.covaiiu ,. i,,„,_ ., ,„-,», ^'í&ÃWiíJrs^^-a^ iW,XA S£ .,;,v;wrAM,h,AS

Ivc ,aid,Vl1'íiliand'. iioi-vosit o Rheu.nm.is.uo.. i.i-vprtM, uaia so- *>™ 
,^"^^1, s.

U_0£|S.S!ll) - LARGO DE S- FRANCtSOO N. i* 
j ^-.^ 

«j. ij^
J 7')'7 ,Na quiilidailç de proctirador <ie d.

_____¦! ™üü2f__!;""il iLÍJ_J!Jrr*,ff?_'V!IV_"""JTt7r. '."""~ ,._,. i viuva e belieticiariii d;i> presentes apo
FLUMINENSE-HOTEL A MlUldial iliees „S. P407JS, ÍMinuidaí ;.l.ulo -

i$7P0 a t*"Oo

$7uo a 1S7U0
.for kilo

$78. a S780
í-ao a ís_.i
Í6ú'* a ÇÍíoo

P.pa
i6'.-Sooo a iSdSooo
fjicSooò a '(¦•jS-ou
afuSor-, -> .iS,-'.on
ijfiojooo a 540S0Ò0
4t_j?i.tin a s.joÇooo

Não lia
iSaSoui, a ;:..'*noo
,uo$oou a ííooÇojo

NSo 1 a
4-.11S00U a 500S000

;i.;Si)-)0 :i .'.''•Sc.oo
34S060 r ¦óSooí'

OS SORTEIOS DE HONTEM
I.itfurniniU) sol) nova dlvcccno

:|i Aposentos pnra 200 pessoas :|:
l) qiic mais convém aos ptissaeci-

vos tio iuteriòi'. — Preços: rcsnoiideiite ao corrente niez. -.
_-_ - *«*_i» .. (__t__n/k_. _ uni ;i niiatllia ue u'7OO3iO00. iiomu-hi
OtmrtoS com pensão 0$ e 8SOQ0 Uj^1^ "jí*" 

f 
"eleva 

o total, até asora
lliitno... Ouartos sem pensão distribuído aos seus associados, á quantia

4$000 e 5-SOOO (liiirios. I de >(jg:,__s$sqo

fnll-cido marido, dr. .loão Lliiiiii.iriii
, Suuna, recebi da Caixa Geral das ba

Mais um sorteio, realizou l.u:*.t'in a I ____)___Si por inlerini-dio de sua Agen.lO
Companhia dc Seguros "A Mundial-: cor-. 1^ -ja].ju ;i quantia ilo deu ciuiliis de

Antigo ....
MiiiHinin...
I\lí
í-*-alij'iul_. ...
:.'¦ ptomio

Agavs
A Hora
Â Real
Garantia

OU'. lioiljólètà
Cobra":
VetiiUi '

I-eáo'm
SOT

'38U

». *¦:"'_

255
244
143

II
1. SG:

O LOPES

4:5000 a 44$ooo i>,.;„.a ,|:l Uópubiicii 207-

réis pela liquida .ào dns reloriiliis apo-
licus. pelo tine dou pleiin e geral l"1;
taijão á mcsmii sociedade Caixa Geral
1U13 Familias.

Bílllia, *:•! de iulho de 1916.—(A-sig.)Hio dtíí A's 4 horas da tarde, como eslava annun-
... I junéirõ. Km'frente au Campo tio ciado, presente RTitude tiumero de f;''nfr- \ ii;"'-"'"*; ;,"<,- 0-0 4$opo a ¦>-"• c.,,,,,.-!,,,,,, ,. „o latiu da lü V. O. reproseiitantes da imprensa,. o coronel Dor- -.. limo. iiio-co-o. ,.,,..,,

l?8oo a 4Í.100-*?»«*" Alllia o ao lano ua o.. *-*¦ v ,,rcsideiite d'"A Mnmüal". convidou o. Como testemunhas: (.assig.)
mil l'i Wl 'I» W* *-' i.._i_ r . .:__*__.. Al, <¦_ t - 1-0 ......

l..lt-l'i:*.N,. N.ACIONAIiPor p:pa
330S0ÕQ a .150*000

\. Mon-
.-eiirádo coimiiendador íacilillio Alves da | „_,,.;,, rt\\s, __ Dcuietrio lynacio Tires
iilva para presidir o sorteio, .e para seus 1 , Al.:illju.ecretarios o segurado sr. tiieas dos 1'eis __

720$ooo

7O0S000*. 6o$0üp
yyoSnao
itjoÇõoo
199S000

' * '-Í^T:? 35O?00° Un. aileantainento a» tliesoureiro, _an,_. « ., „«« 
7'J««';X:1,1.l foi a! Recebi, na. qu.lid.de de procurador

.caixa ' (' ministro da .az.nda remetteu ao p, 
*'["*¦£ 

;,,."'„,:m„lS. „;, qual estão da exma. sra. d. M-.ria Ubaldina Regis

AGUARDENTE

ÁLCOOL

/jíi).'t*-'i:
Comm-crciul, 5, 8, -"f. a. . 1

Companhias:
f,oterías N. «rio llraM., 200, a. .
Docas tia iBaliia, j=". a. . . .
Melli. d*i Maranhão, ..'H, a. . .
Docas de «Santos, nom., .|-i, a

Ml-M.A. A PRAZO
loterias NT. do Urasil, 500, vi-..,

,lu dias, 
\ 1-:.\UA VOU ALVARÁ'

Apólices .\1 tinicipacs do £. 20,
no-ni., 5, , ,

•íSçooo

1Ó0Ç000

I ..$00.0
_.3§óoo
35$poo

•í J('í:£j00

Londres. ...r.v I37|t0 ia i|.
.IlamburfO. ,,,-.. $745 Í7S0
Paris. :..,... £08;- .0.0

A' visia:
Londres. . . . o 1 i-.ili' ia jliü
Paris. ....... S694 $70.

3lonib-.l-_.fo. ..... S75f> Sr?.'
I latia. .,.-.-.. .035 Su67
TortuRii! . . 1 . . a"Só" 3$o6o
Nova Vorl.. . .- -. . aSno 4.17a
Montevidéo. ..... .S-a-, 11 -l-í-'/?
Hespanha, . . :. . ,'i.!-* »i *-;="."
Jiueuus Aires. -. >• -. -. iSjío 15740
Sui-sa. ....;•¦ S777 $795
Vales do cate. .... .'•.! S608
Vales ouro .- ;¦ < v -. •"'>l!)5

, ,.M'i«':
Geraes de i :ooo? , -,
ü. do Portu . . .
C. dc K. üc l*crro
('. do 'l.icíouro . .
S. da Paixada . .
Provisórias • .. . .
Judiciliniis. . . .
E do Rio (a '',"1
V do Rio, uc 500$,nom
Diiu dc AI Geraes
Uito de Af. Geraes
J)iti._ do K. Saiu.
Municip, de 1900. .
Dito, neta. . . .
Ditas de i_.M- port,
D Ha 9 num. . . .
Ditas de ioo; . .
Ditas de [914. port.

LIBRAS I ¦ ^-""•'•"¦i: ,
Os soberanos íoram cotados a lo$?oo, fi- i r,"'"-1:1,1"-'^''' ' .* '

i ando com compradores a esle preço . voa- j i' ,',*',' _ • • • • •

_:-_™_--i.._____-__-__i l •iômmc.jio." .•.•.;
i Nacional Lirasil t f

Caixa de Conversão j '^'.f.*..,,....' '
PORTO A C. , ! tíaraiilia

S5o quem melhor agio_paga 6 iU *l*-1 ES' 'P;.;.:;.,*
AVENIDA RIO BRANCO 4. « 5'. ^ios. . . . ! ! .

LETRAS 50 'flIKSOURO i Cruiel.ro do Sul! 
',

Vendedores, contoTine n data de emissfio, | lnte_.r:dade. . . . .

OFFI__.T._9
I't'i,-,l

.os extromoa dc 7 1)-_ a 81I2 por cento,, e
eompradores de 6 a.oiu oor cento, porem
«cm negócios conhecidos,

PINTO. LOPES St. O.
Rua Fioriano Piinoto, 17.) — Pre».

Mn as melUortf cuntui de cate.

Existência em .
tarde. . • •
Kntradas etn 26

ní. 1", Central.. .
l1\. 1:. leopoldina

f\nti*adas em :
Ji .1'. Central,

Total. .
r.n.lmríincs cm

ifi, Unidos: . .
CabotaEC**'' < «

o A v e •

dt

MOVIMENTO DO MERCADO
Küei Satcai

2)i.oU

oj.uoo
_._.6ou 6.31»

117,1a» 1.053

a.|.*,_.t'

...u-o

l\,\islt'iici;_ em 2O, de tarde  c_.9.3-o
liiilraram desde o diu 1 de julho ató

Honlem 35-S..CS7 saccas *t embarcaram em
.(.uai periudn .os.tts.i ditas..

liontcm, este mercado ahriu firme, com
muitos lolca expostos ;'( venda c muita pro*
(mina,, 'lendo sido i.íto.tinidas kb: inatlliK
11 ansacçües de -. 5S5 5acea_, tiaa ha
o?Soo i* t>$!)oo, a arroba, «pelo typo

V t.irti.', foram reaitzíidús negócios de 1 Imí. de*_:.l\i do 7.000 saecas, aoa mesmos preços | dade.

Urasil.
Indeninízadora . . .

listradas dt Ferro*,
M, y. Jcronynio, .
Noroeste. . • • »
üoyaü
Rede -Míi*.c:;.t. . . y
iXortc «'o urasil. •

C. n'.- Tecidos:
r.ra.ll Industrial, .
S. l;clri
M. 1'luiiiineii.e -, .

I Alliança . ¦ . _ .
Corcovado ...¦.-
iPetropolilaiia . , .
P. Industrial . . .
S, P. dc Alcântara
America FabriJ ¦ .
Eaperança ....
Carioca
tloutlança Industrial
Comem
Tijuca

C. Dis,-nus:
Docas da Uabiii. .
I*. -lc SatíU>3, «om.
Ditas an liou. . .
Loterias
T. e Colonização, .
T. c Carruaceiis. .
Centros Pustoris.
Ãielli. do MaranhSo
T.s/iseatica ....

dc i .Mero. Sliiüicipat, .
Kiat I.ux ....

abertura fechando o mercado eni i»o* , DeVenturtsi
sição firme. I C. Undimu. .•\ Itolfa do Nova V.irk abriu cnm io ci j Docas dc bani
__: pontos de alta u ' babea parcial. I Tec. tMa«ecnst:

l'a.s,ii-,un por Juudialiy 7..K..0 eacca.) e I America Falir
ci-iraram .'ot cabotagem -.'.-'j; diu;?.

(•,,,,,. IO$-Í00 Ü I0$.U'-{>
r. . . , . pÇSoo t.' 9$t_Kiíi
ií. ,..,¦, 0S4.10 e oSjoo
•),..... 9$oüo v ü$ioo

81LVA LIMA. RIBUIIBO __ C.
Uua Marechal l''lorÍHtio ['ei.iolo, 46.

únicos nue iircsiam boas coma. dc café,

A A.ettcia Geral dts 'Cooperativas do
ífijtado de Minas commmttca as «egulutci
cotações Je caíc por 15 kilos:

Typm

Coitéo do sai e I Cates de outrai
üésfe dc Minas ] procedências

M\ o Cairnaíieos
Cotifiança liwlustriul
iir;.sil Industrial.
Tecidos Carioca . .
Pron. Universal . .
Tecuíus Jíotafopo .
tVtcre. Municiiial. .
Tecidos -Mliançii . .
Industrial Mineira .
í.nz Stearica . . .
Hanc t União. . . .
''abril Pauliitaiia. .
Tijiicii . 
Tcciiios Corcovadu .
S. Alcixo. . . .
S. Helena ....
i.-Yog. liioi'.*:;'.! tal . ¦ *
S. ttosalia ....
li..i l.ll!. ....

7íj6Sooü
&93$ooo

770$ooõ
765-pooo
;So$i*oo

768^000
• 

7ot>k.u.>
SooSboo
i99fooo

i9_I$ooo
3i8$ooo
3_ílSoi>o

2Ò3S000
15CS000
i«Gy$50o

o^$oo»
5ySono

iSSooo
-joÇooo
27SOCO
;,ti$ouo
15Í000

l3i$D0O

Bííooo

1^05000
1 ;o?ut..:-
cooSooo
3005000

ii;,?i'00

I.IÍOOO
SSo....

..•$0011
_.-J$I.UJ

I _.(|$0Q0
SoSdoo

_50$ooü

3o;$ooi

suoSooo
1jojooo

SoSucc
f,0$000

_rüO$Don
it)7$ooo
i6o$ooo
1955000

Comp.
79__$uoo
EJgoSooo
77o$uoo
768$ooo

Dita tioo iiarrafOjS).' . . .o?ooo a. -o.oao I " 
je __'pacoW .'. . i.iS:,co a m?3oo Tribunal dc Contas _ processo relativo i i,,'^.,:;,,,;,^,"^., associados, cabendo o prêmio 1 ._p0'f_cs vimn e iiiviiitariunic du eupo

Scllcrs i..-i iiai-raías. . Noiniual Pequenas, de... e 6, caiia f, compròvãçtio do adeatitmiiento de , j( 0* ,,0,iador da anolice u-,.". «. , .. , ' . ,,.:d„s,- iloaouim FortesP. Salgadas Cl. garrafas) _S$ooo a 4M000 dc: .5 'Pacotes. ... o$.-oo a s.aoo ; .. $ 
«;10 

hl. soureil.'0 da liiíprcusa Na- iv.lt., NapoleSo Carlos de Azevedo. .... ü, ,, .. Un 1
C. Moura (.|S sarrala») a3$ooo a 48.000, FraRalas dc 5. caisa de cional dr Guillicrnie Catrambv. c pe-! N'n .érii- "Especial", correspondente,, ao

2D pacoitís -.üSooo ;t 22Ç000 v, _•"**• ¦ *-.u"• 'r. - , „ „.; .„,|l.Mfi,1 \ ,,,.,11.., ,]c çívoooS c une tem .171 apolicea
iCjioooa .70S000 I.x.com.ton.s, de ', caixa dm "•• mesmo Tribunal v;oe a U dendo | sep o le 50.000..^ itMWi 

^ (i. .^
JS5$ooo a 160S000 | de 20 pacotes .1.500 a 21.-00 . ao parecer da Uirectoria (ia Upspcsa 1 a-, ,•;• u^ Francisco Lopes ltodrigitcs, com
i45$noo a 150S000 Carro, caixaílc30 pacotes 15Í..C0 a i5$5°o blica, 1 ecoiisitlere u seu neto que negou, ¦ .._,_...,:,, ,iL, -._oò$ooo. , , _ -. ,. , , , ,„¦,; ,.,,,. -.„
idsSooo» 150,000 Carro "-Brauleirr.", caixa comprovado o dito adeantn.muito. \ 

l"aP_é?iè -'*A*'. MeíroE de .101000$ e quo dn Caixa Un) das la.iulia, poi
I4,.$ooo t, i;oÇooo| dc ,to pacote.-. . ao?ooo a noSu.o . q mesmo ministro autorizou a entre- couta cem iSSa segurados inscriptos. o lermedio d<i sua Agenan nis.iac.ipii.ii,
i.|..$ouo a 150-oom Domesticas, caixa de -¦_ ! , nnnliei-í nm¦ se achavam cau-' nrcniio de 4:0:0$, o espliera sorteada tmlia
,.15|ooo a 1,0.10, , pacote. 

^^ 
^ a 2^0 

gMj^J g^" 
^,, 

~Ua 
da | n. , ,,d sendo a lice de.eiii,,,,^ do

aSo litro» i de (i, c, de _o pacotes 24S000 a -4S000 responsabilidade du dr, Joaquim e,o-1 s.. . r. •
24o$ooo a _so.pu. Condo:-, c, de -•. pacotes 3-tooo a _.:$ooo gueira 1'ariinaKiiá, cx-tlicsourciro da-

lio de .scu marido sr. .oiiqui
e íutora nata de seus filhos menores,
de accordo com o ah*'irá. expedido pelo
exmo. sr, dr, juiz de direito da vara
de orpbiios da comarca .desta capital,

<• i|iu"ii
dá a im'-

tiin.i
ninis 1'npiilu nus- loteria* i- utfi-ic-
ou niiiiorcs viintá_c.ns**-no piililir».

Casn 111:1 ii*iv., Ouvlilót 151; Q.iil-
(linda Tí>, OKijiiiiin íln Oiivldur:
1" <lt' "ilanti r>í». I:ii'_no íln Hstitrio
d» Sá 89, tiuiiiíi.al Cniuiiiii CStii;.
cantil du 111:1 (Io \ 1111 riu: vim tln
Ouvidor 1S1 c rim i'5 do Novéíii-
bro 50, S. ratilo.

Resultado do hontem:

36 sráos .
jS uraos .
.-.. sráos -.

CÍÍA'

Verde . . . .
Preto

CACAU

Jia-iá. . . .
Piirá
Pernambuco. .

CEEOLLAS

..505000 a 2_o$ooo ! lírasilcira,
sGoÇoüo a c;o?ooo \ pacotes.'Brasileira

Ktio'
oíooo a i^$ooo
o.u.o a i_'$ooo

Kilo
fiio lia 

'

i\*ão ha
Síto ha

Ccnlo
e.Sa-.. a „._00

/üo?ooo | Primeira.
Fina

Iti.. (..ande . . .
F.RVILHAS

Nacionaes . . • .
Ditas cs.ritngeir**'-*.

FARINHA DE MANDIOCA
He Torto Aleere:

I*s|iei-ial _3?400 a .-,.-,':,

i*Jü!llÍll_IC3
1 io$onO .1 i^o$ouo

caiXH dc 2$

, em lata, ia
3.S000 a 3í$ooo

33$5oo a 3'Tóoo

(lucila repartição.
*****S_-<**--«MTI < 9 ¦

753ÇOÜO
7r$«j(.o

4_íó$oòo
;ü..Sooo
;oj*5ooo

1 «-/.Sono
iokSoou
[955000
iosSooo

.íooSooo
Iio$ooo
lli.($000
1;*S$000
_üJ.>0üO

3Q1T$000
S.ÍüjÍUOO

:-..ííooo

5?$500
._U$(_UG
iüÇooo

:'íi$uoo
júSooo
::i$ooo

:jj$uOo

1 **o-Tooo
ijoSooo
15o$ooo
IÜO$ÜOO
i70$ooo
afioSooo
.00S000
_30$OQO
132$000
uoSoüo
i6s$ooo

•o .11 I7Í-00

)s Hquidos)

Grossa
De l.aruna:

"FARINHA ' 
DE 

' 
TRIGO

(Por saccos de -t. kii».--, i'
MoUtho inglcz

Buda, Kacional . .
Nacional
Brasileira

Moinho l'iuniinciist
KsiK-cial
S. r.coiioldo . . .
o. o,. . ,.. ¦ ...

Moinho Santa C > ua
1\-r,.:ü 16S50Õ .. Ijíooo
Santa Cru/ i6$ooo a iC$500
Paiilicéa • 15S300 :i iõ$-.-uo

VEIjÃO
Preto too kUoa

De l'ortü Alep,re . . Xondna!
Pito idem, da terra. . i.íÇuoo a iSÇjoo
Dito, idem, ile Sa.-ra Ca-
(liarina

Dito maiilcisa. . . .
Dito de oí-res diversa*
Dito. muiatinliO. . .
Dito, antondoim. . .
Dito, branco, idem. .
Dito, vernicHio, idem.
Dito, r-iisofre .... 1SS-00 a n,S;-oo
jiilo. branco, estraiiRelro po$ooo a 01.000
Dim. .radiniio, idem. . 6a$_i0ü a C.|5;00

FUMO
Fumo em corda
Rio I.GV.:

Especial. .... 1 1 *
Regular. .......

Sul dc Minas:
Secunda. . • _, 1 v v
Primeira. . . « ¦ • «
Terceira • . » » v. * b

Coyanu:
líspecíali . . • • v «
Regular. ..*»_.!__

ALFAFA
Nacional » S.170 a $.;8o
HstratiRCira luio. ¦ ¦ o fà.-o a .380

AZEITE
Penalva, lata. • ¦
Port, lata de 16 ÍUroa 2^500 u
Portu.uei. lal:  iSsoo a
francez, lata dc 16 litros aijí-jo-i :i 33-ftíOii

laias.
Paulista, caíxa dt ij jja-

cotes; . . ... =.i$5oo --'jSóoo
Ypiranga, idetn. . , 37Ç500 27Ç500
Colombo, idem ;:6?'joo _.6$000
Colombo 2. idem. . . _:,}*;ouu ;-.j$op0 i
DIVERSOS
Agua-raz, por kilo, , i$.(oo —
Amendoim cm casca, por

100 kilos 34*>ooo 30S000 ,
Alcatrão, por kilo. . i$2oo — '¦
Caneica, por ioo LiU».*. 2_í$oòo -.¦'.Sroo (
Fubá rie inillio. ioo ka. S_feoo i(i$.>oo i
Imrrilf) dc trigo, por 100 SP
kilos S$?oo 6Í000 .

Gazolina, por caixa. . io$..oo iflSCso
Cteiiebra. por caix.._.. 488000 50S000
Kero_cnc, por cainP. i:$450 la.Soo i
Viineiitil Ja índia, kilo a$;uo a$/oo
Minguas do R. Grande,
uma ií.'"» 1S400 ,

I,:idrillios,. por milheiro 33ÒS000 3;oSonu
Maite em folha, por kilo S4"o Sóo.i
Polvilho, 100 kilos. . . t-Soou 54S000 .
Passas, por caixa. . iSSooo iSSuoo

iC.íoo a 1--S00 i Piesuntos. por libra . 3$aoo 3S400 ,
iCSiioo :. 10S3..0 j Tcllias, p-ir niilbeiiu. . ;,3oSnoo 3JojI,oo
155500 a 15f,Soo j Toticiuho, por kilo. . SS.o i>ioo ;

¦ Tãnióca nacional, por 100 1
íõSuoo 11 írS;"" 1 kilos âíiSoou 44.000.
16S000 a 1ÓS500 ; íjMemòçof., por ioo kilos Nao ua j
i.5$5oo.n 1 Gjooo Vi_pis de aço, poi kito $550 ?35n

arSio.i a _7$Soo
31 $(ioo _ 3..000*S.o lia

mol
de figado de bacalháo

SEM OliEO

y
LOTERIAS

a quantia dr Ks- íomooÇooo (dez con
los de réis), valor do seguro de vida

..''•'.•';••  ¦•.."".".•.",;., ,]-.. \ instituído por seu fallecido marido
H ,Sl"íaoEfe?ecearl_lo°s' presn^^mii/ia^ nessa Sociedade pela apólice „ O.006.
le iliaiiipa-iií. Ido presente dou plena e geral quita-

_ | cão á referida sociedade c nesta dala
» entrego a respectiva apólice ¦pára ócr
j cancellada,
| Bahia, a_* de julho de 1916. — (as-

| sii.11.') linCslo dc Sá Bittencourt Cn-

DEÍ.^.,n.friJ_?:0S '"có'1'110 testemunhas: (assign.) Manoel
MAMCUK_ Barroso de Mello. — (assign,) João

Especialidades em preparos pau j _.|,_,ia j^ Araujo Figueiredo.
Mlillàs. _¦' 

'; . 
, I

Sete de Setembro n. ?S (**° andarl

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

FORJUCIDA aiERINO
O unico exterminador dns formigas.

Merino & Maury, rua Ouvidor 11. 163.

U X.

•MA.VIFKSIO Dl'. I.M POU IA (/AO
Vi-lo vapor nacional 1'hiiela. de I.aipin...

C_ri.ii recebida: 05 caixas de b.-.nba. a l.e
nlia Kamos; 164. a Fring. Torres; 17.5. '¦'¦
TIioiiui. da Silva; ;|í, á ordem; 45, a or-
dem: 30,'a Couto S C; 78. •' Queiroz Mo
reira; 23, a Álvaro Itarroso; io. a IViii';.
.'orres; 10 iacás dc carnes, a (üiciioz Mo-
reira; 15 11 Zenlia Ramos; 17, a l-ring.

Com..

•Capital í«(Mleral
nesurrio dos prêmios do pl:tno

n.3iG realisadn em 28 agosto de 191b.

1'ltÉMlOS DE 25:0005 A 
'íi000.600

otjoif,  25:000.000"63..!. '¦'.'..'.';',:.; 2:000.000
logo; l:000S»0d
UÍC-'. ., 1:0005000am..',  irooosooo

PRÊMIOS DE 2005000
A.2G7 7-J120 !ií?0_ 77405 Bi.80
ÜG097 15044 _60(_ 60869 1715'.!
6S214 r.9364 73271 7500r. 43015

3810 So'.)i 59501 GS157
PI.EM10S D13 100S0J8

GÜKA KADICAí. DB IIV-
DROOJ3Ij1-

pelo especialista Dr. beonidio Ribeiro,
com o seu processo sem dòr, nem
febre e isento dc reproducção da mo-
lestia,. Cons.: rua da Constituição 13
(Pliai-maci-i Mello), do meio-dia ás a
boras da tarde. 

"Tel; 2386, Villa,

DEGLAR
*»•¦/-tf

ÍMI

1CS700 a iSç.too . .
_o$ooo a 21S700 - Torres; 30, a Thomaz da Silva; 7. ã Lout
U$joo h eoSoon I S ('.; 30 caixas dc iní-l, a 1'ring. I orre:-, '
iíSiioo u lòá.iii. j iu.) tacos dc. polvilho, a Álvaro Barroso;
iS.júoa aoSooo ioo, a llclli í. ('.; 100, a Friug. lorres;
i8$30o a aoSooo I 100, n Alvnro llarroso; mo. a ordem, . 13751 38041 30193 a30-.(> Zíii*
1 i.mii a 1oS7c.11 1'elo vapor sueco Krclilj), Juar-furefa. .y^ny _f,_j_,-, ;i(;no'( ^io; 29418

de Gothcniburgo e escalas. Larea recebida: „„,„.. ,._,,}-. .g^g 80-, c71as8. Íamos dc papel, 11 knstrtip f- (-.; t.5. •'• ' ','í' | í ™' .'"::* „ S,.,.q r74,2II. Uosa t. lMlhos; s-I. a Kastrup & O.;.57. 4a03S ,fao60 28.-3S -ünb. W«4
a I Kol. da Cruz; .:.,. n Pacheco 1-errii- 59C0*i 3G008 7*:i33 64426 üaGitl
ra; 111. 11 LMlgtifiras Macedo; mi. a J. _J(3*'ü7 b5'-71 7G03S ÜTÍSO I8I0O
Iloiz da Cruz; ..:¦;-. a Kniuior ci C; tio de ¦ iMir»nt.c
papelão. ,1 Kamos Sobrinho; 30, a Alcxau-; APPI',0\I_IA!,Ul--*<
<lrc Kibeiro; soo de polpa de madeira, o ,Nl)i- „ ->^_)17 
Companhia ltacolomy; ..-oo barneas dc ne.-- -;„'.:, „„„.,'
sn a I. Roiz da Cruz: 1 caixa de amos-. 0JI)_ e uouo

io. lira, a"HolmbcrB Iicch íi C; 4.000 barri-1 DKZISNA-S
-Soolcas dc cimento, nos mesmos; .1 fardos dc _„ _

papel a I. Queiroz t, C.J 'o. a 1-ran.a jSSOll a 2.0-0
('...mes; 17, a íf. A. de Carvalho; ., a Ou»- j ^(,1 ;_ 0370
tal Stal: 22,- rolos, a l.evv Lede; 17 tur- ,-rvi-i.-\-\-a
dos ao mesmo; 90. no mesmo; 42 ao mes- t-l',.\ 1 l-.-OAO

Ior kilo
i$5po u
IÇ2Í.0 A

jjooo a
i$_*oo a
..00 a

2$000 «
i$5oo a

S.170 a
?_i;u a

.iSooo a

lâ.-oo
l.JOO

1ÍIOO

.-..•OO
i;üoo

-OO.ilOO
1005000

40)000
_o.ooo

JAOARi_I'AGOA'
Nos dias S e 10 de setembro reali-

zam-se as grandes festas eni liomena-
gem a Nossa Senliora da Penha. 8.(8e

CONGRESSO BJ__.BJ?IOBX_._l
CAMPOS SAI/IiVlS

RUA I.U1Z D1C CAMO-iS, 36
lie ordem do sr. -presidente, peço o

coiupaieciniciito dos. srs. sócios quin.-
á assemblèa gorai oiuinaria que sc rea-
lizará terça-feira, 20 do corrente, as 7
horas da noite, nesta secretaria, para o
aoto dc posse da nova administração c
para a entre.", de diplomas 'honoríficos
iios sócios agTaciados na assemblca an-
terior. ., .

Rio, -6 de agosto de 1016. — Joa
quim J.uiz Pereiro, _^__n'c^_____í____ .

j Mu qualidade de curador da inter-
1 dieta d. Oiilia Moita, de accordo com
! o alvará expedido ,peio eximi. sr. dr.

I.eovi_,ldo Gonçalves de Carvalho, jui-
di vara de orphãos da comarca desta
capital, recebi da Caixa Geral das Fa-
milias, por intermédio de sua Agencia
da Bahia a quantia dc cinco coutos dc
réis (Rs. 5 ;(.uo?ooci). valor da apólice
n. 6.074. instituída pelo fallecido sr.
Joaquim Fones, a favor de sua irmã
d. Ulilia Motta, Pelo presente dou
plena quitação á referida bocicJade
Caixa Geral das Familias, entregando
a apólice 11. 6.074 fará .ancellamcnto. ]

Bahia. -2 de julho dc 1916. — tas- j
sign.) 'L-r. Carlos l.opl's.

Como testemunhas: (assign.! Gato-;j
deucio Garcia 'Rosa. Filho. — (.assign.)
Farino Pgnjocrilo de Azevedo,

EDITAÍS

Anligo. . . . Vacou
Moderno . . Leão
Rio  Borbole
ScVlteado. • • Touro

Variantes
Dt.-r-2.-~i',1-79

nio, 28-íS - .16 lt 87ltJ

I* AMERICANA
713

IUo-SS-S-916 M S71V

Propaganda
BB3

Uio -28-S-916, lt 87.15.

A Cruzeiro
322

nio, 28-8-016; J SOSt)

A IDEAL
682

1 .ÍO-2S-S-91C J S68S

„,_; 10.1 rolei, ao mesmo,,so, fio mesnío; 3' 0,^,- a 2S100 l__i_O0Obarricas de alvaiaile a . Allard.., ""X " 
t;00 ^OIBItelo vapor italiano Prtltcipe di t/ínii. de 0JI.Í a tioui* na egrei

Remova.... Carga recebida: . fardos dc pa-1 !|;odOS OS nura.croí teniunadüs em | pj^jp ;l5 novenas que precedem a festa

.i.M.YXIUDK DB NOSSA SENHO-
M\ '\l>\ LAPA DOS MBROA-
J)ORBS

XOVEN'AS
Terça-feira, -o do corrente, na in ho-"a 

desta Irmandade, pnnci

*-iÍD,,ü i Francc_'. Ia*==l00l> \ .-U.riSTA
_. f*O50OO !

*:f0."'i Nacional' * j0 í l;itr;u.fft'ii'_. . . , t ,— aloodaoiSSooo ! _p,._,ia..,],._,„
3S?"00 !.;„ Grande do Noite. ,
.— , Paralirba ...'..íiüScuo ttará .... o' 

BKÍCU
Claro (280 libras). .ii.000 tsc„r,.. ,-,..111

BATATASiosjooo . Nacional, por Uilo. ..¦01.300 BORRACHA
| Mangabeira» conforme a

• yâSooo ; íiualitUide, nm- 15 ks
inoSoooj KACALUAO
iSSioou I PeixclimiííoSooo j /;.,-.r„.
iü*i|oou i jvnrucí!

.•rou_ a

31*000 ,
ojoool nel. a í-ilva berreira; 12. a Alcsannre ui ' •___. t O IT» .$000
..Sono; beiro. 1.16, vo.iin»... a^iiii....... 

^^ .^.^ | To(j0g,os lulmero'__ terminados om I ,*|j;or7°d_ Upa'dos 
'Mercadores, 

devendo
kiloa.du. sali a jo-KÍJ.Cnfim 2S00J exceptlWllílO-Se OS tOf-1 cstil u.r iugar « s de setembro- pro-

de nossa excclsa padroeira Nossa Sc-

Por roo Min*
j_5$t_o(. a r,6$ouo
56J000 il 57,000

Nominal¦ Nominal
Nominal
Nominal

j esta ter
• xinio. .,

De ordem do iriuao provedor, convido
a todos os nossos irmãos e fieis devotos
para assi si irem .1 estes actos.

Sccrelaria da Irmandade. -T de
agosto de iriifi — O secretario. Alfredo
A. V. ferreiro. (M 8.4.0

5-00 c_rR_Drcccb._a:''s9.»úrkiio*r_is^ t¥nr2$00J esccpluanclo-se OS tCf-
' 1'. À.miiar. minados em 10.
,,_pro'ef:i;;;;.%^;.^i;!oscd_^.i:'';o^! o ^ do _».e._., w«n_>. c._«.
r. Aguiar. , „.,,,., í'";'-'-.. . 1 _ , •_

IVlo vapor americano Hanli:. ae r». '• O (urector-asstS'cnte, or. 1.1101111)
News. Carc-i recebida: carvão. _)!vi;('i_ 

dos Soutos PiifS, vice-presí-
Velo vapor americano J;t::.'iiíií J. '•""- s*,_lcn|e

- "ivio 
Sf SS^-I-S:-'--. de Caboj ..O dii-ector.presiilei.tc, Alberto Saraiva dr

,-í .. 5o?oooí*;1"élo v_.or Sericiui,,™1;..';;,,,!.,',,,. .le N."b 
"scrivão, 

Firmino da Cüntuarii.
Nominai 1*. News. Cursa ¦.¦ceelndu: carvão.

$.8.. to.U^S-S^ «lo Estado da Bahia
J Companhia Coironercio e. Navegação. , |.nRull|o dos promios da 2Í* ex-

IVlo vapor iiaomiir.i ..laia:a:,.-ii,i 
;»'-;_ ,,..,,., _0 tlll plauO II. 16, cm Iiene-._o$oooa .40M . nos Ajj* C.-W .^^•«J"^,^'1;'' ^ i fí.j,,- do instituto Ooogrnphico o OEXXUO I-|-;XHl'10i«TI': PAIVA

,r$ono a 18S000 
' 

suecos á' f.ranc!, com 6;'6._s.- kilos, a John I Histórico il.t lliihia e outras tasUtiii- COUG1.IRÓ
iíoou i Mòorc. . ,_ ,,. .,. leões, do beti.-íi.OUCi.l e instriicçílo s.pr.i-nri. — Rim I.uiz dc-Caraões,.36.

PROTECTORA
685

l.io-*'8-8-.lG I S70.

1NXI_\1)E.\CI.V MA G013BBA
COSTURAS

OMstribtiicão de peças de íardameti-
to a manufacturar ús costureiras ma-
tricttladas sob ns. 951 a 1.150, nos
dias 28 e ,.0, até áii 14 lioras.

Províuc-se ás sras. costureiras (|iie
só serão attetididos os uttmcros an-
nunciados, assim como o não com-
parecimento implica 11a perda da dis-
tribuicão a que têm direito.

I. O., v de agosto de iÇ)ió. — Ca-
pitão ISpainiiioitdas Cunha.

III1
RODA DA FORTUNA

Aguüa de Ouro
C 790

^l|l!!.iaill.!Dííi;!Biilinil!!ll:!i;!BI!;*l:i!;iliii:li:.!Ui!.|

OOl I

am.-..
Hoje,

costuiuc.

1,0,..:. CAI'.:. DKZOIJO
DE TÜIiHO

iess. :. ecoil. :. ás boras do
— Duailc Uslrella, secr. :.

.1 K7-.1

.jjSooo
IO5SOOO
ro4$500
. SoSotío
iSiSooo
_7ü$ooo

;.,.Soon
1 _í_.$ü00

: boS.JOO
-io$ooo
I0_t$0O0
1 r._$ooo
i_:o$ooo

líseossi:
BANHA

Sanha dc Toao Alegre,
lata .It* 3 lútos . . .

Diiii. itlcm. laia Ue -o
Idic.

Diln da Laguna, lata
Rrandco lata üe

Co:
RENDAS PUBLIOAS

AI.I;A.N'»KC,A DO RIO Dl" JAXJ-.IK.0
Arrecadada lionteni :

lim ouro > . 67:r25$()S7
Mm paiici. ....... i_..:8i-.93r

it$o_, a ii-i.ni iiSoeo .1 n_o.:i ,, _,toíBas a íoSoa? ioS8a. a ioSo=7 , K"'-''- •,¦¦¦•• io..:__SS._4
n.$6.-i .1 io.,-.:ii lo.õji n toib-.. Renda (ie t a 2:. ...... ...7111.1505.10.1
io$-,i/ a i_í..i_i 10.417 ?i 10.515 i liai wal período uc 1.15 4...55:517..

I Commum Cer | Cotiimiim
I

I

io$oo8 ,a loÇíjoj 10Ç008 a io$5t9

Mcuadu: firme.
Cambio: i- i|s, calmo»
Pauta: $.lo,

ObstrvaçBtj

Diíferon?,. a maior em 1016 i.i..3:o.:Jío,"S

UlíCliDEDORIA Ui; MINAS

liajali.
j kilos

Dita idem, lata Brande
Uua (In Minai*, lata df

2 kilos CtíSooo a TüSürto
Dita idein, lata Rrande 54$oao a (,0.00o

CARNE SECCA
Rio da Prata:

Patos 11 manta!. . . .
Manias ;.

Iííü Grande :
Puras mantos. ....
Mantas

Mano Círosío:
ratos o mantas. . . ¦
S. I'aulo-.Minas e Rio .

CARNU DE PORCO
Xl,i Paraná c Santa Ca

tharhin

;¦;,,.mo a ; 8. o. o .Moore. . ,,. , [cões, ilo bCll.-Ii.OllCia e n.sii uci.i.io Secretaria — Rua l,u z de' Camões, 36,
-V , 

'' 
..íf*0 SlSí, S,ida.fi6oom,aViio. 

'"mi' realiV.tuK. cm S3 dc (.gosto do 1016 sob fg£$£le __ „,IS ,„ ús 1. horas.
í.íDi.0 íi 9„$ooo | 

1 rata.. LaiKi. i-ubui...(^JX .,\%te. 2 í fl presidência d.i dl'. Edgard üoria, \ ,;,,' orllcln do sr. presidente, convido' 
Couio S C. tisccil do Li-.ivnmo. : aos Dvpl_i_03, fillio.i de sócios, iiue con-

Pelo vapor nacioital llaliba.de 1'arana. |-;<r cxlfilCfiO ('" '"''

t\ 1-Sa/íiS: 2,: a^SeVÍ-roire; \ PUEMIOS DK 10:UO.
111'U. a l;r.mea Comes: 7C alados cie taboi- ; ...,_.,
nhas, á ordem: 30, a H..T. Azevedo: -••¦;''":;;
., Viveiros & Ci 15. a Carvalho Irmão: 00 .i.il.._roí t i

SjSSuo a 84$ooo
fijÇõoo a S_!$3oo

iÍiSu a :?ò0_j

i$_aa
1,300

i$joo
1$.-uj

]$ 1jo a
i$;:'u a

$o0o

1 Arrecadação do dia üS. , .
I Dc 1 a íb'. ._
I l.:n cRU.il pcríoüu do anua

Oi cafes americanos achiiw.se deprecia^ j passatlo
dos, dando menos àds cotações uj ma e aa j _7__-_;
qualidades acima de ? ji-j àcotnpanbaai rela. ]
tivamente aoa .preços.

l.a.í;e Trinüos coniinunicam-nos nue as
nu as cotações de café são as secuiutes:

(_HW_MP

i o; _: i "*S_2Q ;
4;;oi.í'i.i-

DEPOSITO DE PHOSPHOHdS

POR lã KlLOi

V 1; 1* • •

.{ It$IOO
,1 IOS800
. 10S.S00
,j 10$^00
,I OÍQOO
,1 0.50O
.1 oSlcu

_r*-**ti__A.oi_f .'>.'• a -' -5

W mm V "S ,n w ¦( \3

ffipiKBBHottkiii

Uio tíratule . . » * o
CIMENTO

l-ova
*'.-|itlieii:il

llaudeira Sueca . , . .
Hck V .
Alnll.:  .
ryinmi.lc. ¦ . •
WliiU- & Ri-otiiel-5. , .

CHAMPAGNE
j
; Francês ¦
! Pertusucra
1 .OURO.S
1
1 Soi.i "Pelotas"
I Sol*. "Mineira commu.n"
. Sola "S. Paulo", coraniura
! Saniri Catiiarina. üc i*. .
j Segunda í* baixu. ,
i Correeiro 'o meio), . .'¦ Ãtnnadas. Ií. Grande (cada

iSono
$;.ío5,--o .1

Por barrira

Não li_L
_:,-.Sooo

, 23$000
Nüo lia*\.Çroo —

2_:$ooo —

Tor caixy
io(.$ooo a sioSoico
i.íteao a ij5$.ioc

Por liiln
0SS00 a .1S000
rS.|oo a aíBc-o

.-, 1.,.,'. loimuim Costa; 50 de cabos, a li :aU
_ C,

•marítimas
VAPOKHS -"SPKRADOS

1 :*_gutrrra o escí., " Drlua". , .
Nova Vork e escs.. "llyrr.i,". . .
Uuenos Aires, "Aiaeat.v". • ¦ •
Nova Vorlí e eses., "S. Paulo". .
Rio da Frata, "Fiisi.,"; ....
Bordéos e oscs., "TJiíet;". . • . *
Vortoa do norte, "Cotiivorv . . .
1'oríos do norte, "Uiiai.i". . . ,

Setembro:
Callau e cac.,, "Orita". i . • • •
Tortos do sul, "T,aguna . ¦„ , ,
Inglaterra e escs., "Am.y.on . .
Porlos dn norte " Hr.-n-il". . , ,
Kio da Prata, "P. di Udiuc". . .
Kio d.i Prata. "Uenierara . . . ,
Rio da Praia. "Sequana". . . ,
liiilljo e escs.. "Mcxico", . . .
Uio di Prata, "Veslris". ....
Rio .I.i Prata, "urina'. ....
Por tos «Ju uarlc, ('Acrc"

V..PORKS A SAIR
Victoria c escs.. "Nilo Pecaitlia".
1-io da Prata, "Drma"
Sova Vork o escs., "Jlinas Ceiacs
Rio ila Praia. "B.vron" ....
Itajaliy e eses.. "ltaituba". . ,
Rio da Praia. "-Liger"
Amsterdam e cres., "brisia . . .
Nova York c escs.. "icreuce . .
lliu-nos Aires i- Havre. "Corcovado' Balda". . . .

31.
17S95
itlSÂO
268-ü
n^i.ri
i.-i)'

2051;

10:000S000
I:500,000

50 '$000
MO :000
300*5010
_50.n0J
.50.000
aoojooo*-Ü!lSt)';ll
_00.000
SOO.íOOO

(•¦_« ;.......,. -.01)8000
i_3ü'.'- -oosoou

|>|.._M10S OE ÍOOSOOO
11439 10lí' 1 11S91 '.'"•'i0' 30.U

.3110 3!i47:'
i'i!i:.\iios ni-, Ü03000

1-J0Ü0 I95S3 2U09 SIláCi 25S5I
31185 33111 53101

APPRÓXIMAÇOES
171',*- e 37G7.'5|';.5I 

o OOluo
27513

75SO0O
50.1000ms-oo

11.111 dc' edade alé 1- annos, a envia-
r-.iii a esla secretaria, até o dia ti de
setembro, suas ipeiições, declarando
edade, filiação c rcsidncia, paia desse
modo, serem incluídos «p sorteio do^
donativos annuaes a veriíicar-sc a o do
mez próximo. Secretaria, -•;) de acosto
dc uiió. — O secrelario, .-'. Lima,

S S__.

l.*l.i_GVl_ZIA I>H S. -10ÃO 15A-
1-T1STA DA LAGOA

A começar do mez dc setembro, o
horário das missas nesta freguezia noa
domingos e dias sar.iificados .será o se-
Ultime: ás 6, 7. S i|-, 9 *l-'. 'o >|a "
íi i;j. J S6_|6

(585:5 :í5«1 «775""85;; se Xl5,.!
53 61 75

8S69 6733 4337 _
369 733 ""'2S_7_J
69 33 JJ7

6159 3040 5093"~159 040

59 IO

33-6-8-15
lUo-.í-8-iJlC.

¦
i
s
p
¦

1 26-8-910 J Sí7'J!
lHillilHMraillMl«13!WlíiliB!IMIIiaailH!i_aill:«Í

Americana
190

RÍO-Í8-8-1916 S (M.7.

Caridade
863

j _fi%

Fluminense
6936

rapsa
700S

J S6j.

J _3.ft

Variantes
;)0—OS—53-50—55

Rio—2S—8—916 J BB..

CURSO DE MUSICA
Na Avenida Kio Dranco n. íc;. sr.

gundo andar, acha-se aberto o curso de
musica tle Mme. Seguin.

PROFESSORES: De canto. Mme..
Seguin, discipula de Isnardon, do Cou-
servatorio Nacional, dc Paris; de iia.

«o, Arthur NapoleSo, do Inst'uto Na-
íttfi «-'io»»1 de Musica, e de vol,no c solfe-
_ü_i'_ jo, V. Cerniclii.uu, do lusliuií: Beu-

<»•> jamin Constant.
«"** I luscripcões diárias das 2 as 4 uorisa,

[mi 1 mm 1 w mmmmim mmmmmmmm m [

l-OIJIKTIM UO "COIUU510 DA M.VMIÃ'' 7!)

e$6oo *Sooo Portos do norte,
2$8oo 3ÍS000 Montevidco, '' tjivya..". . . •
:>4oo L$4oo Porlos ilo sul, "lü.jiilia . .
5Ç000 i;-$5oo B. Fidclis. c escs., "Caramioli

tia uni 1.
Atanadas, infi

Á2 um) ¦

SANTOS
liai ei :
Ivntradas: .to.o.ifi saccas.
Desde 1: 1.126.751 eac(_uSf

Telp. 3S«J9, norte
liLTA 1310 S. Í^IIIOUO 104

Art(li''t(lo Martins & liopos
II 85G1

CAES DO PORTO
:açõcs qu e 52 acha

du Port ) no dia

Ii-IBAU CAÇÕES

Re.___.»¦) d.i va_jo:-f:!i c embarcações quç s* achavnm atracados no Cáes úr füttí
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Maçãs, caixa. . - . -.
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1 Manais, caixa . . . .
| Uvas Hio Grande, faixa
I Ditos, estrangeiras, barri!
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Kl. di Prata. idet». . .
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Xarqueadas dn interior'-
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Recife o eses.. " liaiuiera '.. 
.Paranaguá c c;c.-.. "Mtiu.ulK

Rio .ia Prata. ."Iliianaba". .
Roíario, "Mantiqueira . . .
Portos do sul. "ItafuiRa". .
UaRuna c escs.. "Mavrink .
Natal e esc=., "Tup)-". ,-, • •
Kio 'i.i Prata, "Amazon . .
Natal c escs., "Itaoiica". .
Vortcs do norlc, "Ceara. .
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! 73 têm 2$000.1 | Todos nsnumeros terminados om
J I 0 tem 1R0OO.'-
_.. i Os números premiados pelos 2
ã finaes do -irimolro prêmio não tem

| direito a terminação simples.. Us concesionRrios J. 1'edreira .*: C.
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Br'j:_, sem va_iUiai.it-. .
Bruta, em latas de i_ i|_

c __ kilos ....
Loura, sem vazilhame, .
Loura, em latas dc 1-' i|.

1 _ :5 Lios. ... . .
I Bran.-a, sem vasailiame .
| Ilranca, em latas dc is ií-

c C5 kilos
! B.an.a em latas dc 1 Kilos lijrej .:
I Branca, em laias de 1 c

2 kilt-s. .....
MANTEIGA

Modesto Ga!c-_[\ Furtida!-
llréltl I-'rcre., lata . . ¦
Lepeletler, lata ....
Modesto Ctilone, U'.a . .
I- Brutn
De Mina»

MILHO
Aniarcllo. d^ (t-rra. . .
:T)iio. branco, idtíin. . .¦Uito da teria, inixto. .

MADEIRA
Americano, pé< . .
Kekiiia. dana. . , •
S.buoc. duein. . . ¦
ünoco, branco, o [ié. - -
llit.l rtrinrilia

1'i.llio do l'_ü,nj
1* (iu.ili_ia<lt-

_*¦¦ i(.;..'.*J_Je
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AS VILLAS OiM.liAllIAS

A do "Mnreclinl llcrnitís" continua
n i-iiiisiiiiiii- dinheiro

O ministrn da Fazenda autorizou o
director do Patrimônio Nacional a man-
dar abrir concorrência publica para a
collocação de vidros em vários predios
da Villa Operaria " Marechal Hermes"..
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CORRKIO— I-:»va repartição e-xf-Jiri ir.»-
1 >a« u.*:...i seguintes paquetes:
; Hoie :

Drir.a, -para Santos c liio .Ia Prata, re-' 
cebendo impressos at« no meio-dia, caru*.

! para o tuterJor at<! ás 12 .___:, idem com
! 'íorte duplo <r carta-; para u exterior ntc
i •,'. 1 bi-ra da tarde, v olijecLos para repis-
! trar ai*_ ás 11 ij,t :r,;itihà.

(tanâtua, p.tr;i lí:*- Grande do Sul. rece-
* J**.*.o... impresso*. Rtí à-t ro hora-; da manliã,
! carta*, -para o interior até ,'.3 to i|_. i.lem

com t'-»rio duplo ntc ás ". c obieclos para! resistrn; atí ás i.-.
Ibatlutn, pdTâ Las Palnjas e I.iver-poi.1,

¦ iifiiciHíu imprcBSos ate ;is iu choras da
1 iniili-i, carta*- l-ara o exterior até às 11 e
i.ijcett'-* «para reRÍstrar até às ro.

Ãmuiüiâ:
Liger, "para Santos r Rio da Prata, re-

¦.•r*iti.*i);l_t impressos ntc -ts c lioras da tar-
le carlas para o interior nlé ás -• ¦'_,

idem com porte duplo e 'para o exterior
ate ás 3, c objectos para registrar até á :
ria tarde.

Itttiíuba, P2r._ Anpra Tanity, portis tU
,**.- P-ntiío, l';::aná c Florianópolis, recelieft*
do impresso** ;i!** ás 4 boras da manha,

! cariai rara o in'.erior_ ale is 4 l!a. ideni
j coin porte duplo até áa ;. í* objectos para

registrar ale ás íi 'ia la-iie ile lio;e.

f.„ Foqncrimonto ile fun-1 ,.^f 
• ^J^, 

"S^l^relst
rCÍUIUU'UlS dll ('entrai (Io ;..,: -,s ,a horas ila manha. CÁrlai liara i-
|;_.,lsi| . interior nié ás io il;, ideni com [wrle

O ministrn da Fazenda remetteu ao ¦ *-'« • ™^t„i«.fe 
_?,_! 

!'' ' °b'
seu collega da pasta da Viação, para in-, >'{g^» 

|_r_,_,i.. ,., r-.nu,. receben-lo in-
foriirar. vanos icquerimcuíus dc fun- -.,_.SS(,S 0i; „„ meid-dia, eariao para o eu-
ccionai-to-. da Centra! do Brasil, pedindo I u-rior aií á . da tarde. = «¦'.••peto. pat» tm
ahono de ..ati.leações addicionac», i cisirar até is n da manh_.

sSioo a jJ:oo |
S%fíoo o 6*}0oo ___r--,-,-t,-^H*--_^P^¦'. ga| A IDEAL
6$.'30 a ÓÍ30I j. , Moveis c tapeçarias

Nâo na *•.áotn ; _ aüA S. JOSÉ' —
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¦braços, aperta»-

11'aiiu.lli* ajunlamenlo deslacou-se por fim um liomem qu« cammliot.

para ella, trazeiido (\ttas .reanças ao collo.
Caminhava com passo rápido. ...
Marcellina tiiíia por lal modo a vista pertitnbada que nao üisliugma

cuiia alguma nem reconheci aos filhos .,
L'oi preciso ipie Luiz Valogncs estivesse uituto perto ja e que ..loües.a

e Gerardo lhe csicndesãem os braços, que a chamassem com os dotes nomes
que a faziam estremecer até ás derradeiras libras do coração materno, par»
que cila pudesse comprelieuder que estavam ali os dois entes que ella mais
estimava. , -

Valogncs estava encharcai.., desde os pes ate a cabeça. Us pc__cno}
sentiam calafrios. .

-• Roceg-ue, disse Luiz; foi ura simples accidente. .Brincavam perto rio
canal e cahiram; mas, como vé, nada soffreram, porque eslão sorrindo.
Assim que lhes mudar a roupa, ellcs não se lembrarão de mais nada.

il-' entregou as creanças a Marcellina, que recebeu nos
do-os com toda a força de encontro ao peito.

—- -E foi o senhor que os salvou, disse' ella; toi o senhor, estou certa
d'is<o Xinguem mais teria a sua coragem e a sua destreza.

K.ta enganada. .Marcellina: eu sósinho não poderia arrancar ambos a
morte. Um d'ellcs deve-me a vida. 1" Gerardo. Tenho muita satisfação com
isso, porque esse'facto approxima-tnc mais tia senhora. Isso torna-me um
pouco pai d'elle. Marcellina... Mas a outra...

Modesta? então quem a salvou?
1'oi uma pessoa que sc esquivou aos seus agradecimentos. Apezar de

eu insistir- não quiz seguir-me.
ü nome? disse ella... o nome d'essa pessoa, supphco-llie...

!•'. a voz tremia-lhe (lc desespero e de angustia. Marcellina previa o qu«
elle ia dizer, o nome que iria pronunciar. -Ainda ha pouco, não eslava elle.
acompanhado por um homem? E esse homem que o acompanhava não era o,
salvador de «Modesta? . . .
£ — Cliaijià-se Pedro Ceaufort. Preveni-o dc que não poderia fugir ao
$<*ti -rec.miwcimeulo e que a senhora iria agradecer-lhe. Mora na rua df,
koma, ;;*. _. .-._, i. . 1 Tt » . . TI . .r..ill .1_-_._ -'¦- -- '.-o..!-. K M—¦ 'retiro beuUlorl! j cuiO iicüiuorvíi «ütaoc *-i»a t-oin" --....hoo-m- . ., ^
elle que acaba de restituir a vida á minha filha... á minha filhai

'E mentalmente dizia:
-- 'A' filha d'elle também! Ahi se elle soubesse!
E lançou-se aos pés de Valogncs. c, máo grado seu, beijou-lhe as maus*

Que está'fazendo! Peço-lhe Jilarcdlina...
Sem o senhor... entretanto, sem o senhor... repelia ella soluçando.
Sem mini e sem Pedro Beaufort. dizia eüe sorrindo.

Luiz poz termo áqnclla scena de reconhecimento. -Elle mesmo estavi
commort(to ate o intimo duima. Mas o seu grande amor dc homem de bem,
rítnpedia-o de deixar transparecer a sua conjuioçãn.

-- Adeus, disse elle. Tenho que ir para a officina... Adeus... \'ãi* tra-
«Satíic hoje... Dou-lhe feriado... Descanse. V*. esla larde passear com ai
creanças.

>"E afastou-se correndo, emquanto que 'Marcellina. sempre de joelhos,
.empre com as mãos Mistas etn attitude de prece. '> abençoara pela sua bon-
iladt*.

VoKmi p:ira ca-a. para tratar das -reanças,, que tintavam dc frio.*.'.'.-ti(''.'_'*am-se-lÍ!e 
ai angustias dos primeiros dias.
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AESMERAL
;1(_Ò_B_J____RI EX MAKÍQ_ «*• Terça-lelra, 29 3© Sgosto ae 19KJ

Casa Importadora de jóias, relógios e metaes finos
8-10, TRAVESSA DE S. FRANCISCO, 8-10

A joalheria mais popular do Brasil
Tem sempre variadissimo sortimento de finas jóias, Relógios,

Pratarias, etc, a preços de verdadeiro reclame

TÃÍCÕ1ÍT ERICO
lt. Rosário 74 e Tt. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
fiiio as casas quo offereccm as

maiores vantagens o garan*.
tias ao nubllco.

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA

ReraeUem.se bilhetes para ointerior mediante o porte doCorreio. — FRANCISCO & C,Rua Sachet n. 14

___________________r_____P^^^__X

\ I _Fl__-'___________ ___. _U^___M_ ''^-Hl tiãmw

DENTISTA

UU CASA FELÍZ
Rio

Loterias
pag06 no

Tin.i _ 6* RUA _. OUVIDOR, 106»ili»I á praça n de Junho n. 5. J.
___ de JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de

AtIio: — Oa prêmios suo«umo dia da extracção.
FERNANDES & Câ

_.__________^l|_n- a.051 — Norte

VIAS URINARIAS
Syphilis o moléstias do

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pçla Faculdade deMedicina dn Nápoles o habili-

tado por títulos du do Rio deJaneiro.
(Jura especial e rnnidii do es-ireit.-uiiftitos iirethracc (sem opera-

ção), Koiiorrhéas chronicas, cysti-
tes .liydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás u e das _

i ás 5. Largo da Carioca 10. sob.

DK. SILVINO MATTOS
LAUREADO COM GRANDES PRE-

MIOS E MEDALHAS DE OUROEM EXPOSIÇÕES UNIVERSAES,
INTERNACIONAES E NACIONAES.

Extracções de dentes, sem-dôr,  5$oooDentaduras de vulcanite. cada
dente  5$oooObturações, de 5$ a ... . to$ooo

Limpeza de dentes a . . . . 5.000
CoTicertos em dentaduras que-bradas, feitos em quatro ho-

ras, cada concerto a . . io$ooo
E assim, nesta proporção de preços

razoáveis, süo feitos os demais traba-
lhos ciruigico-dentarios, uo consulto-
rio elcctro-dentario da

RUA URUGUAYANA N. 3,
esquina da rua da Carioca c cm frente
ao largo da Carioca; da. 7 horas da ma*
nhã ás s da tarde, todos os dias.

TEI.KI.10NE, 1.555 - CENTRAI.
8016 J

RADICAL
Da GONOItltlIÉA CHRONICA ou

lt_U i_-iT_, -111 poucos dias, por pro-
cessos modorims, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas de .Vrighl;
A.semblca, 34. ilas 8 ás 11 e 1: ás iS.
SERVIÇO NOCTURNO. 8 ás 10—-- Dr. Pedro Magalhães. R 854ij

GRANDE HOTEL
— LARGO r... I.APA —

Casa para famílias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Acccssor*;.
ventiladores e cozinha de 1" ordem.

Eiul. Teli-ar. "Graudhotel".

GISELIAU
Nova tintura, que eslá produziu-

do real suecesso. Unica que dá a
còr preta natural e lustrosa, sem
conter nitrato de praia 011 os seus
sáes. Vendem-se em todas as per-
fumarias, Deposito geral: Brttzzi
íi C. rua do Hospicio 133, Rio dc
Janeiro. ' (R, S53)

CARTOMANTE PROFESSORA
M.M.ALTINY

A mão, imagem da alma
CHIROMANCIA, CARTOMANCIA,
MAGNF/TISMO B TELEPATHIA

Sc os olhos são o espelho da a .11.1, é
¦a mão o reflexo d., nossa personalidade.
Já a Escriptura puzera na boca «le Job
estas palavras : "Inscreveu Deus SIGNAES
na mão dos homens, afim de qtte todos
com ANTECIPAÇÃO pudessem conhecer
os seus destinos". As tinhas das mãos são
•como uai alphabcto que permitte ler no
nosso próprio coração e no coração dos
outros. São signaes moraes e signaes phy-sicos, o retrato traçado pelos fros nervo-
sos e extrasensíveis <io cérebro. Se o ce-
rebro e o coração pensam, ê a mão queexecuta c acttm,

A professora M. M. Altiny, reccntenien-
le chegada a cs.a capital, é a unica scicn-
tista da America diplomada na leitura pe-Ias linhas das mãos — assumpto em quesc dedicou durante*» o mi nos. 1.' tambem
CARTOMANTE OCCUMSTA FORMA-
DA. pela. Bélgica; depois de haver i>ercor-Tido o Egypto € as Índias. IV fundadora
do "Centro Sciencias .Oceultas" desta ca*
pitai _ do dc Buenos Air.... Tira qualquermalefício. Kcsolve at.-azos dc viiln, realiza
casamentos e cura -pelos fluidos oceultos —
o magnetismo inclusive — e uão como ge-ralmente sc faz. Não acceita pagamentossenão depois de obtido o que se descia.¦Attcnde a chamados, das io ás -í. RUA DO
•MATTOSO M. so. (M 8.1:7)

ESCOLA UNDERWOOD

—J-^rA**-—. t ."'fl _ _JT_l__P-gM____MG_F^-_____rjp_0_

Quando faço compras não es-
.queço ofili iõviíi"
poise o unico preparado com o
qual consegui ter cabello e não
ter caspa.

Não acceitem outro em sub,
Bliluição; exijam o do OLIVIER-
uno terão resultado seguro.
Vidro 3$000
Em todas »s

perlu i__ árias,
drogarias.

e pilar__i_vci____
e nt» "À GARRAFA GRANDE .
Uruguayana 66. (A 8443)

i^^^^^_______fig^j,

\tç^k^j^^_____________**__l?**2J

Cofres e Registradoras
de cem mil réis (loo.fuoo) parn cima,
prensas, machinas de cálculos, dc cs-
crever, vendem-se, compram-sc e tio-cam-se. Rua Frei Caneca ns. 7 a 11
icl.plioiie 5*>!>-'. (M 8436)

PETRÓLEO AMERICANO
Evita .. queda dos çabellos, dá-lhes

briUio, torna-os macios e flexíveis e
cura caspa.

Em todas as Perfumadas e Droga-

ai
GRANDES REDUCÇOES tios jire-

ços como sejam: camas para solteiro,
*5. a 35$; ditas ristori, para casados,
40$ e 45$; lavatorio3 inglezes, 50$;
toilcttes commodas. 10»$ e 105$; guar-
da-vestidos, 35$ e 45$; guarda-louças,
35$ e 45$ooo; guardá-praloa, supe*
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de
desarmar, 100$ c 110$: mesas elásticas,
50$ c 55$; mobílias estofadas, 130$,
140$ c iS(.$; ditas Sul-America, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou quarto.
75$ c 80. : cadeiras de balanço, 33$ e
40.; dormitórios, 420$ c 450$, superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; tala de jantar. 380$ c 400$;
ditos estylo allemão, 390$; superiores
dc fantasia, crystaes e oadeiras dc cou-
ro. 830$; camas de arame, 10$ e 111$;
colchões de crina, 12% e 25$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo c de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO DA LAPA—110

— Pecam catálogos —

AVISOS MARÍTIMOS

gpS.«

g Adquirida
!g molM-tiaa

Só ali se aprende a to$ e 15$ men
saes, pelo systema moiderno, com os

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece gratuitamente as indicações parao tratamento de toda a moléstia. Mandeas informações necessárias ao sr, Halmciiian.i, C. Postal 88;, llio. Sello pari res-

posta. (R o_|9c)

Pomada aníi herpeticá
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
de ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
sarnas, lepra, coinicli.es, ulceras, eeze.
mai, pannos, feridas, frieiras c todas aí
moléstias da pelle. Pote 1Í500. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua doa An-
drailas n. 45 e Sete de Setembro, fli.

(R 53)

dez dedos,
AVENIDA

sem
IUO

^tl_^Hg__^»^ffl8M|

(cm íórma de pilulas)
O níuis poderoso especifico para acura cia Syphilisc dc todas as doenças resultantes da impureza do

sangue.
ü DI_r_l.ATOL é imminonlomonto superior nosseus eííeilos a todas as injecções.
Oarante-sc a cura.
Tubo com 3: pilulas, 8 a 10 dias de tratamento. 5.Ó03, poloCorreto mais 100 róis; G tubos, 27S00O, paio Correio mais ISOjO.

deposito GERAL: Pharmacia Tavares
6_, Praça í _._(.. nl_s, 62 — Rio de Janeiro

- •-;-'__aj___s__T_a_B__ai_lríSfisa

olhar o teclado,
BRANCO n. 10S.

(ioor J)

CURA DA TU3_RG___._
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos niethodos de tratamento

medico c cirúrgico, conforme a melhor
indicaçio. Consultas, das 8 ás n dn
•nanhã. Kua Uruguayana n. 4...

DÉLICIoSpMlp
Só sc obtem, cozinhando-a nas ma-

gnifioas panelias de pedra "Mineiras".
Deposito, Bazar Villa.;.., 126 rua Frei
Caneca. Louças c trens dc cozinha,
por menos 20 °|° das oulras casas.

__L____1

j GONORRHÉAS [
Flores brancas (Icnco r r héa) j

Curant-s. radicalmente cm dou- '.
cos dias com o XAROPE E AS l
PÍLULAS DE MATICO FER- '¦
RUGINOSO. I

Vende-se unicamente na phar-macia BRACAN TINA, rua da
Uruguayana n. 105.

ou licrcditaiia cm todas as suas nunifestavõe*. Ki.curaati.smo, B
— pelle, Feridas i.a boeca, nariz c garRanta, lícieinas, Darthros, MI ilri.ncillos, dores muíeularés.. Iiithir.ma^-ão das _i_ndulas_ I.atcj.miciito das ar- gterias, Uores nos oísos, dores de cjbéft., Ulcciàs, Tumores, Manei.as da n

[.cllc c lu.las as doeilças rt'_ultaníc3 '.•. impurezas tio Sangue, w com.ffue M
o

T
^J _3 I H'H

Licor Vegetal Bi-iodado

FEBRES INTERMITTENTES?
Sczijes, maleitas; palustres, cur» ri-

dical em 3 dias pelo "Antisczonico

Jesus". Rua Marechal Floriano 173,
esquina de 'fobias Barreto. A. Gesteira
Pimentel.

iii _ .
O ma.s poderoso amisypl.ilitico — O mais enorgi.o depurativo. Approvado _!

|g pela D. G, de Saudc Publica e registrado na Junta Commercial, O LUETYL jjg«__! possue 11111 valor tlierapeulico. c scientifico incontestável, comprovado com unia H
_H inlinidade de attestados nicdicos c dc pessoas que com elle se curaram depois gi IS .le ja estarem wii esperança de obter a cura. liste pro.Iii.ioso remédio í il1 t3 salva;?..) don sj-pliiliticos dc.'ens.iinà'.los, Cura a doença, purifica o Sangue e íor- gI lalctc o organismo. O LUET.YL é ile palladar agra.labiüssimo, toma-sc ás rc- H

j !_ feições, náo tein dida e não produz Eslomaliles, enteriles. máo-estar, ele. W,• como muitos de seus similarr3. Touiiie LUETYL o UNICO que com UM _VIDRO faz desapparecer ns manifestações da Syphilis e as doenças do Sangue. «
Encontra-se cm todas as 1 .íarmncias c Drou-arias do llrasil. Preço 5$o-jc, p
Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES

R«ni!RIBl!'l!Bli!llllMK!!HI!IM
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SYPHILIS
En .ina-sc a todos um meio de |

saber se tem syphilis adquirida
ou hereditária, interna ou exter- |
na e como podem cural-a fácil-
inerte em todas as manifestações |
e períodos. Escrever: Caixa Cor-
reio, 1686, enviando sello para |resposta.

¦'.ÜBBILllliiM

ESGAPHANDRISTAS
Vendem-se apparelhos completos e

roupas externas do Fabricante S1EBE
COUMAN; internas e accessorios para
os mesmos. Ship Chandler — Luiz Si-
queira — Rua da Misericórdia 11. 8
Telephone 361S C.

llS I&9931 _____& _. _ã_J_a _•__.'¦__¦_____'ali nvn E_f tS H ^ t w l_^'líi_Jr_;1 __il_\_11 IJ HKJaa?_wKIsR_N •
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOK E UOSARIO)

LINHA DO NORTE
O paqucie

BAHIA
S;ura quinta-feira, 3t do correu»

te, ás i- horas, para Victoria, Ua-
hia, Maceió, Recife, Cabedello Na.
tal,_ Ceará, Maranhão, Pariu tins,

Pará, Santarém, Óbidos, Itacoatiára
e Manáos.

LINHA AMERICANA
O pa.uett

Ml. M
Sairá no dia 31 do corrente, ãs

14 horas, para Nova York, esenlan-
dp. cm Bahia, Recife, Pará e San
Juan.

LINHA DE LAGUNA
O paquete

MAYRINIC
Sairá no dia .. de setembro, ií

21 horas, para Dois Rios, Angra dos
Reis, Paraty, Ubatuba, Cáragnati-..
tuba, Villa Bella, S. Sebastião, San-
tos, Catianéa, Icuape, Pítranagu.l
Sáo l-Vancisco, Itajahy, Klorinm.io
lis c Laguna.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

llldiuu uuu.b
Sairá sexta-feira, 1" d csetembio,

ás 15 lioras, para Cabo Frio, VI-
ctoria, Caravellas, 1 . Areia, Ilhéo».
Bahia .Aracaju, lViiedo, Maceió 1
Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões dc ingresso, na Se-
ççãò -Jo trafego.

__a__________

GRANI ~~"~~ 
¦'-"-"'""

)E HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele.

gantemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acçeitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Freire,
7, teleph. .vo. Central. S .23

Acção entre amigos
A rifa que devia extrair-se a 31 tin

agosto, de um brochd de ouro com
nove;brilhantes, .por falta dc pagamen-
to, ficará transferida paia o dia 21 .'<_
setembro. £R, K5S. .

UliZfi srm
Av. Gomes Freire, 99 —<Tel. 1.202, Cent.

i:_l!B!!ÍS_:!!llili!!i_l:lli_i!:i'_!;!!!B:i!i!Sli!l!Bi:!!iSi:!l!_|U!!_IJ!IB

QUALQUER OOENTE I MOVEIS A PÃÍSTAÇÕEÍ
será attendido, com desinteresse c cari-
nho, á rua da Asscmbléa,' 98, das 2
ás 3, nas terças, quintas e sabbados,
pelo dr. AI.1PI0 MACHADO, med.,
oper. e part. (R 2344

Querem comprar moveis a prestações,entregando-se na l* prestação, sem fia-
dòr, por preços baratissimos c na Casa
Sion; na rua do Cattete 7, teleplione
3790 Central. (J6381)

1 bilga o Estômago. - Não ennegrece os Dentes
9 Hão causa nonsa Prisão da Veotrs
Esto FerrugimOBO é

íntviramessStí assimilável
Descioberto pelo

Auaron BM
1881

¦B™»5_S_W_rÇG_SB____i,_____S£__a

AGfNTES
.Precisam. s,: \ rua do Hospicio riu-

mero 109, sobrado. Das 1.1 ás 12 ho-
f. R. 8-;(.g.ras. Com 'Roberto.

SYPHILfô
ESSFXCTA DEPUUATIVA 1 .0\.
CENTRADA 1)_ OAROBA JttüJ_l

(bormula dc Brito) _
Approvada c premiada com medalhade ouro. Cura: empiges, bo.ibas, sar*nas, doenças do nariz c dos ouvidos,

borbulhas, comichões. darthros, pannoseezema, erysipela, syphilis c rlieiimatis*
mo antigo e recente. Preço 2$?oo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, ri...dos Andradas 45; Carvalho, rua 1° deMarço 10; á rua Sete- de Setembro
8-^ e 90 e á rua da Asscmbléa 14. Fa-brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.Aristides Lobo .-jo Tel. 1.400. Vüla.

AdmitUdo
otãcialmente

nos Hospitaes da Farta
C HO Ministério du Colônias

Cura: ANEMIA
«»SE, DEBILIDADE

H'^í. |H

Chegou mais uma
remessa de foga-
reiros a kerozeiie,
rápidos eeconomi-
cos, que fervem I.
litro dágua em
minutos.
RÜA 7 de SETEMBRO, 16.

SELLOS DO BRASIL

LEME
Aluga-sc um quarto com moveis

sem; iu rua Gustavo Sampaio n. 127,
S H500

jBEBB!__WB3H&\ J#a___1^y~\^^~

Vcndcm-sc quatro, cm bom
na praça da Republica 237.

Prata, brilhantes, cautelas do Monte
dc Soci-orro, cómpram-sc; na praça Ti-
radentes _.(, Cii.ru Garcia.

Elixir de Pepshia Com-
posto

{Cainomilla. Rlmibarbo, Calumba e Pe-
psiiia) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
dc ouro. Efficaz nas digestões mal e'_

^boradas, dyspepsiaut vômitos, eólicas do
figado e inte-íiinaes, inappetcncias, do-
'Wj.de cabcçi. c vertigt.is, Vidro 2$ooo.

Uepof:tos: Drogarias Pacheco, rua
dos Aiulrada!i, 45; Curvallio, 1" de
Marro, i.j; Set. de Setembro us: 81 e
.9 e Assemblea, 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides l.obo
n. r_rj. Telephone n. 1.400, Villa;

(30S7)

«ta__S5_SS___26K__SS____íl_S___

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dias. sem
ardor, usando "Gononhol". Ga-
rante-se a cura completa cora,
um só fusco. Vidro, 3$ooo, peloCorreio Sisei. Deposito geral:Pharmacia Tavares, praça íira-
(lentes, 62 — Rio de Janeiro.

S______________563SB__E__5_B!_ã'

.. Dentes e Dentaduras .,,
COMPRA-SE

qualquer trabalho velho da boca. Rua
da Assemblea ifi, loja. J 8341

BOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR RELAÇÕES

COM A FORTUNA?
Comnrnu bilhetes nn BOLS _ LO-

TBRilOA. Avenida Rio llranco
142, esquina da rua da Assemblea i

IA cncoutrnreis a realização do
vosso ideal.

A sua cura radical pelo HANSEOL

Peçam "prospectos e iiilonn-iç.lesaos depositários: — No Rio, T. M,1'ael.eiw, rua d,>3 Andradas", 47.Em S. Paulo, Uaruel & t'.*, ruaDireita n. t.
Cada vidro é sufficiente para trata-mento durante 33 d;as e custa flpe.

nas, _o$ooo

_, C..1_..am"iil- pt"' 5° '"'* r"s os tres
de Olho de Boi", sendo muito per-feitos, c por 150S000 ,1 série dos incla-
nados. Sanlos I.,eitão ,_ Comp., rua
Primeiro dc Março n. 39. (51S4J)! Central

DR. A, VALLADÃO
Medico homocpailha c dentista. Es

pccialista nn «moléstia de creanças —
Consultas das n horas ás 17*'•' Carioca n. 44. Tclophoné

R.

rua
-171-1,
"841.

S_n, Daxíel C. de Mendonça
Kesidoncia: Laranjeiras — Ser

Curado de Füeiiorrhagta com c
elixir do Nogueira du l.tco.Chco
iuàu da Silva Silveira.

Aicnci.-i Cosmos — Rio

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e aos

melhores preços. Rua da Alfândega,
io3 e ito.

CALÇADO LUIZ XV
Para esta obra. precisa-se de bons

officiaes, na fabrica Clevcland; rua
Figueira dc Mello, 313. Paga-se bem.

J. 7-*8i.

«Precisa-se de tira, com animaes *»
arreios, tudo cm perfeito estado. Ruai
Syma n. 234, cies do Porto, com o
sr. José I-opes. j. S6_7 .i

LOMBRIGA
Para expellir as lombrlgas e outro s vermes do corpo Im

) XAROPE VERMIFUGO DE P ERESTRE .LO, deve
mano,

ser
o sab»

preferido,roto
porque:

i.* — E' muito agradável ao pala dar, tanto assim que é preciso guardiro trasco sempre bem acautelado, para que as creanças não o tomem, suppondo
que é alguma calda de doce.

2." — Alem dc não irritar os intestinos, com. aconteceoutros^ verr.ifugos, é dado em doses muito diminutas.
3." — Não j.riva as creanças de seus brinquedos, nem de suas comida»nem de sua sjude.
•>•• — Tem propriedade laxativa, e por isso não é necessário, após o seuuso, tomar nenhum purgativo.
Applicado tanto para creanças como para adultos, — Vidro 3Í000.Kemette-se pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; 6 vidros, por iS$soo e nvidros, por 35.000. ¦_:>>.¦_¦-

com muitos

m
&m
5.
s__
¦as
r

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico
Energil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande' remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. Kff. Pacheco,
Granado & C. e Araujo Freãtas & O. è

iodas as boas phar-macias.
R 8218

CAPILINA
CURA

- CONSTIPAÇOES -
INPLÜENZA, TOSSES. ETC.

_SI MNEDU

ALÜGA-SE
lím uma cisa clc respeito, aluga-se

uma sala d.- frenle ricamente mobilada,
a um cavíilhciro de fino trato; quem

esta redacção,
R, 8268.

pretender, dirija carta
... A.

m Nofre-Pa
. -_-__----.-__-g-_r-_____i___. 11 i__tMi . i_r_u | ni mui iimn

PAPEIS PINTADOS

15. AVENIDA RIO BRANCO. 15— SOBRADO —
Dispõe de 40 quartos ele
gantemente mobilados
para famílias e cavalhei-

; ros» Boa cozinha, hom
tratamento, almoço ou

.jantar 1*500. Diária de
14$, 5* e BSOOO. S 8528

.| Grande~saldo DÍSCÕSÈ
: GRAMOPHONES

7ende-se na A1 Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66
Perestrello Sc Filho A 84íi

ARMAÇÕES
Vendem-se novas e velhas, de pero-

ba, por preços nunca vistos, copas,
balcões, mesas do botequim, etc. Rua
Frei Caneca n, 59. (M 8439)

COMPRESSOR A VAPOR
Compra-sc um, cm bom estado c ftitt*.

ccionando, com o machinisiiio garaui.do; offertas a H. Pinto Gama, pocfavor, neste jornal, J_ ya. j.i

SO W CALVO or-M QUER.
PERDE ÇABELLOS QUEM QUER.TEM BARBA CALHADA QUEM Q PER.TEM OASPA QUEM QUER.

porQLUe o

PÍLOGENIO

Moderna collccção, desde f^oo
peçt. e guarnição até níooo a peça. Esle
preços só na conhecida Casa Brandão,
rua Ass.mbléa. 87, próximo á Avenida.

(JI C i7.t:rla Novn F|S"ra Risonha. R. Ourives
" "° ¦? rn_ 158,

í_-~-_-__-______c_________s___beí

8_ O REALEJO DE JA_-JO'_

!!!i___!ifl_lliFeridas
GRANDE VENDA com o desconto

^úq/2ú:-% &m ^tpdas as mercadorias
CASA

Iraspassa-sc um linda casa pela reii-
rada da familia, servindo para pequena
pensão c dando lucro, perto da cidade.
Quem desejar escreva A. JI., jornal do
Conimercio. R S6ot

TORBEFACÇAO
Vendo-se uma com torrador automa-tico; moinho v a, respirador, motor ele-ctrico e todos 03 -pertences. Iníorma-

Çoos, ru;i Barão de Iguatcmy 22.
J S-ofi

Ulceras, chagas, cezemas, frieiras
etc, "Ungucnto Santo Braziliense".
Rua Marechal Floriano 173. A, GesteiraP-mentel. _^ (s 794.,)

(az nascer novo.; çabellos, impede ,i sun qiiéd.-i e cxiingue completamente ai quaesquer parasitas da cabeça, barba a sobrancelhas. A' venda nas boasmLcis.3, drogarias e perfumarias e no deposito: DROGARIA GIFFONI17 antigo n. 3. RIO DK JANEIRO.
.TU.t-.as uroganas e pcrium. RIMI3IR0 DE MARÇO

ca.p»

_U_

OURO A1S800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes, compra-

sc qualquer quantidade, na rua Uru-
guayana n. 77, loja de ourives.

(B 8376)"PÊNDULA BRAZ1L"

Curso de preparatórios
MBNSAiL.Il_.ADE, 258000

Diurno c nocturno. Professore-; «li
Collegio Pedro II; rua Sete de fieteiribro 11, 101, 1° andar. J. 711*

HO, RUA DA QUITANDA, 1__
RELOJOARIA BUOUTERLi

—Espei-ialidndc Pin concertos <lc . cloeios o ioias a preços modicois
"n?_níeM„._.!vv.._ _í»,'0loilÍo* Vi«ia*1'-r",1,,'e e °"t,,,IS oualhlndesCLUBS MAJSO.N M,T'PE — Joins e relouios a prestações seinnn.-ieido 5$000. — RECEBEM-SE ASSIGNATURAS? 

"lLSt,,çoes scnl!U,aM

.h 1,1 :s ,m \;:v

Qtte hei c(e fazer? T.irnar a vel-o? Oh! isso não! Fugir ainda!...
Visto {.ue elle conhece o Sr. Valognes, que.ni sabe sc não voltará qualquer dia
ú oí.fioina? Quem sabe se qualquer dia não nic encontrará cru sua presença,
sem poder tsvital-o?

li passando a outra ordem de idéas:
Como elle está mudado... Parece ter soffritlo muilo! Tem as feições

estragadas, está trisu-. e envelhecido! Quanto ódio deve elle ter-me! ^utre-
tanto não tem aspecto -dc hotnetn que alimente ódios!

Kicou absorta nas suas reflexões.
Rua de Roma "O, murmurou ella. Oh! uão, nunca lá irei. Que pensará

elle, sc não receber uma visita, uma palavra dc agradecimento? Pensará que
obsequiou uma indiífercnte. uma ingrata... talvez mesmo u-itia mãe desna*

ÍpSüST
l-_.ru __ .

i I

pe ameaçava alastrar...
ires, 15 de jiiHio tle 19:5. y

Sr. dr. R. Garnett.. quasi um mez as 3 caixas-.que me remotteu pelo correio dasacabei anula de gastar a primeira, tendo conseguido lá aue afnllia que ameaçara alastrar por toda .-, cabew, par.-ili._s _ _ sim maíehae sc enchesse de abundante pen/iugem, prenuncio dos bons resu_id_ miêv. S.-mc..p.ron,etia na sua carta, quando 
'e,„ 

reposta ás úiv£i. p.?g„.?,_.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. R. quer comprar moveis a presta-ções por preços baratissimos, entre-

gando-sc na 1" prestação, sem fiador,
- na Casa Sion; rua Senador Euzebio
ns. 117 e 119, teleplione 5J00 Norte.
______________ (J «3^)

Recebi
não

ESCRIPTORIO
Aluga

S. Jos.
¦se um bom escriptorio. na rua
na. Pliarmacia Brito. (J 7894)

„ ..-. . , ,. - e:il resposta
que llie dirigi Sobre o meu estado ...

.Trecho de uma c.utn entre as maltaiiA^MJk'j^
tando a t-iticacia do "kspeeifleo do dr. Cariiclt" "-'- - -¦•— <'—
AM03TSA GRÁTIS, envi,i;Se a quem ro.11-.-Ucras despesas do correio, á caixa \ postal, G6t —Eíõ

para a cura da calvicie.
.500 réis cm sellns para"18 S657)

Â'S SENHORAS E SENHORITAS
A Cisa David Ferro
á Rna 7 de Setembro 124

AÇOUQUE
Traspassa-se ou adiuittc-se um sócio,

em um dos mais centraes de Botafogo;
trata-se no mesmo, á rua dos Volunta-
rios da 1'atria 273. S 8513

INGLEZ-ALLEMAO
Lições por preço.-, módicos, em r-«s,.

ou fora, dadas por senhora estrangeir..'
e competente: tratar pelo telephone nu.

J 8...._mero 3068, villa,

tura.!... Xã.
Escrever-lll

que ijisfarçal-a.

isso nao!
conhece a letra de Marcellina, teria!? Sim, mas como

Resignou-se a isso.
Que iria dizer-lhe?
Ali! se pudesse, falar o seu coração tle esposa, aquelle coração tão cheio

<le ternura, tão cheio _e amor!...
Mas tambem isso lite era prohilndol
Afinal traçou no papel algumas linhas íehris:"Sr. Tedro Beaufort.
O Sr. Valognes disse-me o seu nome. narrando.me a sua coragem e a

sua dedicação. A mãe da pei.tu.iila, que, sem o senhor, teria pereci Jo afoga-
da esta manhã, 110 canal de Saint-Denis, nunca o esquecerá nas suas preces.
Lí eniquanto viver, minha filha Modesta ha de recordar-se sempre d'aqucll.
a -.nem d'ora avante chamará pai."

Pcchoti a carta c dc noite levou-a ao correio.
Dois dias «lupois. — era ttm domingo, — Valognes foi a casa d'ella.
Perguntou pelas crianças. Marcellina tranqtlillizoi. o.

listão hem. \"c:u mesmo tiveram ligeiro de.luxo, disse ella,
Tanto melhor. ,, _

lí Valognes sentõu-sc cm frente d'ella, contentplando-a com iimidcí' q
Marcellina adivinhava qual era a razão que o levava 'á sua c.sa; mal

não ousava falar, c, tendo chamado os iilhos para junto dc si, poz-sc a nca-
rioial-os.

.Marcellina. disse Valognes. lcmhra-sc ;lo que lhe disse ha oito dias?
Prcvení-a de que voltaria pela resposta, depois de lhe ter dado tempo par»
refleciir.

- Recordo-me perfeitamente.
••- lí a sua resposta, Mitrcetliua?
¦\ joven deu um profundo suspiro c os ...«lhos enc_ern:n-st_-lhc dc la-

gritnas. Pcrdõc*mc o mal que lhe vou fazer, Pr. Valognes. O ?rtt pedido c t
insi.íeiloia <|tte emprega em o renovar fazem-mc muita li r.urn. mas não pois*
Ifr sua mulher.

1'orquc?
Nãn me interrogue. Lembre-se de que sou a Bella Mysterioso, con-,.

me tinham alcunhado. Ha na minha vida um segredo, que não posso, nei»
¦áevo confiar-lhe. (Esqueça-me, Sr. Valognes.

Esquecel-a. Marcellina! 'Ah! pensa que isso é fácil?
K pois hasta que assim o queira.

Valognes encostou as mãos ao rosto t íoi sem azedume que disse:
~ Para ,-juc a encontrei eu?

I 

GRATIFICA-SE «ThUBB
:i nn_ni . n! r_í»:ir nn 1-F_.ii-I (•__!._. mm _*nucm eni regar 110 Hotel Globo, uma

aiisc perdida liontcm no trajecto da
Viiti-al até aquelle estabelecimento.

J 86;3
andar.)
tonio.

.-intiga Hospício,

j/ÂLOPLÂSTER
i ^__. ilôrcs ranidamento: c os callos. no mai_ curió ______ ,u _

tndese cm .crfeilo estado, de duas¦portas, á nia Buenos Aires 11. 38, (1"
com o sr.' An-

S026 J

remédio novo emaravilhoso i bastaapplícar em cima
dos callos para fa-z.-r desapparecer r.sle icnipu: Sun, porque a10 faz?

Recebfiti'Ias bolsas
seda.

fis mais lin-
de couro e

B0RL9DQ NIAaH & O.
CASA FUNDADA EM 1878

Unioos depositários do cimento iiiijrlez, "WHITI'
c BRO_.II_.__S»-*, tinta Hygienic-iiOLSIN-

SAKNOL TRIPLK para matar o cárrapát.
do gadoTELEPHONE 274 - Rua do Rosário 55, 58

PENSAO PROGRESSO
Completamente reformada,

miliar, preços módicos. Lar»
c_____ **'* TcI* -43*35. Central.

muito fa-
) do Ma-

(R 8oo_«)

_ callos. nn mais curto espaçodòn o que qualquer outro
I_rc. rapidamente;•!_ vantagem c supprin.ir

Por 1$500, á venda nas Pilai' urneins o Drogarias-
Pedro 8_, Andradas -13.

-Ourives 88,
(S S672)

iommtHEJis
. «ws tompücaçíeii. Cura ridicil poi
.breu' nT?.e "P1**0'; »*¦* JOÃO

^hk*.u. D.-is 8 as ii e daskoraa: fi rua d. s. Pedro. 64.
1] i> i.

OURO
Compra-sc ouro, brilhante?, platina,

jóias u.adas c cautelas do Monte «lc
S•__.-¦...__¦¦ ú rua da Co-i5iittitção n. 64,
proxinio á r-.ia do Núncio. S S66o

VENDE-SE CALDEIRAS
Paia cozinhar sabão a vapor, cemdispositivos automáticos para misturai-.

Trata-se^ na rua da Quitanda, 147, Rio
uc Janeiro.

SYPHILIS - MOLÉSTIAS DA PELLE - MORPHÉA
A. SriKO onETINA

Moléstias «I.i sanstuc, syoliilis. rheumatismo osseo e muscular, eczcínas d.ir!liro=ulccraçSes, tumores^ fcriiias. manchas syplii Hticas, cor rimou tos. K* o maior 
'depurativo

da actualidadel Kstupendas curas: rcceiiado oelas notaliilidadcs. Nas b.-as Dharmaci. 5e drogarias. Deposito: Granado & I-.ilms. Rua da Uruguayana 01. Rio .le' íaneiroVidro. s$ooo (j a6,4)

MANILHÂS
Curvas, Juncções, ralos 'lo barro vidrado e superior tijolo •

arôar, da "Cerâmica Nacional, Dr, João Pinheiro"
vende-se com os únicos depositários

<0-0_?fl"«ÇJ_3_T_,,VEIS & COMP.
RUA DE S. PEDRO, _9 - Sobrado

le

PENSÃO

Agentes da "Pedra do Lar"
As pessoas que quizerem ser agentes

dessa Sociedade de cot .strucção <"íi._Í-
ram dirigir-se á 9-de, á rua da Concci-
ção 11. 22 Nicthcroy, sobrado de 11 ás

. horas, (68.|o J)

Banco Mercanti

Pensão estrangeira
Exceliente trata_anto, .nartrsmobilados para casaes .1 soileiios. !.,-os módicos, todo conforto c assoito minutos distante do centro;

_________ *_____• 3«_ Catieíe. R. S

io É Janeii.
67, Rua Pimeiro de gV.a_-ço, 67

Presidente —João Ribeiro do Oliveira Souza
Director —Agenor Bii.bo-1-

Bauco do Depósitos e Desconto^
FAZ T0D45 AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Em
r.bos
salas .le fren-.e
pensão, banhos
;l.--7Ídos; rua II
Teleplione 4.359
pensões para fora.

usa particular, próximo dos ba*«Jo flamengo, alugam-se optimase 'juarto. mobilados, comlimitei, etc. a preços re-uanjue de Síace-o n. 71,Central. Fornecem-se
(] .S^i)

Platina e brilhantes, coniprani-se na
Joalheria Di,-_:anlim, á rUa Sete dcSetembro 11. na. .paga-se bem. It 82.-9

ARMAZEM

PRÉDIOS

J. A,

Compra-se um gmpo dc 1 ou .";,
bom localizados, solida constru-

j cção, novos, alngndos presente-
I mente, irreprcheuslvel asseio; pre-
j ço at- 50 contos. Xegoclo só com
j o proprietário. Trata-se. com o
. sr. Manoel (',. I.minas, estação d<

Aluga-se para qualquer ramo de nc-
gocio, tem accommodações para familia,
na rua Luiz Barbosa n. 1; traia-se na
rua do Cattete, 317; as cliaves eslão na
praça 7 de Março n. 1. (S Sioo)

Sellos para .ollecgõss
Compra-se e paga-se bem qualquevquantidade de sellos nacionaes c es-trangetros, úí.síih como moedas c meda-luas antigas do llrasil. Kua 1° de Mar-

Ço n. ,-iq, casa de cambio. S (56;

(íodas tle Saudc
TÔNICO RECIÍNERADOR DO ORCA.'.

C«ir«m doenças cio eitomago, fifado,
RUGUIADOR DO Ví.>B5»í

tnxiquecai, ne.ralgias, hemoVrho.KÍ" fan_„_'* --"" _r-**:*M***ll--!**?s. l!-ilnI-e nuncbas da pelle. Depo9!tjrlos 
' '

"• .5— It:o; Ba" ' "'¦íl & C, rua Direil
Drogarias

PIANO-PIANQLA-REX
Vende-se uma, inteiramente nova,c«-«m 550 smisicas, estantes, A' ;ra'ar

Entro Cios, Kstído do Uio'._/._. I t™nr_l..r" ,?ib-ií°' 
" 

Va 
Vi,':''n'h: ^

•jeiri). n-' _*>t^ I ___.« J. ,37'__sal* 7' da3 -° • -• m 5

geral c dos orsão' da geraçí": racbeco, rua dos Andradu11 •'- • --¦ T-a-j^ (.\ ,.,v %
vjtjmm' ""m i^ji-i .hj ¦¦^gfr_._-,r__ j..

ALÜGAM-ÍE

(P S213)

No começo da rua Conde de Boinííin,
em oa-a de distineta familia estrangeira,
dois betlos quartos mobilados e e.v.n
peiii"o a um ou dois senhores; tratar
pelo tficphoue 3có8, villa. J Sj-'?

,\
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CORREIO UA! «ANÍBÜí ^Terça-feira, 2» de agosto íe 11)16

PEQUENOS ANNUNCIOS
VIMS Ei LEILÃO

J. LAGES
ÍSCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA

DO HOSPÍCIO N. 85
Telephone n. 1901, Norte

leilões a effectuar-se oa semana
de 28 a a de setembro de 1916:

HOJE, TERÇA-FEIRA, 29. ás 12 ho-
ias:

Leilão de terreno no Cáes do Porto.
: ¦ HOJE, TERÇA-FEIRA, 29, á 1 i|*
Tiora: „ . ,

Leilão de predio á rua Chichorro, 19,
Catumby. ,

; HOJE, TERÇA-FEIRA, 29, ás 4 ho-
ras:

1 Leilão de tres predios á rua porto
Alegre ns. 98, 102, 106, estação do Ro-
cha. ,

¦ AMANHA, QUARTA-PEIRA, 30, as'¦•4 horas: '
Leilão do predio á rua Cotia 11. 18,

estação do Rocha.
AMANHA, -QUARTA-FEIRA, 30, as

4 i|a horas:
Leilão do nredio e terreno á rua Ma.

riz e Barros 156.
QUINTA-FEIRA, 31,-ás 12 horas:
Leilão de predio á rua de S, Christo-

vão n. 312, e um terfcno á rua Baixei-
los, S. Christovão.

QUINTA-FEIRA, 31: -
Ceilão dc moveis á tua Benjamin Con-

stant 59.
SABBADO, 2, á 1 hora:
Leilão de moveis á rua Buenos Aires

n* 85. armazém.

IMPLORANDO A CARIDADE
ror intermédio desta redacçáo, appellam

pira a caridade publica, as seguintes se-
nhorns:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
'além disso doente e tem ninguém para sua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, , com
8$ annos de edade completamente cega e
paralytíca;

VIUVA AMANCIA, com 68 annoi de
edade, quasi césra:

ANNA EMILIA ROSA, pobre Vellii-
nha, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cfga
e sem amparo de família;

FRANCÍSCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambos os olhos e aleijada-,

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito tillios me
nores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre re-
lha sem o menor recurso para a sua aub-
tistencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor de . Matlosinhos, 34, doente, impossi-
titlitaiti de trabalhar, tendo djpas filhas
aendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, vellia, «em poder
trabalhar;

VIUVA. SANTOS, com 68 annoa de
edade, gravemente doente de moléstia in-
euravel; - . .

THEREZA, pobre cetuinha sem auxl-
lio de nitigiieh;

VIUVA BERNARDINA, com 78 en-
noa.

PENHORES
Leilão de penhores

EM 5 DE SETEMBRO DE 191S

GUIMARÃES &SANSEVERINO
TRAVESSA DO THEATRO N. 5 E

LUIZ DE CAMÕES N. 1 A
dai cautelaa vencidas, podendo ser reforma.
dai ou resgatadas ate í hora do leilão.

PRECISA-SE 
de uma boa «rnmjadeira

cm casa de tratamento; rua S. Luii
n. 49 — Haddock Lobo. (8548)

PRECISA-SE 
de tuna arrumodeiTa eom

pratica deste serviço, í nu Condt de
Bomfim 1331. I (8631 D) J

PRECISA-SE 
de uma empregada branca,

que saiba cozinhar e serviços de um
casal, á rua Uruguayana 33, 2° andar.

(8638 D) S

PKECrSA-SE 
de uma menina portuguesa

até 15 annos, jiara copeira e serviços
leves, em casa *de duas pessoas; ordenado
ao$, na rua Barão <íe Pirassinunga 37.

(8490 S) S

FREOrsA-SE 
de uma mocinha para ser.

viços' leves em easa'd* um casal; paratratar, na rua General Camara 396, so-
brado. (8620 D) J

PRECISA-SE 
de uma empregada quelave e eitgomme com iperfcrçâo, ajude

a mais alguns serviços, durma no aluguel,
e dê optimas referencias. Rua Paulino Fer-
iiandcs 45. Botafogo. (Sois D) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGAM-SK 

uma boa sala de frente e
um quarto, juntos ou separados, a

pessoas docentes e aue não tenham crean-
ças; rua do Lavradio 184, sobrado.

(8540 E) S

ALUGA-SE 
o excellente predio. com po.

rão habitavel; da rua do Rezende 97;
chaves e informações no 99* (8536 K)b

ALUGAM-SE 
as casas da rua Joaquim

Silva 02 0 94, Lapa, con.pIetuinea.te
reformada e modernamente preparadas,
contendo cinco magníficos quartos, luz clc-
ctrica c gaz oara luz e cozinha; tratam-se
na mesma rua, canto do beco do Império,
venda com o sr. Valentim. (7471 E) S

ALUGA--SE 
em casa de familia, bom

quarto a rapazes decentes, com pensão,
para preço muito em conta; na rira da
Carioca n. 49, 2» andar. (8465 E) M

A 1/UGAM-SI5 bons quartos mobilado»,
jtYcom ou sem pensão, a cavalheiros de
tratamento; avenida Passos n. 40, sobfado,
casa de f ani Uia, (8-177 lí) M

A LUGA-SE um quarto a moços do com.
XVmercio; na rua da Quitanda n. 17. so*
brado. (8478 E) M

A LUGÁRt-SE quartos espaçosos, a 30$,
X\e uma grande sala de frente, com ele-
ctricidade; rua da Quitanda 196. (8-i45E)M

A LUCA-SÇ a magnífica casa da rua do
Xl-Riacliuelo 3S5; pôde scr vista á quarí
quer hora c trata-se na rua da Quitanda
157. i° andar. (8360 15) J

ALUGAM-SE 
Brandes quartos, com duas

sacadas, a 5°$ e 60$, a casa! ou moços
decentes, com ou sem pensão; tem clectri-
cidade, banheiro, etc.; Sant'Anna 33.

(8.17.1 E) J

A'LUCA-SE uma boa sala de frente; na
-t-iavenida Gomes Freire n. 91, sobrado.

(8201 E) J

ALUGA-SE 
um Rrande armazém, na rua

Senador Pompctt n. 229; as chaves
¦estão no n. 2,11 e para tratar na avenida
Rio Branco ns. 93 e 97. (8272 E) lt

, LUGA-SE por 90$ o sobradlnho da nta
Ldos Arcos n. 49- A chave está na loja.

(82S7 E) J

Leilão de penhores
Em 6 de Setembro de 1916

Ré CERQUEIRA
54, Rna Luiz de Camões, 54

Roga-se aos srs. mutuários refor-
marem suas cautelas vencidas até á•vespora do leilão. I 8842

AMAS SECCAS E DE LEITE
HpUECISA-SJi dc uma menina branca,
X ate 14 annos, para ama secca e mais
serviços leves, na nia Visconde de Sa*
¦pucahy 8, casa VI. (8493 S) S

PRECISA-SE 
dc uma unia secca que

dê boas referencias; na ma da Ca*
pella n. 43 — Estação da rieilade.

(7-85 A) I)

PRECISA-SE 
de uma ama secca e arru-

madeira; paga-se bem; ú rua da Luz
n. 98. (8321 A) S

ALUGAM-SE 
dois bons quartos com ja-

nellas, liem arejados, para casal sem fi*
lhos ou homens sús, dando boa3 rcfereii-
cias. Aluguel, uni dc .10$ e outro dc 40$!
nu sobrado da rua General redra . 423,
antiga rua do S. Oiogo. (8379 Ii) M

AILUGAM-SE 
esplendida sala ¦ e quarto

de frente, cm casa de familia de tra*
tamcnlo: na rua Primeiro de Março n. 20,
s" nndar. I8386E)»

Quando precisar de comprar
A mobilia de Sala de Jantar, ou

O dormitório ou a salla de visitas -•
Queira nos dar o prazer,da sua visita

E verá que as nossas condições e facilidades de pagamento são únicas

MARTINS MALHEIRO & C. ?????????????? RUA DA 'ALFÂNDEGA N. itx,

ALUGA-SE 
um excellente consultório,

com dua ssacadas. tendo luz, telephone e
sala mobilada; i rua da Carioca 44, i°and.

(7421 E) S

A 
LUGAM-SE dois bons quartos, com
cozinha a «az, a casal sem iilhos, em

casa dc família ausente, na rua Senador
Dantas; informa-se na avenida Rio Branco
143. com o sr. Adolpho. (7446 E) S

ALUGA-SE, 
cm casa de familia, esplen-

dido commodo de frente, com direito á
cozinha e mais dependências; no i° andar
da rua Acre n. 122, esquina Marechal
Floriano; ("443 E) S

gi!!im?IIBF!:llillilIII:!iia!:ll!ll!iailIl!l!aiIBIillili»
g OS QUE SOFFREM Dt) ESTO- Ê
m MAGO DEVEM USAR f

Guaranesia m
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ALUGA-SE 
em casa de familia unia cx-

ccllcute commodo. Rua 'Marangitape n.
13. (S 8436) E

ALUGA-SE 
o sobrado ila avenida Go-

mes Freire 28. Chaves na loja; trata-.se
largo Santa Rita 6, das n á i, e das 5
cm diante. (8349) B

ALUGA-SE 
um armazém pintado de no.

vo .para qualquer negocio limpo: ira rua
da -Alfândega n. 284. (8264 E) R

A 
(LUCA-SE uma boa TJorta, na rua Ma*
rcchal Floriano; trata-sc na rua Paula'Mattos 11. 186. (S242 IJ) R

A LUGA-SE uma sala mobilada,
^***om cnsa do fuinilia estrangeira;
nn rua Silva Manoel 56. (J8123 lí

A IíUGAM-SIí, para escriptorios, boas sa*
XlJas, com sacadas para o jardim da «praça
15 de Novembro; rua Clapp 1. (366 E) S

ALUGA-SE 
por 150$ a loja e sobrado da

rua de Sant'Anna 11. 21G; trala-se na
rua da Alfândega n. 12, Peixoto * C.

(8451 E) 5

AILIIGA.SE 
em casa de familia, unia

sala com ,-ilcova, ou um espaçoso quar-
to mobilado, e pessoas sérias; na rua do
Riachuelo n. 383, sobrado. (8635 E) J

ALUOA-SE 
cm casa de íamilia de tra-

tamento, onde nâo lia outros Itlquili-
nos, um quarta com ou sem mobilia. a
trapa2 -decente; ,na rua General Camara
n. ,172; sob. (8622 E) J

ALUGAM-SE 
6ala'« quarto de frente,

mobilados, a um ou dois cavalheiros,
casa nova e dc todo respeito. Dá-se pen-
são; na rua "Silva 'Manoel Ci. (8602E) R

ÁILUGA-SE 
uma linda sala bem mobi-

lada com todo o conforto, a casal ou
cavalheiro; na travessa Muratori n. 2>.

(S398 E) R

ALUGAM-SE 
magníficos commodos bem

mobilados, em casa nova, com boa per*-
são, a pessoas de tratamento; «a rua do
Kiachuelo n. 156. l84*' F> M

ALUGAM-SE 
um espaçoso porão habita-

vel e um quarto mobilado, a ««i;jpr ou
casal de tratamento, em casa de família, na
rua Silva Manoel n. 108. (8446 1') M

ALUGAM-SE 
2 casas, i rua Tetropolis

ns. 36 e 38, com 2 salas, a quartos,
quintal bom terreno o mais commodidades;
trata-se i rua do Cattete 233, botequim, com
Almeida. (846a !•) B

ALUGAM-SE 
uma sola e um quarto, com

communicaçâo, com linda vista para o
mar. com ou sem mobilia. com ou-sem pen-
são; na praia do Russell 192. (8J49 l')J

ALUGA.SE, 
Por 130$. a casa da travessa

Alice 36. esquina D. Luiza. na Gloria;
está aberta, e tratar, Sete da Setembro igo.

(836? F) J

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BJRAZIJL
Kua 7 <3.e Setembro 3ST. 135

TKLEPHONE5438-Central

ALUGA-SE 
o .predio tia rua Theophilo

Ottoni n. 187, por 150$, tem magníficos
dormitórios, cozinha a gaz. (86o.|EJJ

ALUOA-SE 
um quarto mobilado, inde-

pendente, em casa de íamilia; na rua
Silva Manuel n. 134. (8560 E) R

ÂI.UGA-SE 
uma boa sala de frente, a

um casal, ou rapazes do conimercio; a
Chácara da Floresta n. !._ loja, perto do
tlicatrü Phenix (avenida Kio Branco).

(S387E) M

A LUGAM-SE salas dé frenie, próprias
-í\para afínador; rua Uruguayana n. 216,
i" andar. (8428 E)M

A LUGA-SE um superior sohrado. com 3
XILquartos. 2 salas, cozinha, banheiro e um
magnífico terraço; preço 180S; á rua ^Se-'
nador Euzebio 11, 127. (8414 E)ilí

ALUGAM-SE 
as seguintes casas, para

familia! :
Rua General Pedra, 139, nego-

cio e familia  . é. 13o$ooo
Rua Mariz c liarros n. sío, di-

vrrfa», casas na "VlIylM HU-
GENIE", desde oi$oot>

ERua José Clemente n. .1". * . . i2^$ooo
Uua de Sumo Christo n. 102. . . oi$ooo
Kua de Santo Christo, a loja de

n. 199. . . . no$oo3
Rua do Cunha, n loja do 11. 6-1 101S000
Rua Carolina Meyer 11. a.l. . . isíSuoo
iRua da Alfândega, o sobrado 22^ 152^000
Kua General Camara. para nego-

cio, a loja do predio n. 121. _. 2io$ooo
Kua Viuva. Cláudio, para ucrocío

c familia. n casa n. 'it. . . M2$ooo
Rua dc S. Pedro, a loja de n .283 23.1S000
dvadeira João Homem n. 71. . • u*-$ooo

Tratam-se á rua de S. Pedro n. 7»,
com Costa Braga & C. CM 8329)
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COZINHEIROS E COZINHEIRAS
PRECISA-SE 

de uma perfeita cozinhei-
m do trivial, que lave e passe algu*

jna roupa, para ca^n de uni casal; \fi-?-
conde de Caravellas i. tHjj,~ B) S

PRE/C11SA(SE 
(le timo cozinheira JjKUfa

pequena famlfía, na rua Senador Dan*
Ias 11. 27. (II)

PRECISAS-E 
de unwi (perfeita cozinheira

de forno e fogão, na rua das Lfiran-
jViias $27. (SO 15 il) J

PRECISA-SE 
de uma creada para cozi-

nhar e mais serviços; na avenida Kio
Urai-.co 2.(3, 2" andar. (Sjgíi li) K

PKftCiSA-SE 
<lc uma creada para cozi*

r.íiar e lavar, que durma no emprego;
rtw Riiüeiro Guimarães cn. 69 — Aldeia
Campiata. (7425 B) S

CREADOS E GREADAS

A IiUGA-SB o bom e novo sobrado
-fijdíi rua üo Lavrntlio 118, com
tluiis snlas, quatro quartos .quar-
to paru cocada e mais dependeu-
cias; prcco 220$000, com bom
fiador. (M 8381) E

AIJJGA-SK 
uma boa sala de írente. a

moços solteiros, á travessa das llcll.is-
Artes n. ?. (8u.i E) M

A MJGA-SI3 uma sala de frente, cm casa
XVde um casal sem fillios. a um senhor de
tratamen tu; rua do Senado r;2. (84 ti E)M

ALUGAM-SE 
bons quartos a 2;S. J.iS c

40S, a casal sem filhos ou mocos soltei-
roí. Kua da Prainha, 7- (S 834.1) F,

A 
LUGA-SR uuiti poria, ou metade de
uma loja, de 50$ a 100$. Traça da

Republica 193. (S 743') E

A I.UGASI-SE commoilns baratos: avenida
i\pasS0S 2;, casn de banhos. (Si21 E)S

A LUGAM-SE aposentos uiaanificos. a
XXpreíios módicos, nara niogos do commcr-
cio: rua I.uiz Cama 43. (Sijj K) S

ALUGA-SE no centro, da cidade, á rua
XJuGcncral Comes Carneiro n. 123. antiga
d.i Costa, com Rrande terreno, conl Iwr-
ração, próprio para qualquer industria, dc*
posito, gar.ige, cocheira ou officina, faz-se
contrato'; a chave ená no sobrado próximo
e truta-se na rua dos Ourives n. 54.

(8030 10 R

A LUGA-SE uma excellente sala para Cs-
x"V.MÍpíorio ou consultório; á rua Sachet
,1. 11 1". (K)

A LUGA-SE nn run do S. Bento
-^•91. 30, 2° nndar, esquina da
Avenida Rio Branco, grande quar-
to, mobilado, boa pensão, 2 pes-
soas, 200$; 111n.11, 130$; casa de
familia.  (J 8311) E

A 'LUGA-SU 
por 120$ um esplendido

xVquarto, mobilado e com pensão, no pre-
di onovo da rua do Rezende 193. (84fi4K)M

ALUGAM-SK. 
na Villa Adão. aposentos

de iB ordem, com o maior conforto,
construída para c*5te fim, o uue ainda nAo
ha egual nesta capital, systema de Berlim;
o seu distineto proprietário dotou esta
capiial de moradia dc primeiríssima ordem,
onde os srs. cavalheiros encontram o maior
conforto a'preços baratos, ete.; 40$ mensaes
cr.m direito á limpeza do aposento e banhos,
tendo luz electrica, c nutras conmoüidadcs;
lop*ar central, rua dos Inválidos n. h. pro-
ximo á rua Visconde Kio Branco.

(6842 E) S

ALUGAM-SE 
o i° e 2" andares tjo

predio n. 106 da rua Barão de São
Felix, com bons rcuditiAitos. Trata-se na
fabrica, 

'__ " 
<°57' g) 

R

ALUOAM-SE 
bons e orejados commo.

dos, própria "pora casaes; na rua do
Riachuelo n. 

'e.2; 
trata-se 11a sala 11. 4.

(8438 li) S

ALUGAM-SE 
dois excellentes quarto»,

com todas as commodidades para soltei*
ros ou pequena familia; ua rua das Marre-
cai 11. 15. (8390 i) B

ALUGAM-SE 
bom commodos para.rapa-

zes solteiros, no confortável predio da
ovenida Mem de Sâ n. 34. tendo todos
os inquilinos direito ao terraço do mesmo.

(8232 10 R

ALUGA-SE 
em casa de família rodeada de

iardim, uma sala mobilada e um coin-
medo por 30$, telephone, luz electrica: na
rua do Rezende 11. 198, esquina Riachuelo.

{$226 F) )

llÍKfiMDl)ÍIÍÍ|
\ LUGA-SE uma sala mobilada,

-Ç-Vcpin pensão, para casal, casa de
todo respeito; rua Hosta Bastos
n. 29. Próximo á rua Riachuelo.
Bondes Chile, S. Francisco, pra-
ças 11 o 15. Tel. Central 4618.

J 8121) E

ALUGA-SE, 
oor 330$,. o 1" andar do

predio do larso de S. Francisco de
rama n. 23, por cima da Perfumaria Nunes,
próprio para familia de tratamento.

(8305 K) R

A 
LUGA-SK, cm casa de familia, um
quarto, a dois moços do'commercio; na

rua ÜriiRUPyana n. 8g. i°. (7420 Ü) S

ALUGAM-SIC, 
a cavalheiros do commcr-

cio, boas sala» e quartos, com creado
para fazer limpeza, luz eleclrica, tcleplione,
todos com sacadas para o jardim da praça
Quinze de Novembro, com bondes dc cem
reis para todos os nontos da cidade; 4°S.
45$, 50$, Go$ e 70$; na rua Clapp n. i.

(7444 fc) S

4 .LUGA-SE uma sala, para escriptorio,
-ZA.no 2o andar da rua Sachct n. 3, oivle
se trata. ,, (8011 b.) J

A LUGAM-SE eoimnodos mobila-
*£**dos, com pensão, n cavalheiros
do todo respeito; rua Costa Bas-
tos 29. Próximo á rua Riachuelo.
Bondes S. Francisco, Chile, pra-
cas 11 o 15. Tel. Central 4G18.

(J 8120) 15

A 'LUGA-SE a dois moços ou ti casal sem
./"Vfillios, 11:11 bom quarlo dc frente, com
ou sem mobília, tendo pensão, luz c eafe
¦pela manhã, preço módico; na rua Uru.
suavam n. 97, sobrado. (8717 li) J

fami! ia,A LUGA-SE a pequena
XXda rua de S. Leopoldo 11. 161; ai cha-
ves estão 110 n. 1G3 c trata-se na rtn do
Rezende n. 106 (arniar-eai). (S72S K) J

A LUGAM-SE uma sala c um quarto,
rjjinoliilados para rapazef. cm casa de
família; na rua da Assembléa n. 66, 2" an*
dar. (8729 1-.) J

ALUGA-SE 
11111 quarto ile frenie, molil-

lado, por CoS, para um senhor ou moço
do commercio. 'Avenida Rio Branco n. ti,
2» andar. (S721 E) J

Í>RECISA-SE 
de uma errada para lodo

. o serviço, *cm casa de pequena familia:
na rua Costa Lobo n. 79. (S302 Ci J

PRECISA-SE 
de uma creada de meia

edade, ipara serviço de um casal;
jn rira da Relação ti. 57. sobrado, esqui-
ni de Inválidos. (CJ

PRECISA-SE 
de uma criada ipara cori-

filiar o trivitil c mais alguns serviços
em casa dc pequena familia, dormindo no
alujuel. Ordenado 40^000. Rua S. Cie-
mente i68t casa 40. (Súj; CJ J

PRECrSA-SE 
tle uma menina pam tomar

conta dc uma creança, â rua dos Aratt-
Jog t02, casa 2, Fabrica. (8,-66 DK

EMPREGOS DIVERSOS
EMPREGADO 

— Precisa** de um ra-
paz, bem comportado, para pequenos

carretos: rua General Canabarro n. .11.
(8497 S) R

PRECISA-SE 
de uma empresada pira

ajudar nos serviços em casa de fami*
lia; rua dos Andradas 11. 134, loja.

(8537 D) S

PRECISA-SE 
de cavouqueirq eneunlia-

dores e um ferreiro pratico cm pe-
dreira; trata-se na pedreira da rua Vera
Cruz. em Nictheroy, é para o interior.

(S.1S7 t» J

1)UKCTSA*SE 
de boas costureiras, na

a\cinda Games Freire n. oi, sobrado.
(8.100 D) .1

Í)KECISA*SE 
de um servente; á rua

. ;| de Main 11. 23. (i'101 IJ)

PRECISAr&B 
dc lllr.a co?e:ra branca,

.perfeita no serviço o que durma no
aluguel; á rua Haddock I-oí>o n, 302.

(852a Cl s

PRECISA-SE 
dc uma feqccna de io a

12 annos, ipara ama secca c mais ser-
viços leves; ,'i travessa Nascimento Silva
o. 23. Prcferc-.ic dc cor branca. (8jioA)S

J)Iti;CISA-SE 
<le uma menina de n a

n annos, para serviços dc um casal.
Rua Larga 41, sobrado. (Sfifij S) S

PRECISAiSE 
<le um carpinteiro i\.ira

officina dc sergeiro, á 111.1 llaiul-ina
1J7, Ilulafogo. (8S09 D) R

PRECISA-SE 
de uma perfeita çorpinhei.

ra com pratica de boa officina, na
Casa Leitão. Largo de Sama Rila.

(8Ó36 D) J

T>RT0C1SA-SE <lc uma empregada para'L ajudar nos serviços ein ijasa de fami-
ila; rua doa Andradas n. 124* loja.

.(8?ou D) J

A IiUGA-SE o nrmazem du rua ilo
^'VLnvradio n, 105, próprio para
negocio e residência. Está aberto.
Tratn-se na Companhia Fornece-
dorn Ce Materiaes, rua Frei Cane-
ca n.s Sã a 30. (S GT-íl) F

A LUGA-SE crande arniaícm, oara qual-
-i\.<]iior industria ou deposito; trata-se na
rua do Ouvidor 10. sr. Malhei». (7Q15EU

A ILUDA-SE salão dc frente, casa de fa-
XlLmili.i, a quatro rapazes, eom refeições,
por 75$ cada um; na rua da Carioca 49.
a' cuidar. (81-ú E) J

A 'LUGA-SE o 3' andar do predio n. 7-
Xi-da rua de S. José, tendo duas salas,
¦c sete quartos e^r,*-Ç'>-*0S. claros e bem
ventilados e as dependências precisas* Aí
chaves cst"to na loja c trata-se na avenida
Rio Branco n. io,l, I» andar, das 2 ás
4 horas, com Jacobina. (773° E' "

ALUGA-SE 
o i» andar do predio da rua

do Lavradio n. 1S4; as chaves ao lado,
no 182. baixos. I7IUS r.) M

ALUGA-SH 
por 50$. um bom commodo,

com lodo necessário para um casal sem
creanças ou moços do commercio; na rua
Costa Bastos 11. 10, próximo á do Ria-
chuelo. (;63; I-.) M

A LUGAM-Sr; commodos dr frente e bem
Xi-proxiuto da Avenida; rua da Assem-
bléa n. 6S, 2o andar. Só a senhores ile
tratamento. (8339 E) 1

A LUGA-SE um armarem para pequeno
/Íiick-icío. á rua Menezes vieira (antiga
Invalidar,) 11. 12; trata-se na rua V ns. 10
o 16. Mercado Municipal. (8024W J

A LTJGA'M-SE duas optimas salas, para ei-
-Liciipi.orios; Rosário 17.1. (jjoiS E) J

A ILUGA-SE a dois mocos decentes, um
Abcllo quarto com exccllente pensão, cm
casa de familia respeitável; na run General
Camara 118. (8.131 F-' J

A LUGAM-SE em caía <Ie familia, duas
Xisalas de frente, mobiladas ou não, com
pensão; na rua Silva Manoel n. 52.

($336 H) S

A LUGA SE cm canta, bom armazém,
Xicom moradia; na rua General Cawwdt
II, 227; trata-se na rua Sacliet n. 3» 2"
andar. (S012 K) J

ALUGA-SE 
a c-isa! de fino tratamento

0:1 rapa?, nas mesmas condições, uma ci-
plendida sala de frente, mobilada, no prc*
dio novo apalacclado da nu do Kczeude
11 .103. (J5I

i. l,l~C,\.$\% cnit:'.le armazem. com gran-
J~i.de terreno, na rua Camcrino 11. 1.14.
Aberto das 8 ila ás 9- Trata-se na rua
Sachet n. 3. 2' andar. (8ooq h) J

A LUGA-Slv em easa de familia, um bom
JTlLconiiiiodo dn frente; na rua Senador
Dantas n. 27. (S720 E) R

A I,U'-A-SK uma bna casa assobradada, na
ir\,v.\ Gomes Freire n. 140-A. com quatro
nuartos, duas salas, cozinha com fogão a
eeoz e um grande auintal com tannue uara
lavar; chaves no n. 1.18.. loja. 8011 E) i

LUGA-SE uma boa sala ile frente, ceraALUGA
JLJLOU SC' pensão;

nuhr.
r;:a Buenos Aires

(S693 E) R

A IT.UOA-SIntima mocinha para ama sec-
Xi.ca ganha 20?, c carinhosa: rua Ou-
rives 

'115, 
i° andar. (869.1 E) J

TRAPÓS e RETALHOS
do OFFICIXAS o AJJPAIATBS

Coinpra.in.so qualquer quantidade
e qualquer qualidade AOS

MAIS AMOS PREÇOS a dinheiro.

Ci*. dn Tiuliislrias-Tiutis — Rna
Theophilo Ottoni 3G

Calva Postal 1000—Tel. X. 4306

,i LUGA-SE unia sala de frente, indepcn-
.flulenie, ou melado da casa. com todas as
commodidades, era casa dc um casal deccn-
to o de respeilo. a outro casal cm iilenlicas
condições, por preço módico, na travessa
Cosia Velho n. o, sob., entre rua da Mi-
ücrlcordla e .Mercado. (S7S2 E) J

A LUGAM-SE bellissimas salas, mobiladas,
XVcotii ou sem pensão, na rua do Rezende
104 casa dc respeito; tratamento familiar,
bonde á porta, luz electrica, banhos quentes
e telephone. (K)

pi

» LUGAM-SE dois predios novos com
-fibella visto paro o mor, í rua Tavares
Bastos ns, 96 e 122. O primeiro de so-
brado, com tres quartos, e duas salas em
cada pavimento e o segundo com dois
quartos, duas salas e um grande saláo _e
mais commodidades ^para família. listão
abertos e tratam-se na sacrlsüa da egreja
de S. 1'edro. (6945 G) R

¦!HI!ni!IIIBinilII!ll!ll!ll!lll*illBIB!IH!!!lllliai~| 
DOIS CÁLICES DESTE PODE- |iiImm

ROSO ANTI-ACIDO EVITAM
AS MAIS GRAVES DOENÇAS

Guaranesia
¦liaíiiiiuiHBiicsiiHiiiiiiiiniiiann
AlLUGAM-SE esplendidos easasj

•Ana run I). Marciana 8T, 230$,
e 93, 280^000. (B 6945) G

ALUGAM-SE, 
na rua General Severiano

186, casa de familia, uma sala de frente
com pensão e mobilia, por uo$; a quartos
de frente, idem, por no$; outro, 100$;
um outro, por qo$, idem; so a pessoa dis-
tineta; pagamento adeantado. (7400 G) J

AJVUGAM-SE 
por 160$ os prédios novos

da rua Real Grandeza ns. 3-6 1 328,
para familia de tratamento, tendo sete
quartos, duas salas, fogão a gaz, electri-
cidade, etc; as cbaves por favor no 330
e trala-se na rua General Polydoro 273,
com Campos ..Silva & C. (7S43G) )

ALUGAM-SE 
magníficos commodos, a

cavalheiros e e moços do commercio,
na confortável ovenida Commercio; na rua
Christovão Colombo n. 38, próximo ao lar*
ro do Machado; trata-se com o encarregado,
a qualquer bora. (6844 G) J

A LUGAM-SE aposentos com pen--f*Ms8o, confortáveis, desdo 4$
por dia o 100$ mensaes, luz ele-
ctrica, telephone e uma bella sala
de frente. Pensão Familiar. Pra-
ça José do Alencar 14 (Cattete) .

(S 6744) G

ALUGA.SE 
uma casinlia. na rua Huarque

de Macedo n. 20, Caltete. (7960(1) J

RTTA XT3RXTG'-TTA."3g'.A.KrA. KT. 91
Drogas novas
Remédios garantidos
Dos mais afamadns fatoricàntes
Preços sem competência

Temos em nosso armazem: uma balança americana, sensivel a
1 gramma, para pesagem gratuita da uossa freguezia.

ALUGA-SE 
a casa n. I, em uma pequena

villa, Villa Laurinda, situada á rua Pi-
nheiro Guimarães n. fl, Ilolafoiro. com uma
sala, dois quartos, cozinha e mais depen-
dencias, luz electrica; aluitiicl inclusive
taxa e luz, 85$; trata-se na mesma rua n. 37.

(7801 G) J

ALUGA-SE 
uma casa nova, com cinco

salas, insrallações clcctricas de Uno, fo*
fião a paz ou lenha, lavatorios por 110$;
na rua Dezenove de Fevereiro n. 56. Ro-
tafoRO. (8013 G) J

1 (LUGA-SB, para negocio, a excellente
Lcasa da rua de S. J0S0 Baptista n. 52.

(8314 G) )

ALUGA-SE 
por 71$ uma casinha com

quintal; ver e tratar na avenida Mcm
de Sá n. 157. com o sr. Pcima. (8-|8iE)3

AILUGAM-SE 
bons quartos com j-anellas

para ar livre, para rapazes 011 casali
na rua 'Acre 11.. 96. (8482 E) S

A LUGA-SE um gabinete para dentista,
^Vtrcs meios dias e um gabinete para me*
dico; na rira Sete de Setembro n. 177. sob.

A 
LUG AM-SE as casas da travessa do Sc-
nado 21 e rua Misericórdia íoi; trata-

se á rua Alfândega 1.14, sob. (SC85 E) .1

ALUGAjSE 
o predio da avenida Mem

de Sá n. fii, está aberto, das n ãs
3 da tarde, e trala-se na egrej'a de São
l'edro. (8564 E) R

ALUCA-SE 
o predio da travessa Fran-

cisco Muratori 61; as cliaves estão no
61. e trata-so á rua Evaristo da Veiga 2.

 (84U E M

ALUGA-SE, 
na avenida Mem dc Sá 14».

um lindo sobrado com quatro quartos
c duas salas, a famiiia dc tratamento; as
chaves estão cm frenie 110 carpinteiro e
trata-sc na rua da Quitanda n. 118. :1

(S50J P) R

Poderoso j^Brlti 111
Para transpor diffiuulcladcs, ganhar muito dinheiro, ser amado,

gosar saude e bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas e ver-
dadeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Ita-
lia, á rua Senhor dos Passos, 98, sobrado—Caixa Pos-
tal 604:, Kio. Envie $300 em sellos novos do Correio, para
receber curiosas e interessantes informações detalhadas, GRA-
TIS, em carta fechada. Envia-se para todos o para Ioda
a parto*

AIíUGA-SB 
bõm quarto mobilado com

ou sem pensão, a casal sem filhos, a
cavalheiro de tratamento, em casa de fa-
milia estrangeira, casa em centro de jar-
dim. Laranjeiras 275. (8296 G) J

ALUGA-SE 
por 260$ o predio n. 53 da

rua Buarque de Macedo; trata-se na
rua 'Almirante Tamanilaré n. 68. (8010G))

A IjUGA-SB yn onsn de família
^um bom quarto pnra rapaz, com
pensão, por 120$, tol. C. 5101;
rua Andrade 1'ortcnco 32, Cattete.

(J 8032) G
, IL1IGAM-S15 comniodos; na rua da Pas-
lsageii.''n. 98. Botafogo. (8096 G) J

Saccaria e aniagem usada
Compra-se qualquer quantidade

C<'. de Industrlas-Textis — Rna
Theophilo Ottoni 36

Caixa 1009 — Tel. Norte 430G

ALUGAM-SE 
as casas novas, iIluminadas

a lui electrica, i rua Fernandes ns. 5« 17. Trata-se na rua do Kosario 103, so.,
de frente, lAs cliaves «stão 110 ti. 7 da rua
Fernandes. (86ti G) J

A 
iLUGA-SE um bom eopciro para easa
de familia de tratamento, 70$; r. Se-

nador Vergueiro n. 141, Botatogo.
(8617 G) J

-A LUGA-SE. proíimo aos banhos de mar,
JXcm casa de familia, uma sala mobilada,
com ou sem pensão; rua Silveira Mar-
tins.140. (8447 G) M

ALUGA-SE, 
por 1.10$, a casa da rua D.

Carlota 72, com 3 quartos. 2 salas, etc.;
chaves no 76, « tratar, á rua Sete de So-
tembro 190. (G)

ÀLUGAM-SE 
a 90$ <luas casas, na tra-

vessa Commcndador Oliveira Botafogo,
ns. 14 e 16', trata-sc na rua da Passagem
n. 118. (8241 G) R

ALUGA-SE 
uma sala. prouria para escri-

ptorio ou officina, na praça Tiradentes
48. 1"; trata-se 110 2". (80S6 E) J

A LUGAM-SE os fundos do 1° an-
"tildar do predio da rua da Cario-
ca n. 26, próprio para consulto-
rio ou atelier; para tratar na joa-
lhrrla Confiança, loja. (,TS3S-1)E

A 
ILUGA-SE um bom sobrado, com cinco
bons quartos, duas salas, cdmpletamcn-

le novo; na run do I«ivratlÍo_ n. ií?6; as
chaves na avenida Mem dc Sá n. 82,^ bo-
tciiuim. (SC05 E) J

CURA radical da conorrliéa chro-
nica ou recente, «im ambos cs sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos.semdflriaarante-ee o tratamen-
to. Impotência, cancro syphllitioo,
dartliroR, eczeman. ferida*,uteeraa,
Appl. 608 e 014 — Vaccina dt
V/nght—estreitamento de urethra; appl.,
do poderoso C3peoiíico contra molí3aai
venere»», etc. Pagamento após a oura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 ás
10 d» uoito—Av. Mom de SA 4.16.

ALUGA-SE 
bom quarto para familia .ou

moço solteiro, eom lnnpesa e electrici-
dude; na rua <la Quitanda 5°. (S701E) J

ALUGA-SE 
o «obrado da rua Scnadoi

Euzebio n. .líid-A, com diras salas e
tres quartos, despensa c cozinha; as chaves
11 ã luja. 1'rcço, 1705000. (.S731 E) J

A i.UíiA.SK uma magnifica sala de fren*
xXte. própria para consultório ou gabinete;
rua do Hospicio n. 174, 1" and. (8ÕS2IOJ

ALTJGA-S1Ü 
sala para .escriptorio officina

ou a moços do commercio, em casa do
íamilia; rua do Hospício 16.. (8680 K)S

ÁIATGA-SK 
a esplendida cnsa da praça da

Republica 03; as chaves catão no sohrado,
trata-sc na rua Candelária 22, com Paulo

A. tle Souza.

A'LUGA-SE um andar, terreo, com dois
Xlquartos, duas salas, bom quintal, logar
saudável; na ladeira de iSantla Tbereza
11. 110; trata-se no mesmo. (870.1 I') J

AI/UGA-SE 
uma cnsa nova cotn dois

-quartos, e duas salas, por 90$, próximo
á rua Voluntários da Pátria, retirada 50
metros; trata-se na rua de S. João liaptls-
ta n. 15, BolafoRO. (8258 G) R

ALUGA-SE 
a casa n. 88 da rua Del-

pliitu. Hotafogo. com tres quartos, duas
salas, banheiro e luz electrica; trata-se n;»
rua da Carioca n. 6o, das 4 ás 4 i|-*
horas da tarde. (S257 G) R

ALUCA-SE 
ttm mantiiíico quarto mobila-

.do. fiem pensão, a moço tio commercio,
ou cavalheiro de tratamento; na rua An-
drade Pertence u. 18. (7683 G) J

AI.UGA-SE, 
na rua General Polydoro

n. eo, avenida, uma casa; as cliaves es-
tão no n. 5 e para tratar 113 rua da Pas*
íacem n. sS. (S.\-8G) J

ALUGAM-SE 
uma casa assobradada, por

164$, tem 5 quartos, 3 salas, Rrande
quintal, e um sobrado por iSaS. com 3
quartos, 2 salas e mais pertences; Catte-
tc eio. (S427 G) M

ALUGA-SE 
unia casa. por 1,12$: ,1 quar-

tos, 2 salas, grande auintal; Cattcto 214.
e outra, na rua Bento 1-ísboa n. 89, por
122$. 2 quartos, 2 salas, erande ária, e ou-
tru por 87$; tem crande quintal. (S4.ioG)M

ALUGAM-SE 
barato, bons comniodos e

casinhas; na rua General Severiano, •'4.
Tratar com o encarrtíado er. Elizcu.

(329 G) J

ALUGA-SE, 
cm casa de familia, um pe-

quena quarto, mobilado e com pensão, a
pessoa de todo o respeito; rua do Rus-
sell 160. (8504 G) It

ALUGAM-SE duas bellas salns; na rua
Hcnto Lisboa n. 6.1. (8724 G) .1

A LUGA-SR uma grande sala de frente,
jKLconi on sem mobilia casa fie familia;
ha.rua Taylor n. 5, T.nm. {^''.'. V) lí

wTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E 6AVEÂ

A LUGA-SE uma boa casa com dois quar*
J. JLtos, duas salas c mais acconuiiodaçõcs,
e luz eleclrica; na rua de S. João Ilar.tistn

(Si.19 E) J in. 86-A. Preço, 50$. (4996 G) ]

ALUGAM-SE 
tres bons salúei, cimenta-

dos, com porta e janellas, pregas modi*
cos; tratar na rua Bento Lisboa 11. 63.

(S724 
G) J

A 'LUG.YM^SR magníficos commodos, com
xLpensiío de primeira ordem, o. casal •>
cavalheiros dlstinctos. em casa de família
pequena; na rua de S. .Manoel n. 20, Bo*
tafoRQ, c próximo á .praia, (8630 'G) J

A iLUGA-SE a casa n. 6 da rua Hentt,
XXiLisboa n. 79; r.s chaves no 81, tem
tres quartos duas salas, cozinlia e quintal.

(88434 C) J

ALUOA-SE 
por 80$ a casa da rua Per-

n.-iniles Guimarães n. qi-III; trata-se
11a rua da .Alfândega n. 12, Peixoto & C.

(S133 G) S

A LUGA-SE por 160$ a casa da rua Ge-
-TJuieral Alcnna Barreto n. 161; 1rala-e
ata rua da Alfândega n. 12, Tcíxoto K* C.

(S45« G) S

A LUGA-SE a cisa n. 19 da rua Gcnc;
-t\ral Canabarro. trala-se 110 n. 32. a
mesma rira. com boas accommodações, bom
quintal nova casa, porão habitavel, por
200$000. (8610 G) J

ALUCA-SE 
esplendida sala com visla

para o mar e jardim da Gloria, -para
moços ou senhora solteira, entrada inde-
pendente; na ladeira da Gloria n. 37.

(8375 G) K

CATUMBY, ESTACIO
E RiO COMPRIDO

ALUGAM-SE nor 41$ mensaes, duas caiainhaj com «ala, quarto t área, cntraüiindependente; rua de S. Leopoldo 11. },.botequim, onde estão as chaves. 18.183!) IM

ATjUGA-SE 
ipor 120$ boa casa com tre»

qifarlos,. duas salas e mais dependen.
cias, illuminada a elcctricidade; na tra*
vessa Oliveira n, 27, Botafogo; trata-sc
¦na rua Voluntários n. 234, as chaves estão
na rua Real Grandeza n. 290, ferraria.

(8491 G) S

ALUGA-SE 
por 4S$, cm casa dc fami-

lia, um quarto de frente, mobilado. In*
dependente, gaz c roupa de cama; na rua
D. Carlos 1 n. 94. Cattete. (S336 G)K

A 
ILUGA-SE cm Botafogo, a casa mo-
derna da travessa D. «Marciana n. st,

com grande quintal, duas salas, dois quar.
tos, saleta, cozinha e banheiro, por 140$;
a chave no 17 o tratar na rua do Hospi-
cio n. 73, loja. (8480 G) J

ALUGA-SE 
um bom predio em centro

de terreno, á rua Visconde dc Silva
n. 119. Chaves no n. .111. (86j4 G) S

A LUGA-SB um quarto em cnsa
*t*Mlo família, pnra cnsnl ou pnra
uma pessoa so, bem mobilado, com
ou sem pensão; na rua Christo-
vão Colombo 121, Cattete.

(It 8586) G

ALUGAM-SE. 
as confortáveis casas da

travessa Cruz Lima 20, casas IT c III,
próximo aos banhos de mar (Senador Ver-
guciro); as chaves estão no armazem da
esquina, c trata-sc com Paulo A. de Soltza,
á rua Candelária aa. (8139 G) J

ALUGA.SE 
o sobrado, com sacadas para

a rua, na rua D. Carlos I n. 35, Cat-
tete; trata-se no armazém. (868.1 G) J

ALUGAM-SE 
excellentes commodos. mo-

bilados ou não. a casaes distinetos ou
moços do commercio, em casa dc familia,
próximo aos banhos de mar; na rua Dr.
Corrêa Dutra n. 74, sob. (8681 G) J

A LUGA-SE, por «00$, o sobrado da rua
./i-Marquez do Abrantes n, 208; trata-se
no n. 214 da mesma rua. (8429 G) M

M, COPACABANA, '

IPANEMA E LEBLON
A IjUGA-SE a bo» e Iiygienicn

^¦Jcasa assobrnoda da rua N. S. do
de Copacabana 1080, par» fami-
Ua de tratamento. Trata-se na rna
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
FeUx. H

A LUGA-SE o predio n. 5' da rua Egre-
JtVjinlia; 4 quartos, 2 salas, etc., electrici-
dade. fogão o giz, etc; as chaves, por
obséquio, á rua ligrejinha n, 28. armazem;
tratu-se á rua da Alfândega n. 30. 2» iftitl.

(8359 H) J

ALUGA-SE 
o p redio da .p raça Ferreira

Vianna n. 76, Ipanema, tem todo o
conforto; trala-se na pliarmacia. (822;!!) J

ALUGA-SE 
uma boa casa. á rua Guima-

rães Caipora n. 148; trata-se na mes-
ma rua ti. ião. Copacabana;..' ,' (8*73H)'R
A IiUGA-SE a boa o hygienica

•^Xcasa assobradada da rua N. S.
de Copacabana 1080, para fami-
lia de tratamento. Trata-so A rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Pcllx. H

ALUG.VSE 
a .pessoa do commercio, um

bom quarto mobilado, próximo do bon-
de e dos banhos de mar; na rua Nossa
Senhora de Copacabana n. .45, Leme.

(7841 II) J

ALUGAM-SE 
no T^eme, somente a fami-

lias escolhidas, as exeellente9 casas da
avenida Margarida, á íua Salvador Corrêa
n. 62. (891 H) J

X LUGA-SE a boa o hygioniea
XVfn.sn assobradada da rua N. 8.
de Copacabana 1080, para fami-
Ha de tratamento. Trata-so á rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

ALUGA-SE 
por 230$ a casa.da rua Bar-

cellos n. 34, Copacabana; trata-se na
rua <Ja Alfândega n. 12, Peixoto & C.

(«45-1 H) S

ALUGA-SE 
-por 130$ a casa da rua Cha-

ves Faria 11. 17; trata-se na rua da
Alfândega n. 12. feixoto * C. (8455II) S

ALUOA-SE 
por 273$ mensaes o predio

de dois pavimentos, á Mia Barcellos
n .15, Copacabana, o primeiro pavimento
tem 

'duas 
salas, um quarto, copa, despensa,

cozinha c W. C, e no segundo pavimento,
quatro quartos, banheiro, W. C, jardim
ac lado do predio, quintnl nos fundos com
mm quarto,, banheiro e W, C,; ns chaves
•na mesma rua n. 39 e .para tratar á rua
da Alfândega n. 98. com o sr. Maia.
Teleph. 1870 Norte. (85.14H) .T

SeJÍliraefe
Tira os cabellos supérfluo, do rosto,

collo e braços. Encontra-se nas etsas: Ba-
zin, Ilermftruny e Cirio.

im, PRAIA FORMOSA
E

A LUGA-SE o sobrado da rua SanfAnna
i"\.n. 108; trata-sc no largo de S. Francisco
n. 18, chapelaria. (8.100 1) M

ALUGA-SE, 
por 150$, o predio -moder.

. no, assobradado, a rua Santa Alexan.
drina n. 243, com porão habitavel. quatrosalas, tres quartos, banliciro, cozinha, ins-
tallatoes olectrica e a gaz; chaves 110 181.

. (7322 J) S

AIjüGA-SE nma boa casa pr»«aparada do novo, rom duas sa-
Ias, dois quartos, lioa área ren-
trai, jardim o grande quintnl; 111
travessa S. Carlos n. 24, por 60!|
mensaes. Trata-so á rua Coronel
Pedro Alves n. 65»_ (It 82p2) I

A ILUGA-SE a casa n. 72 da rua Sara,
xTUeni bons comniodos e está limpa; n
clicvc esti no n. 25 da mesma rua c Irata-
ss na rua dos Ourives n. 54. (8049!) lt

A LUGA-SE uma casa, com 5 ouartos por
-£A.6oS mensaes, á travessa de Souza Pinto
11. 18, Morro do Tinto. (8040 I) B

BiBuionnngraBiaiBn
O DEPURATIVO E ANTI-RHEÜMATICO
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SYPHILIS.
triiCEKAS.
FEIÍIDAS,
DORES.
BMTIGEJÍS.

1 c cm qualquer moléstia de ftiiulo escrophnloso, hcrpctlco, e .«yiiliilitiro o uso do "TAYUYA' de S. João da Barra" é sempre van-
tnjosn. Sua acção favorece o regular funccionameiito do ESTÔMAGO, FÍGADO IIAÇOeiIMTESTIXOS.

RHEUMATISMO
ARTICULAR.
MUSCULAR
e CEREBRAL,
ARTHRITISMO.

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
ERUPÇÕES. 1
DARTRItOS.
BOZEMAS,

A' VJ3XDA EM QUALQUER PHARMACIA E DROGARIA -— ARAUJO FREITAS & COMP. — RIO I)E JANEIRO.

IIHIBiEElIBH IB m' II'! IBIIIIBIIBEBHI
A LUGA-SK um armazém, com 2 porios,

Ana rua Menezes Vieira ti. 21; as chaves
eilão no 10 da mesma rui; trata-se na rua
Visconde Kio Branco n. 12. (87S; El J

i l.UGA-SE o 1° andar da rua b...t.,v
Xi-mara n. ii>-; trata-se na loia do mesmo.

(S;oo E) J

A I.UGAM-SE quartos c salas mobilados,
IXa mocos solteiros ou casal sem filhos;
na riu da Alfândega n. 260. (8;Si l.l.l

A I.UGAM-SE dois Brandes armazéns, pre.
/Vparados com muitu luxo para qualquer
negocio importante; na nn Conselheiro
Zacarias 6S c 70, e bem assim, duas cns-.s
acabada* de novo, com srande terreno, sen-
do essas a 100$: na riu Costa llarro.* o;
trata-sc tudo 110 Cattete 31. As cliavçs cs-
tão nos prédios juntos. (S457K) J>

* LUGA-SE uma boa sala de frente, cm
illsara dc famülia. a cpar.-*; na rua
1'icítilo Itaota n. 7». sob. (8(14 r.) íi

BI3BMBII3BMaMBlBiaBMHaiilêBMBiEilSIBMM^^
4. LUGA-SE, p?r 1C0S mensaes, o lindo | ^T.IT.AM--SE .magníficas casas, na av*

Xi.prodio, próprio para familia de Irata-
mento, á rua redro Américo n. 22.1, com
2 salas, •; quartos, 2 índeDcndentes, para
creados. c iodas as exigências hygicmcas,

LAPA E SITA THEBEZÂ ALUG.-VM-SE 
magníficas

nida Bella Vista, coni

uma cnsa por 200$. com
dos para grande familia,

bondes á porta; ia rua Imperial n. 2341
-Mcyer; tr.iv.v-se na padaria Pior da Glo*
ria'ou no armazém IJalkanico, ali pro-
ximo. (t_3m h'l l

AI.UGA.M-SE 
hons cômodos e uma boa

sala dc frente, com ou sem mobilia, a
moços decentes ou casaca qui trabalhem
fera; r.a rua D. Luiza n. 31. Gloria.

(7031 F) T

A LUGA-SE 111
-ÍXbons commod

ALUCA-SE 
o magnífico predio da rua

Pctropolis 11. 16, 'Santa Thercza; as

linda vista para o mar; informa-se na mesma
onde so trata. (8450 ('*) JI

A LUGA-SE o predio de sobrado da rua
-tl-Pedro Américo u._ 107. co;n excellentes
ccmmodos ipara famüia, podendo fier visto
dr» meio-dia ate ás 4 horas todes os dias
c trata-se no Café Papagaio, á rua Oon-
çãlvci ll.ai 44. (8141 G) R

:baves rj n. i3
Pedro n. 109. sobrado.

ALUGAM SE á ma D. Maria Amélia,
xVbcas casas por 80$. com tres quarto»,
duas falas, nm armazém, ioj$, moradia
vara família; trata-sc no n. 9. casa Vil.
Goria. (800S G) K

(8326 F) .1

ALUGA-SE uma boa sala n. moç
XXrua Casitano n. 47 (Gloria). Oi'4V))

A t,UGA-SK optimo aposnto, com pensão,
j£\ri casal ou cavalheiro distineto; travessa
Marouez Paraná, 31, ou praií de Botafogo..*8o8< G) J

casas,
.. com accommodações

hygienicas; na rua E-.iphrasia Corrca 4»,
próximo ao largo *io .Machado. Aluguel,
115$; tra'.a-se eom o encarregado.

(6845 Gj ?

A LUGAM-SK mapnifícas e amplas ca*is.
X3i.:;a avenida D. Luiza, com boas accom
modações c installação clcctrica; r. Euphra-
sia Corrêa 11. 41, próximo ao largo ib Ma
cbailo; trata-se com o encarrcRado. Àlu-
Kuel i30$ooo. (6846 G) }

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa r.cva, com

dois quartos, duas salas, cozinha, ba
nheiro. illuminação electrica e bondes á
puria; na rna General Polydoro n. 390:
trata-se na rua Volantarlos n. 148. Bo-
{afogo. (;8as G) li

A LUGA-SE bonito quarto mobilado, mui-
m\\o arejado e com luz electrica. em casa
de 1'ami'iai na rua Dr, Corrca Dutra s4.

(8307 G) J

ALUGAM-SE as casas da Villa EJith
/Xns. II e III á rua Coronel 1'ed.rn Al-
vca *n. 379, com fogão a paz. electricidade
c demais requisitos de hygicne, próprias
i'ara pequenas familias de tratamento; alu-
gucl 132?- trala-se no .Mercado Municipal,
rua V, io a io; cliaves nu n. II, íSo:5ljJ

A LUGA-SE a easa da rua Coronel Pc-
xVdro Alves 11. 383, própria para familia
de tratamento, com banheira, fogão a pa::,
W.t. e'ectrica e lodoi os requisitos de hy-
«iciie; tem tres quartos, duas salas, e tres
áreas, íendo duas cobertas; acha-se nbrr-
t.i das 2 ás 4 horas; trata-se no Mercado
Municipal, rua V 11.. 10 a 16. (SnnGI) J

4 LUGA-SE uma boa casa. 2 quartos .1
J-jLsalaa e todos os pertences; na travessa
de S. Diugo 9; «luciicl 81$. (8441 I B

A LUGAM-SÈ 3 casas .com a quarlos. :
jCXsalas e mais dependências, completa-
mente novas; 43S. ío$ e 63S; á rua Car.
doso Junior 274, Laranjeiras; trala-se com
Lulú. (3.188 I) J

4 LUGA-SE por preço barato, boa casa,
-íl-com tres quartos, duas salas e bom
quintal. Informa-se â rua >Cardoso Mari*
nho n. 7. escriplorio, Praia Formosa)

A LUGASE por preço barato, boa easa,
-Acom dois quarto.!, duas salas, e tem
iliiintal. Informa-se á rua Cardoso M.v
rinho n. r, escriptorio. Praia Formosa.

(S236 d it

A 
ILUGA-SE Por 8o* a casa IX da rua
Jeqiietinlionba n. 30; a cliave está u>

rua da Estrella n. 67 (7.SÓ3 .1) .1

ALUGA-SE 
uma boa casa. nova. com

iardim, quintal, electricidade e mais dr.
pendências, á rua Dr. Cosia Ferraz 11. $:
as chaves estão no 11. 10, casa I. (8402 I)

ALUGA-SE 
o predio da rua S. Cláudio

2.1, com bastantes commodidades, quin-
tal. logar alto e saudável, oara familia da
tratamento; oreço i;a$; trata-se na rua
Maria José 45, Estacio. (8.K3 J) J

Afl.UOA-SE por preço módico a casa da
x\.rua Dr. Aristides d.obo 11. 181, tenu
tres quartos, jardim, quintal c mais depen.
dencias; as chaves estão com o sr. Va*
radi, á mesma rua n. 179 « trata-se tu
rua Sachet u. 7, sob. Telephone 333 Cal.

(8.'20 .11 lt

A 
LUGAlM-SE casinhas independentes, a
casaes, nuartos a moços do commercio.

aÉ senhor 60 ou a senhora, logar multo bo-
nito e saudável. Bondes de cem vcU: na
rtia Di.. Aristides Lobo n. 115. (8ji-i.T) U

ALUGA-SE 
a senhora edosa e respcl-

tavel um bom quarto com serventia em
toda a casa, por módico preço, podendo
lambem se lhe fornecer pensão*, trata-se na
rira Emilia Guimarães n. 46. (Catumby).

(6o3o J) 
*

AiLUOA-SE 
uma nova easa com optímat

accommodações, elcctricidade, quintal,
etc; na rua Campos da Paz n. 126; tra-
ta-se no Jícstaurant Paris. Uruguayana, 41,
Aluguel, ioo$ooo, (S;io T) J_,__
ALUGA-SE 

o nredlo da rua Chichorro
n. 50, Catumby; trata.se no mesmo.

(S708 ,T) .1

ALUGAM-SE 
boas casinhas «pintadas de

novo. com quinial; na rua Visconde de
Siipiicahy n, 310. (8384 J) J

ALUGAM-SE 
um quarto e tima sala,

com direito á cozinha. 'Aluguel, -m?,
dinheiro adeantado; na rua Teixeira Pinto
n. 132, 'Encantado. (S557 J)
-. , . ,. , A—__¦

ALUG'A-SE 
por 100$ a casa da rua do

Chichorro n. 20, cm Catumby, com bon»
commodos. sotao e terraço; a chave está
no n. j4 e trata-se na rua do Kosario 8.(.

HrMntiaiiataiíiiitiíBíSiííMijiHíSiH!;-!»!;;!!»
MSOFFREIS DO ESTÔMAGO, 1
I DOS INTESTINOS E DO §
| CORAÇÃO f USAS i
í
I Guaranesia.

HADDOCK-LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

o predio da Estrada Nova da
Tijuca 157, com duas salas, dois quartos,

grande porão, installação electrica, cozinha,
tanque, banheiro, etc.; as clinves na ea?a
167. com a sra. d. Albina; aluguel ioo$or>o.

ALUGA-SE, 
por 80$, uma easa, na "Vil-

Ia Flor", rua Salgado Zen tia n. 8*,; ai
chaves no n. III, da mesma villa. (4*)82K)S

ALUGA-SE 
uma easa. com sala, trel

quartos e cozinha, nor 72$; na rua
Dclpluua n. 50, fundos; as cbaves estão ns
rua Conde de Bomfim n, 662; trata-se na
rua do Uruguay n. .106. (796*; K) lí

ALUGA-SE 
uma elegante casa, em es-

tylo moderno, tendo as accommodações
precisas, a pequena familia de tratamento*
11a rua lladdock l.oho n. 33.1. As chavei
•estíio na padaria á mesma rua n. 327.
Tdata-ae com Jacobina. na avenida Rio
Branco n. ioj, 1* andar, das 2 ás 4 horas,

(77*0 K) 1*

ALUGA-SE 
o predio novo. de sobrado,

com quatro quartos, jardim e entrada ao
lado, banheiro e luz electrica, próprio para
(íamilia da tratamento; prolongamento da
rua Mariz e liarros 517; trata-se no 5•'4.
onde estão as chaves, fim da rua BarS*
di Amazonas. (8on-; K) J

ALUGA-SE, 
por s.joS. a casa da rua Ge-

neral ltoca 115, Fabrica das Cliiias; tem
6 quartos, porão habitavel, luz electrica e
grande chácara (8051 K) J

A LUGAM-SE bons e limpos commodos,
XÍL-na rua Hadilocl: Lobo 36, easa de mui-
ta respeito e socego. (8437 K) M

A LUGA-SE, na Muda da Tijuca, i rua
-fVAlves de Brito 23. junto ao bonde,
optima casa eom pequeno jardim e grande
quintal, luz electrica, etc; chaves na nios-
ma ou á rua Conde de Bomfiin r6g (pada.
ria); preço I4a$ooo. (8273 K) "

A 
LUGAM-SE. na Muda da Tijuca. á rua
Alves de Brito n. 27, com o bonde

quasi á porta, duas boas casas para peque-
nas familias ou casaes de tratamento! infor-
ma-se na padaria Modelo (run Conde de
Ilomfim 7<io); aluguel 80$. (?;7i K) lt

ALUGA-SE 
uma hoa casa. com duas sa.

Ias, tres quartos e mais dependências;
tem installação electrica; na rua General
Roc» 112, casa I; as chaves estilo na nfti
Desembargador Izidro n. 5 (padaria).

(8106 K) J
^^ __. — —'

ALUGA-SE, 
por 101$. a casa da travessa

Carvalho Alvim 31, Uruguay; tem 3
quartos e electricidade; as chaves no 41.

(8032 K-jy

A LUGA-SE a casa da rua Silva Culina- Silva
-Tl-rães 14; as cbaves, para veV* c mais
informações, no armarem di-* esquina.

(8276 10 it

i LUGA-SE uma esplendida casa, para
XVpequrna familia dc tratamento com duas
saals. tres quarlos e bom quintal; rua Ge-
neral Delgado de Carvalho 42. .antiça In-
duslrial; as chaves estão á rua Conde Pom.
fim n. 3, (8407 K)M

A LUGA-SE uma boi casa com quatro
salas. Jsnco quartos, despensa, t cozinha

**r grafldj? quintal; na rua da America 192;
ps cliaVei estão na mesma r;;a ns. 233 c
.-.;; -Ande n» trata. (8262 I) R

\LUGA-SE 
uma casa com dois quartos,

.duas salas, varanda, terraço, cozinha e
quintal. Aluguel 60$; na ladeira do Bar-
roso 13O. (8271 I) R

4 LUGAM-SE quarlos. a coS. 23$. 30S
Üc .15$; na rua Bomfim n. 08; tê:?^
muita ngua e muito terreno. (7&41 K) ¦*•

ALUGA-SE 
o preilio da rua Conde ile

Ilomfim 701. com .-: quartos e porão
alio; chaves no açougue; Irata-se rua Moura
Brito J9. Ç36a6K) 

!

E VILLA ISABEL
1 LUGA-SE a srande cnsi da rua Majnt

XlLl:onseca n. 30, ponto dos bondes de São
Januário, com 5 quartos, 4 salas o mais de-
pendências, logar muito saudável; para ver,
acham-se as chaves na rua S. Luiz Gowtagj
n. 108; preço 142$. (7783 1,1 lt

A LTJGAM-SJ* as rasas ns: V c VI
¦J^l-ila Villa Miirinlié, sita fi riu
General Silva Telles 11. GO (llaiãc
de Mesquita), com 2 salas, 3
quartos, 2 AV. C, cozinlia, banhei-
ra esmaltada luz electrica e quin-
tal; as clinves rstão nn casa n. II,
onrto se informa. Preço 104$ cadi
uma. 68-13 I*) .1

A LUGAM-SE, com ou sem coniratc. oi
xXpredios 113. 

'40; 
c 400 do Boulevard 28

de Setembro, e tambem a casa I da avenida
n. 407-A; as chaves eslão no n. 417. pa-
daria. (r»43 D ]

A LUGA-SE um bom predio p-.r 101$. n«
-tVrua Gonzaga Bastos n 130; ns cliaves
estão no íoi, Aldeia Campista. (777- L)R

\ LUOA-SE por 03$ a casa n. 263 da
/1-rua da Gamboa; trata-se na rua da AI-
fandega n. 12. Peixoto J: C. (3452 I) S

\ LUGA-SE um quarto por 23$; na rua
iido l'ro:.05Íto n. 66 (Saude). (S608I) J

K LUGA-SE por 130$ mer.sacs a r-.s.i
l\.26 da rua de Santa Maria, Cidade No-
va. Indicações e as chaves no n. ei,
iunto. (S;oG I) It

\ LtTGA-SE, por 17-%, o magnífico prn-
O-dio, comprehendcndo loja c sobrado, da
rua ConsíUieiro Pereira Franco n. 52. com
i quartos, 2 sa>is c dependências; a chave
ella no n. 56, e trata-se na rua da Alfan-
leiga il 86, sobrado. (8040 I) S

A I.UGA-SE. por fioS. taya c agua. min
XXcasa. a rua Fonseca Tclles 3-t. com *
hoas salas. 2 quartos hons. luz e mais de-
pendências, bondes ile ioo réis; chaves, cas)
VII; traiar, Uruguayana 77. de ' ás i liorn*.

(8132 I.i S__

A I/TJGA-SB o preilio ila rua Xuvn
-tliAmcrica ti) (Pcdrcgullio) ,coin
2 salas, lí quartos, mnis deponden.
cias, porão habitavel e grande
quintal. As chaves estão 11» 11. 13.

(S 7908) I

A 
LUGAM-SE as caias da rua Ilella dl
S. João ns. 90 e 02. com cxccllentest

acconir.i3.'laç,i"fs para familia; aluRuol :Sti$;
as cliaves estão, por favor, no n. SS, e ir.ita-
se na rna General Camara 4"« fr7^7 L)J

A riTjGA-SK, )if>i' 115©, lima cas»
^"Y"11 exccllente avenida da tra-
vossa Dcrby-Club '.Ml, com ilti^it
salns, tres quartos, cozinha, ha>
nhoiro, electricijdado o fogão a
gaz; trata-se na casa II ila mes-
mu avenida. 13 8301) V

"*: vi

m
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i TÔNICO CAPINETTE
«•» agradável e torn.n.oç., iàdüS.TÍ5._o.j««l*M»to. d.nio .os cabellos um ar*

VIDRO 4$000
A VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS

¦M S. PAULO — OASA 
^BBE^BARVEI. & O.. B BOWOÃO

A^V. ,,',w-!'ma ct"-rortavcl casa, cora
__h« _,aRm-!,"s nuart09' Ul|as g-andes

í._VnWrc,"c' Rrand<* '"••'mo comaíEElS?.-1.* ec1"*lo.'"*,i" *S •""•-os ot,automóveis, luz clcctrcá, eaz, etc; na rualon» I onieiii „. i„ A. cí,avcS'es"ão ío'*•• "i'" c"'sa »¦ f7585I.)J

|A lUGAM-SB casais q„n.l .n0rns•^»_ família» do tratamento, tendo.«atro quartos, optima installaoãoelectri.» com tomada dõ correntecm. todos os confpartinientòs; lm*nheiro com asiia quente, dois fo*Bocs, sendo um n gaz, dois W.C.iwuct, etc. Avenida Pedro Ivo 61;trata-se na casa n. 3. _Oá*so nmmcz do bonificação depois de dozeinezes de residência. (M 8328) h

Al.UGAM-Sl", 
excellcnles casas, duas sa.Ias,, dois «íuartos.. luz electrica, bastantea.ua; a rua Paula Brito n. 139. Andarahy;*•'*•'*'"'• 
(8-30 I,) R

CO_ÍREIOPAMAXHA ---Terga-felra, 20 .Ie Agosío âe 191G

ALUGA-SE, por 80$. a casa da rua Dr..arnier n. 19, Jockey-Club; as chavesna casa 11. 18, villa. (803-. _,)j

'Aíí,vr~Si'- *""¦ 8"'í o prédio da rua Jo.
_r7 W" "• ,"3' S,' '''"-''"cisco Xa-\ er, com duas salas c dois nuarlos eo/i...liai privada, banheiro, lm. clceK°. qXUl, as chaves no 11. 22;, onde se trata.

182QI I.) J
A Í.W''' a, casa •*¦¦¦ "ia Si LiTTz
«r-Tric. ;!' as ¦<",1"?v£? cstil° "o cslabulo;
.,1- 81a 

aVC",d-- Le"tral '« '-" andar'.*'"¦' ¦'"'• (803.1 I.) .

AJXC-.VM*S'I$ 
as excellentes casas parafamílias de tratamento, sitas á rua DonaKomaiia ns. 31 c 33. com dois quartos,«luas salas, banheira, luz electrica e bom

quinial. Acham.e abertas c trala-se nasmesmas, das 11 ás •!-. (8290 I.) J

AUjGA-Slí 
a casa da rua Visconde deItamaraty ,1. ,,, casa I, com duas Valasquatro quartos cozinha tanque d. lâS?¦¦"rt.-i *"""-,al! "r"'"'-"c a "-sma nau¦_7. onde eslao as chaves. 18260 I) R

Mão se Mudam
OS COFRES

IV&scimento
Sio os melhores

RÜA ÜRÜG0AYAM/1,143
(esquina da Theophilo Ottoni)

OM SENHOR
Que «teve atacado por uma forte

tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrcm ds enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronchi-
tes, tosse convulsa, asthma, tubercaloie,
pneumonia, etc, um remédio que o
curou completamente; Esta indkaçío
para o bem d» humanidade, é come-
quencia de um voto. Dirigir-se por car-
|a ao sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correi» 1.683.

* Í.UCA-SE o predio da rua Santa Clara-__-n. 100. Copacabana, constando do andarterreo. 1» o a» andares, com esnlendidasaccointiiodaçoes e terraço com linda vista;esla aberto e trala.se i avenida Rio Brancoi;i, Companhia Perseverança Internacional.
(8066 M) J

AI.UGA-SI", 
a casa n. 118 a rua I.opes

_ 'Ja Cruz. Meyer, com boas accoiinnoda-
Coes, para pequena familia; as cliaves. porfavor, no u. 116. e trata-se - av. RioBranco 171, Companhia Perseverança Inter-"acionai. (80O8 M) J

Sôpo daVeia Ri»ia! de Cabra(^*inft.
(AXTI-XEPHRlTrCÒ) ** V " -' '

Soro AntHetaulco, Soro n_.tSdi_-Iitc._co, Soro Xormal deoarallo, Soro aiitlmeningococçoco, Soro anti-streptococcico,Soro anti-piieumococeieo, Soro _iul*aIcoolico, Soro antiilysen*terico, e outros aconselhados pela sciencia.-•reparação recente c cuidada — São encontrados 110* * Laboratório Paulista de Biologia * *
Kua Quintino Bocayuva 24—-S. PAULO, e em todas as phar*macias, drogarias e casas de artigos de cirurgia.Deposito 110 I»o de Janeiro: — R. da Assembléa 7, sobrado.

A U.C.A-SI-, a loja da rua dc S. Christo-
«.'a0 ,"• 

*3--- Próximo ao listado deha, ns, chaves estão no 17; trala-se á aveni.
-ue/Vt 

"• '»• *•' a*,d"r' «*¦** 38; alu-g"-" ';o?ooo. - (g.,8- 
*_v\ 

j

AI.UC.A-SI-:, por 110$, boa casa com a
.quartos, mais aecominodações èliiz ele

ii.'C_- ,",a.rua ,Barao (l- s- «^*&ò k1110 11. 31; as chaves estão 110 n. 31; irata-se na rua t» de Março ii. 8 com o sr.-rar"*'1- (825, I.) R

A IiUGA-SUi a família de tratamento, a*n_c._cc!lentc casa da rua Plack n. 118
leslaçao do Riachuelo), com cinco quartos,dormitórios, boa sala de visitas, bella sala«le jantar, sala do espera, sala de almoço,
quarto com banheiro, stonder, água quentee Iria, boa cozinha ladrilliada c azulejada,cera mesa «le mármore, esplendida pia com
Krande salão para bilhar, saleta par. en-
Koinniar. tres «íuartos para creados. banhei-ro ladrilhado e azulejado para banhos frios,Ianque .para-lavagens, latrina para creados,
gallinliciro. bello pomar, <-tc; 03 cbavesacham-se na rua 24 dc Maio 11. 223. onde
___________ (82.13 M) 1*

Vri".\DI-,.SE um bom lerreno arborizado
t e, prompto » edificar, rua calcada eillunnnaila a electricidade; para ver e tra-tar, rua Diamantina n. 05. (J G982) N

ViEXDrC.SlC 
uma ea3a nova, com dois

quartos, duas salas, cozinha, ngua cn-nada e bastante terreno, por .i-iooS, no-dendo ser 700$ á vista e o resto cm pc-quenas prestaçõei. E' o ultimo preço; traia-se com o sr. '.Vogueira, Estrada K. de'banta Cruz n. 2.230. padaria, bondes dcCascadura. <j ;S]l) x
\^'E.NDE-S!'. o confortarei predio da ruaP Visconde de Tocantins ií. 34, estaçãode Iodos os Santos; trata-se no mesmo.

O S347) tt

ipilili Ifflllii
ConiS^ote,.. à^_ÍSÍ^Í^,tó^r' de ™« registrada ,n^i„,aO soninanibulis,10 Incido íòntón „,°,l 

'_!"bu"C11,- °, »'aK""tisuio**c o hyprióiSo'remédios a erapreear 7,,^- 
0„™"?..™! 

í,"*>""*"** l,c 'Icscobrir as moléstia, « ^,estao e lazer o organismo te os recursos financeiros.
ai-*e mais facilmente que por•.-.-. u. ..„„u, oicom, sensualisnío ~ 
_¦_.! iS°'_ °- rll<-'l|-.!"'ismo, a ne

cooios que diii-ão fortt na ¦ o\ 11,0*?*.,_ 1 ° e '°s°- Tambem faz <j
pessoa, com as qua."'™' se°r_ 

'" ™"" d,LSorle-"' tirar na lot«ia õu jogo; as'"es; 05 lopires onde se aebainios'3,tíS_- T"?'. 0S -",,ofes d<: roubos Su cri-nudlier, eocío ou emprciíai 1. . „„.? jec,os Perdidos; as traliie.es de niarbl.enganar; os epmni.rS.düaoé' qíieS-ííSí.eM. W™^ dc "»'«*""' P™«m.cia; as empresas ou firmas que necessita?ão l,r^.^ 1 
'*r' yisi0 ,lci"i«"iii a falle,,-

-nas para casamento. O SeiJsivom.ro ím» .'c e;"Pr,£'!a'los; os pesseos di.oito placas differentcs de meiw-^. " zpwfmo Ao bolso, c conioõe-se d.espécie de Raio X Ll n Z r. tuSí vP-S,Cd"CÇ---0 do tfflmio elc.troidico Puma 
es-«! P.óile ser. «sado0 ÃnS^o^ellm °Í2___?.* 

\ Pf° 
di «'"W' »™ «"«gõ-rela inconveniente, mesmo n-.,„„i. .¦?""' senhoras e men nas; c não ac.r-«compa,,!,..,,, num' f0,hcl",0em %tfifau 

™í 
V*'?' " -Mt-iccBÍ. ^r,-wotismp 

para se mar este appare lho' T.Vm,ii...nc"ssar10 ." instruído em hy.«malquer rjarle do Urasil, logo ,m_ . recebS .'*'_?. 
"1í,stra.d'" Pc'" correio, paramil reis _ em vale pósial ou valor deíhrT.l. „ 

CS|":'; ,."'a ,l*"ÍO","-n'cIa - Trinta¦confundir com registro siinnle. nXi. ...S -~-0 -10 <-'cr'lf"--'~l'o «Io correio — (Não
SUr/fOX & Cia -1 Ca&o. al'?1 Z^™*'™!?™'- eii-lcrcçado a^*10
pessoas residentes nesta Cantil d^l*7„ _ 

"P1*"1 Ffl,lcra'- As
rua do Rosário 117 

w,1"laI «Ç.vcifao comprai' na Casa Di.vie,
(7555 A)

aluga-se por i62.$ooo «ma
f^Mexçellento cnsa com 6 quartos,tres salas, copa, cozinha, des*
pensa, completa installação ele*
ctrica e banheiro com água quenteo fria, banheiras esmaltadas cchuveiro, pomar o jardim na fren*
te, toda murada; na estarão de
Olaria, subúrbios da Leopoldina,
com 80 trens diários. logar alto e
muito saudável; trata-so uu rua
licopoldinn Rogo 402, ondo estão
as chaves, na mesma estação.

(R 6886) M

ALUGA-SE 
uma easa, por 130$. na rua

Duque l.stra.la Meyer 11. o (Meyer);chaves no 11. 13, onde sc Irata. (S-'23.M)J

¦fpIv.VDrc-Sl', 
o predio da' rua S. Valcn-t um n. 53; trata-sc ua mesma n,- ..

^'•"t"*5'-'- (-MS459)'N

¦^ENDE-SE uma casa .1 presta*v ções de 60$000 mensaes, 3
quartos, S salas, água o luz, pro*ximo á estação do Engenho de
Dentro; ontrega-so as chaves ua
Ia prestação; preço 3:500$000,
sendo a V prestação do 500$;
tratar com Querino, rua Praiuhn
11. 7. Tci. 4088, X. (J788-,)N

ALMANAK LâEMMERT
DADA At\AÍ> O GRANDE AKX-IMnr.. i.^t. T.ra."í.-¦™PARA 1Q1 fi ° GRANDB ANNUARIO OO BRASIllrHmMglOj^N^AMJ^DACÇÃO: AVENIDA RIO BKANÇO 131.

VI'...\_)í'.;SI',-uma 
esplendida charara,.pro-1

...111a a estação do Engenho Novo dc4 linhas de bondes, 60X70 ms., logar muilosaudável e enxuto, toda arborizada co-nmuitas arvores fruliferas, muitas flores c
grande abundância d'agua; grande casa demorada para familia dc tratamento, còm to-«las as commodidades, gaz, electricidade, etc;
para ver e tratar 4 r. General Bellegar-«le.n, .C8. .;-¦¦"-* ,j S34S) -X

Corriméntos
curam-sc cm 3 dias com

lnjecção Marinho
Kua 7 üe Setembro, 180

T^ENDEXI-SiE esplendidos lolc. de terre.
J nos, ,nas ruas .Mariz e Ilarras e trans-vçifaes a mesma, aos preços de ;oo$, Sooí,ooo$ c i :ooo$ o metro dc frente; paraver c tratar com Carlos, á íua acima, can-Io da travessa S. Salvador (árnianciu), das

9 as 12 da manhã. (J 8325) X

T"riE«Xr>EM-S'E dois lotes de terrenos, dep 23 por.ioo metros os dois. 1'reço de
oceasião 300?; Irata-se i r. de SanfAn-
»" "• *-• l.l S.13S) N

\^'EXDE-SE 
iuüà boa casa com 2 quar-

. tos, 2 salas, cozinha-com fogão e pia,jardim na frente, água encanada e quin-tal. Preço ultimo 4:500$, 7 «niiíutos dis-
tante da estação de liamos; W. C; rua-\11drc J'into n. 04. (J S30L) «X

T^E-XDE-SE o predio novo da rua Soutop u. ;o, entre 1'roatin e Cascadura, por
3:5005000, tj 8014) X.

/»LUGAM-SE as casas da rua
f^W. Maria 71 (Aldeia Campista)?transversal ú rim Pereira Nunes¦«S™8* c<>.»' dois ouartos. duas
f»IíV- cozinha, banheiro e tanque-I,.í!,i7'!r?m- toi,os os comniodó-•'««minados a luz electrica. A.chaves no local. Trata-se na ruaGonçalves Dias 31, proxinio d_
«les do Aldeia Campista, cuia pas*-UKeiu vm duas sc_.ôcs ó do UOOrei^JAl^u^sj:oo)_i c 9Q$U00. j_
AnLÍ°.í'Si- ¦','?"" d'\""a ihÍ°* líotttUti
.1,, "V "?• c-l,"'istov5o. com - quartos,-lias saals, hu electrica c mais dependeu-cias para iamilia .lc tratamento; est. aberta

1, nt,° ,lmr"3 ° :ls clli,ves estão 11a rua-<ia (Juiiauda 11. 195, ondo sc trata.
(õ/'lo I.) S

I A I.UC.A-SIC uma casa, com sala. quarto.Xicozinlia e, tanque, par ,,.«,$; infoíraa.s.- rua b. l.uiz .onzaga o„ S. Christovão.
«; (S---4 d it

1 -A UIGA-SIÍ o predio da rua Fvlfnpe Ca--p-marão f«o; as chave, eslão 1.0 arniaze 11
Ví11,CS'1k!,i''Í 

X™^^ -U «lc Scten.br.
_.'"•' _____ (8-'i I«) K

^^M^v^màoH
I840.1 I.) M

A I.UCA-SE ,0 predio assobradado da' rua
í_s-'safc'¦-& "* *V- com tr" 0«a>™«.
c W r *,, ^ Tsa- -bm co--i",,a" ,u"l"-'iI»&rSe]U:^X"^^cc

Gonorrhéa,
curani-secni 'ò dias con'""lnjecção Marinho
Kua 7 dc Setembro, 180

AI.UCA.Sj"., 
no li. de Denlro. á rua

Manila da llorlia 1-1, conforlavcl casanova, por 45$; informar na casa V e cmCascadura, ii rua itamaraty 21, oulra casa,
por 40$; informar na casa I; lralam.se narua da Quitanda 12;. (8210 M) K

AI.LCA-SIv 
o confortável preilio da ruá1). Anua Ncry 11. 287. cm S. Francisco

-Xavier, com «ranile cliacara e boas accom-
modações para familia de trataniento; oschaves estão 110 11. 299. (7814 M) J
AI.LGAM-SE casas modernas, na VillaAYn rua Castro Alves .11. 08. .Meyer. tendo2 salas, 2 quartos, cozinha, banheiro c quin.tal; as chaves na casa II; trala-se na rua

dos Andradas S5; alunuel ;6S. (8420 M)M

.0$ VISIONÁRIOS S: S: B: que lem por Omsoooorrer a todos os necessi-
li tados. Q'jem sollrer da qual--,,., „„„.,., »*a Suar moléstia esta S: S: B: eu-via gratuitamente 03 recursos p .ra a oura completa .

r_l.n.i_^v._ 8?- cai'u ^chidi aos VISIONÁRIOS.' Caixa do.orreio I9J, declarandi os symptomas, a3 manUcstacÕos da mo*[ lestia, o uoaie, a realdeaoia o o sello para a resposta"

>V-!'^líj-^"i!.« t'ora urgência, um magni-
'.. íico lircdio cm eoiisírucçãn; trala-se á

rua José Jionifacio u. -3, S. Domingos.
(J .S32.I) -N*

AI.l.(.A-SE 
unia casa oor 70$, perto do

. trem c bonde; lera luz clcctiiea c bom«limitai; rua Bella 106. Todos os Santos.
(l$73 

M) Ií

A f,UGA-SE unia boa e limpa casa, ó rua¦í-Vi? de 1-cvereiro 11. em Bomsuccesso; 2
sala, 2 «martos, cozinha, água, fogão o
grande to.-rcno; preço 45.$; r.s cliaves 110 q.

.t.So-q M) .1

AI.UCAM-SIv 
os grandes prédios á rua

Anna .Ncry ns. 430 c 432, cm frente
a estação do Rocha; lrala-sc na rua Ge-
neral Cantara n. S9. Aluguel, 2iio$oon.

(liou M) J

i A l.UGAM.SE casinhas a 40?, 50$ e 60$;
£Xna rua d,i .Mutto.so 116, (S383 I.) M

-íXna rua Barcellos 11. 1, ,s. Christovão1
Titoò'onCS 

"a n'a ,'0',«'«°""'i <At aluguei*' °- (8405 I.) M

A I.UCA:Slv -o predio novo. assobradado,
fida rua. General Argollo 11. 225, cmIrente ao Pio Americano, com ires quartos,duas salas, boa cozinha, electricidade. quin-lal, clc.; as chaves uo porlão largo ao Indo;aluguel 120$; tratar, praça da Republica
"¦ --'• (73-"4 I.) S

AI.UGA-S1'.. 
a pequena família d«> trata-mento, uma casa. de construcção 1110-

«lema, com duas espaçosas salas, dois
ouartos, cozinha, desnensa. banheiro, com
jardim tia frente, grande quintal, com «azc luz electrica, cm mn dos melhores loca-res da Boca do .Matto, estação do Mcycr;na rua Dias da Silva 11; «;.; as chaves110 »• 5'J" (74|o M) S

V!]".M'I',-_E 
j r;,a ...mi;. Ercitás; 110 Lc-

mc, 11:11 terreno dc 12 por 31; informes
o tratos á r. do Hospicio 108. (I 8783) N

CATH-.RRO DOS PULMÕES
_--.í;ü.n.,'a,"1'*a com oPEITORAL mi MARINHOJ.na Sete de Setembro 1S6

XT -..NDlv-hl? a rua Move de Fevereiro, 110
.V r.ene, um lerreno de 15 'Por a0, iuiltoa avenida; trata-se i r. do .lospic?,; .98.

1.1 S783) «N

Vií^!;"S"i' a f"a 0:iveira ,ía;'st". ««>» tcrroio adequado a uma fabrica, 12 porAA', trata-sc a r. do llos.vcio n. 10S.
(.1 S783) X

VENDEM-SE 
um predio na Eslradalleal, com dois quartos, duas salas, co-

zinha, varanda, jardim, bondes á .lorla,com 18 de Jrcntdjior 43 de fundos,' por12 por oulra írente, por 3:500$; . outro
predio na rua Magalhães Couto; outro narua do Ilocli.i, «por 151000$: trata-sc á rua«los Ourives n, 3S, sobradf) dn meiodia
cm dcaute, com o sr. 1'cr'ei'ra, (J 8538) i\

YEXDE-SE 
11:11 predio assobradadõ~c'om

dnts salões, em baixo com dois quar-tos, duas salas, coziulia, banheiro, grandeárea e uma varanda ao lado, por preço ba-ratn;_ trata-sc «na rua S. Januário n. 190,
S. Ciin.stovr.0. (_f 8;iS) N

TTENDEM SE lotes de¥terrenoá de 12M50
a prestações de 25,500
mensaes, preço decada lote 25$ooo. Osterrenos são altos eenxutos, em meia co-lina, próprios para Si-tios, Pomares, Chaca-
ra, Floricultura eAvicultura. O compra
dor toma posse na
primeira prestação.Os compradores de 50lotes para cima paga-rão a prestação de...i$25o por cada lote.Subúrbio de duas Es-tradas de Ferro, pas-sagem de ida e voltano trem de Operário
quinhentos réis de2- classe, brevemente
terá água encanada;
para mais informa-
ções com Querino,Bua da Prainha 7. Te-lephone 4088 ..forte.

(S 7724) N

VENDE-SE jior iS conios, em predicna rua Condessa de Belmonte (E. do E.-Novo), a 3.minutos dos bondes de Lins dc\ a-concello-, no centro de terreno, jardime gradil na frente, com 3 janellas de fren-ie, entrada ao lado. com varanda corridana extensão do predio, 4 salas, 3 nuartos,«ozinlia quarto de banhos, cte, Trata-secom Mourão. á rua do Rosário 161, ou árua Souza tranco n. 47. (xj

TfENDE-SE por 10 contos, um nredio á
FÍíSi 

ri*í'"1'-*? «Ja Silva, entre Souza
ÍJ"'", <* Ah-ctc, e-, cen[ro de tmenofcibo de chalet, gradil de ferro na frenie,

m.f.V r.'''-ir.losi c<*-'"''-. banheiro, tan-que e w. C., lendo mais nos fundos, umaca-iuha1 ,com . «..la, 11111 quarto e lerreno
_•-, -• 

¦,V-a,a'5'* com Mourão, á rua _o
wifLbei:ou a tua SoUM ha-ico fj

IMPOTÊNCIA

T_ri",iNüh,-hlt; um terrono com 11111 barra-"' cif° 1,la'"'?,'Io, e um terreno no mesmo,es.açao «Ic Olaria; Irata-se i rua GeneralArgollo n, 03 s. Chrislovão. (JSj.jVN

ESTERaiDADE.
NEURASTHENIA.

ESPERMAXORRHÈA
Onra certa, radical o rápida.Clinica clectro-medlca especial

DK. CAETANO JOVINE
ias "-aculdades 

de Medicina deNápoles e Rio de Janeiro.
Das g ás 11 c das 2 ás 5.

I-ar„o da Carioca, 10. sob.

VEXDE-SE ¦um bom espelho, próprioP para salão de barbeiro; rua Dr Nic.-nieycr 11. Cg, casa 16, -íngeíilio -de Uen-"•"•i 
Cg 7A2A__0

VdíXDE-SE 
por qualquer dinheiro uma

pequena machina de escrever, perfeitae em bom estado; rua Seulior dos -Passos
n. $8, sobrado. («j .^.,-j q

y'B.\DE-S15 
uma officina dc .ngóinma-

do, com. muita freguezia; informa-se.
por favor, a rua <io Rezende 11. 14 •.

(S 854.,) o

VEXDEM-SE 
motores elcclricoò de 1I4,

i|*>; 1, 2, 5, e 12 HP, com nreostato
praça da Republica n. .193, (87436) O

VEXDE-SE 
tima mobilia dc sala de jan-tar, peroba clara, 16 p»ça9, por 500Í;rua Erei Caneca n, ii, sobrado.

 (M S440) Q

\riE.\UEM-SE óculos, .pinec-néz, Junctas,P etc, etc, e aproiiiptani.se. concertos comrapidez; rua da .-"issenibliia 21. 5_. casa Ro-'
dl!l* tS 7434) O

VI'..NI)IDMIS.E 
thcrniometros, dc superior

precisão, para febre, desde 5$ para ci.ma; rua da Assembléa n. 5-, casa Uocha.
 CS 7433) O

VENOE-SE 
unia „mla de sella, superioie mansa; a rua Maria Flora. Só, •!•:. deD"nlr<>" (R 8241,) U

\"-EXDE-SE 
um predio por 6 conios,

novo, t dc construcçúo moderno, h tra-
vessa José Bonifácio 51, estação dc Todos
os Santos, 2 minutos dos bondes, as.obra-
dado, com 2 janellas dc frenie, entrada ao
lado, com portão de ferro, varanda corrida
da extensão do predio. 2 salas, 3 quartos,despensa, quarto com banhos etc. Trata-se
com Mourão, á rua do Rosário joi. N

¦f^ENDEM-SE, 
a prestações mensaes, bons

!Í__L, Ü5 'c _-ríC1103,-, a '""tr-e-la Nova doEiiRcuho da Pedra. liamos; 'trata-sc 
á ave-nitla Rio Uranco 171, Companhia 1'erseve-rança liitcrnacioiiab (S070 N) J

VENDEM-SE 
por 31 contos, 4 prédios

á rua liarão de Bom Retiro, bondes á
porta, com jardim na frenie, entrada ao
lado, com 2 'salas, 

2 quartos, cozinha c
quintal; rendendo tudo 4oo$ooo mensaes.
Trata-se com Mourão, r. do Rosário 161. N

VlEXDli-SE 
uma cachorra legitima raçj

africana; na rua Si n. 3C3. Piedade.'
(R S-.(S) O

Tf-'."lUE-bLv (digo), coiiccrtaiii.se pianos,T fazein-caixas novas, clareiam-Se marfins
c aiinaiii-se; chamados a -.rbus, rua Dia.
da Silva 11. 20, Meyer. (U 820G) O

\"-|.v.\UE-SI-" 
um caldo de canna' c sor-

veles (lc_ luxo, tendo a casa contrai,
por s annos, ponlo cxcellente, á rua do•Engenho de Dentro n. 13. .A casa presta-sc para augmento de iicgooio; ti-la-se na
mesma, durante o dia. (J 8294) O

T7J",M>I',-Sili 11:11 forle piano de meia.P cauda, fabricante Herz, por 280$; rua
do Senado n. rio. (11 S235) O

\rENDE-9E um armazem dc seccos 4Pt molhados; para informações á rua Ur.«Maciel 11. in casa de familia, Manoel C-Dias, S, Christovão. • (J 03S1) O

T7lI-.Nni;M-SI-; mn predio no Cabuçu' e» um a rua «Magalhães Castro, c outrosno latíçtc e Botafogo e nos subúrbios;trala-se a rua dos Ourives 11. 38. sobrado,com o sr. Pereira, das 13 em deante.
(J S539) X

\TE.\DI',M-SE os prédios meio assobrada-T «los da rua liarão do Bom Retiro ns. 98,«- 100, cada .um com 2 quartos, 2 salas,corredor, cozinha, despensa, Ianque, janel-
Í™m 

•'VV ¦••"*<1'"*;i*,(-««le e grande
[il 

'"- c*"!"raío "OS fundos, solida con-SuiiHiio. Ircço barato; trata-se com o pro-
-_-£____l_J___!_ "¦ '""" (J 8096) N
¦f^BXDE-SlE 

uma casa próxima á rua do
_,;_,Ví">':,a*'' n"" í«:'-oo$; Irata-se com Mi-c"al'kl' a '"a Uruguaj-ana S. (J S095) N

Víà •".*" 
''„"?" tcr'c"° co,n <i«-s casas

„ lel ,, •'"•0$" '-'a rua Maria do Carmon. 2-6, próximo a estação da Penha; Cnm-P,o de Braz de Pinna, terreno da viuvava.ii-.o; trata-se na mesma. (J 8283) N

POMADA!¦_ Fortalece a raiz do ca-
bello e elimina a caspa
CASA. CIRIO

OUVIDOR, 183

VENDE-SE 
por 14 conios, um preilio á

rua Major P. Saj-ão, subida pela rua
(.-.termo, á 5 minutos dos bondes, feitio
assobradado ,com porão habitavel, tendo 3
janellas de frente, entrada ao lado, com va-
ramlii, tendo 4 quartos, cozinha, porão,uni; granira salão na extensão do predio;tambem sc faz uma permitia, .por um pre-«no e:n 'S. Chrislovão ou cm Villa Isabel,
-rata-sc com Mourão, r.do Rosário iúi, N

K l.Ll.A-Sl', a casa da rua O. Argollo.ClajG-A, com norão liabilavel, luz electrica,fogão a gaz, bonde de 100 reis, S..15I,)

AtiUGA-SH, 
cm casa dc familia de tra.lamento, uma csnlciidida sala, só h pc-soas de respeito; d:i-s.e pensãn. querendo:rua lbiluruna 120. (84C1 I,) S

DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA»R- SA

Pr0nU"t£ 
n__íS^F^'^; ^.igaçüo ogual ú dosaentes naliiracs. Scsuraiiça a Ioda a prova.Lomuiodidado absoluta

KUA DQ CARMO 71 - CAVfO DA KüA OUVIDOR

_ liUG/
-XMcs-ét

.^3iUGA-SK poi- OLfOOO mensaesM^uim casa nova, illiiminniln áluz elc-t.Wcq. com bniilicfi-õ ileii8«a morna «> fria; m nm Comletio Iicopoldiim 1-lS. Trnta-se .„.cas»:n. a." ^(K 855J) u
A!,',!,'',;V';'i '*'"," •lr''s s,,;:s cciiicod-i--.T.i,,l,„,„; banheiro a capricho, aaua«ueniç e Iria. ccclricidadc dn ,» ordem ccanipainha electrica, griuide terreno c iar.1I1111. o predio -moderno, da rua I.conolil.S. Iiondcs de Uruguay á poria c Aiidarahvpróximo; aelia-so aberto, _ irala.se á rua do
..____!____.' al"auel módico. (8688I,)J

SUBÚRBIOS
A 'UJGA-SIÍ uma casa por 200$ com bons

-t ,,;'; ¦'"'ios' '""'? fa"."ia K"-1"^. bonde.1 porlsj na rua Imperial n. 211 M.-vr--trata-se na Padaria Flor da lllórln, * 
ouariii.-izcin Balkanlco, próximo, (C9\C\\) J

A I.UJ.A-SI".. em casa de familia, ,,.11 com--Çinioilo, a uma ou «luas senhoras; rual-.ii.ci-.nciaua 43, S. Chrislovão. (,_i.jl,)J

A l.i:i-..\-SE a-casu ila rua Padre Tele--clmaco 11. 4.", Caseailiira, próxima i cs-laçao; as chaves eslao no 11. 50.
(5.121 M) 1

AííJh?ÍAiSK-| l>0r ¦">rS" ° VifUo ila la--«-..lina b. Januário 11, 15, com boas nc-Cõinmodaçucs, local saudável c grande quin-«¦o, a «uu' csia ii,, 11, ,r c (ra.,,..» nalo„V>„!,ia Edificadora, Paúia d«, l',ju.
(SG.,0 ],) S

A l.l'1'..t.-Sl-: .una casa, com 4 quarlosV"a,, 
, ¦ e llí"i íic.-i niniodacõcs, com luzelectrica; na rua l.uiz Uarhosa 4s. nroxi-llio a praça II. Uriiiiuiiiiiiil. (S5O8 I ) R

A I.I..I.A..SI', o predio 11 rua do Uocha
f*m. 39, e pen,, ,]., eslação, lem eleetrici-u.iJc; as chaves 110 n. 4:, onde .c traia

(S293 M) j

AI.l..l.A-hI', 
unia hoa casa, nova, com

dois quanos, diins |,lr,s. cozinha, luzelectrica c mais dependências distante cincominutos do Encantado; aluguel ú«.S; Irata-se ua rua l.uiz Carneiro 78-A, armazém.
¦_ _Jf~0- ÍI) R

AI.UO.VSK 
unia lina casa coi| armazém

ou separada, tcu.lo tres quartos, duassalas, cozinha, \V. C.~, luz clecõica; tra-Ia-se na rua Dr. Cândido üenicio 520,-..;_.'í_:'i'''_i.'_.-__ _ ("(>l •*') 1{
X [«^'ijA-SI. "ma boa casa. para pequena-..Vlamili.i. com electricidade e cr inde

quintal, por 71?; na rua Plack 26. '

(842- M) M

A-SE casa da rua Duque Estrada
.-er ll. 0. junto 11 -estação do Meyer,com 3 (íuartos, 2 salas, cozinha, lianlici.-o.

grande quintal; clinvosuo 13; -'Sò_,;iMj 
J

«JiÍiUGAM-5.1") do 5S$ a 79.«! ca-•¦^-sas modernas, com a quartos,S salas, cozinha e lianliciro, muita
água, esgoto o luz electrica, ua es-
tacno de Oiiuin, subúrbios ila I.eo-
jiolilina, com 80 (cens diários, á
35 minutos do centro dn cidade,;
logar alto e inuilò saudável: (ra-
tu-so na rua l.eojioldlna Hego 10_"
na mesma estação, onde eslão as
rl|«vos. (lt G_g5) M

A EUCA-SE a boa casa da rua 11. AnnaXiNery 11. 0.0; lem b«ins connnodos 1
porão li-litJivel, gaz, cloctricidadc : ,-j,chaves ejlãú na mesma rua ;,(.. venda.

1S014 JI) J

VSÍ- 
''• 

/PC-lniirlia), metade a pres-
,'Ll?oc*' sol~'to;iireilio, no lliacliuelo, «pia.
,o,!f,sa',1,0,r!:'*7 ^.'«"'aria. «:„ cinco com-modos c bondes, a porta, rua Kliick, 10;tratar rua uo Rosário, uõ, labellião Hoquclte, com Castcllo 'Branco. Preço 

"mo.?.

Uí S.';i) ,.\

VWJípi.-SlS uma casinha na Fabrica das> Chitas; travessa -Magalhães 11. 8.
U Si.çii) N

\.7-:E\UE.SE jior G conios um bom pre-
r .;.'V°!n c,!:,''"''"a: '•?'«•"- 

á rua Coronel..uiniarães 11, 82, mod., Nictheroy
l.l ..-|i) X

HMfcd

TOSSE
Tome PEITORAT. MÀÍtÍXÍTO
Rua Sete de Setembro 1SG

V'i;M>l'-S|'. um predo na rua D. «M,,-
Tria, Aldeia Xampisla, por n contos;i.aia-sc a r, L ruguaj r, ia, jj, (J SÓ2.) N

T/-ENDE-SE tun terreno .lodo arboriza-
..* (Io, com 111 ms. dc frente por 17 dcfindos, na rua Callileu „. 33, VstaçYo doMcycr, bondes dc Cachamby, par .oo$ooo.

(lt S..SS) N'

Vi;-? ;"-?'í "m ho"' i'""cílío' ''- constru-
J 

cçao solid.^ com grande porão habito-
íi.,' i.0.' ," q''''"'r'03 ¦' • !alas. proalin. ao
ir-ití.. ,ra-- !• •"li"'-"°- Prc-0 8 couto.;
pSiu,i. or" 1'tUciai">.---. <la Capcllo, 10.llcJa<1':-  (J.78S1) N
\ri;.VDii;-Sj': u,„ silio o «mc ha déTõni;
»nh«i.rnlaÇüM -1 '""" da Candelária 11. 59,"O-rado, com o sr. Antônio Chagas.

0i s-'«* X
"f^ENDilí-SE 

por 16 contos o predio daVrua Vinte. c. Quatro dc Maio n 20;trata-se na rua Bella de S. João n -,8o
(B 8280) N

A l.l. l.A-.l-, rm irenle .1 estação dc DanaXA.Uara, rua Dr. 1-rniiiin 11. 70, „,„ hom
predio. próprio para iamilia ou negocio ccasinhas nos fundos, onde se Iraln, co-uo encarregado sr. 1'crnanilo. iSifuj M)M
A I.l'i'.A-SE a boa. casa 5 rua Dr. I.iicioXV.Ic Mendonça (Villa Ccrsonl. estação dcliamos; as chaves com 11 sr. j,)sa jiigl|c|dc Oliveira, listrada do Apicú 6: lrala-sc ánv. Kio Uranco 171, Companhia Perscvc-ra'-.n inter 11 acionai. (Snr..) M) j

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
™,i. com".1'!;;. l<,^í^iv(.^\?,<-ro^i's,,,fl? ",<,,<,stias-

A f.Ul.A-SI", uma casinha. Fal.-, quarto c-_.c..Mii!i;i, pelo alusuel de 30Ç: ha rual.larini.ui.l.i .:,. Mello 211. casa =: 11 chaveesta uo a.;.-; trata-sc rua Figueira 207. E.
.—.'L'z .J8"" -Nr' I
¦A J/UOA-Sli, por 7-$. 1 rasa da rim Af--.vi.iiiso 1-crrcira so, Engciilio dc Denlro,com 3 salas. 3 quartos, rr.ziuh.i. (."ande
quintal o electricidade; as cliivc; estão 11011. ,.ii-.\, e trala-so á rua Covas. i,i. F„
Encantado.. *(S6.i)* M) .1

A IjUCiAM-SE os prédios Ja rua Moreira,ii.l.iiRcii!iii de Dentro, ns. 2(1. .0 c t--.
por «iiS cada 11:11; chaves na Estrada Ü.il
dc Santa lm. n, "22^6, com o sr. Ferreira
c a da rua Silva Comes li. 68, Cnscadura!
por 71$; chaves na mesma rua 11. 70; trata,so ua rua Aa Mercado 11. 51. Companhia
Industrial llacolomy, (S633 Mj J

A l.UC.A-SE, por 6..S. hoa casa. com \
jíJLnuartos. 2 salas, cozinha, banheiro «•
W.-C; as chaves estão ua rua Amalia 72."•r.nlin, 

onde sc Irata, bonde Cascadura.
(SiioC .\!J J

A l.i:i'.A-SIÍ, por 203$. o predio ap.il.l.^.\cctail,i. d.i rua Santa Luiza n. ,25, Ma.rac.-.n.i; tem ires bons quario... duas' salas,iiiuuicii-o ilagua qucnlc. chuveiro cozinha,
pornô h.il.iiavol, bom quinial c jardim nairenle; as chaves ua rua Alegre 11. 11, onde
^___r___!"_^ (S4G6 I.) s

ÀVW1'" •' l'-1Fa "ova <l« r"a liarão-aúq Lba 113, a iamilia de trataniento.
V>C22 1.) .1

: i I.UCA-SG nma l.,..i c.si ..,, ,\...|., ,i...
iP-Ijor 120S, coni bens aceoiimiodaçõcs parafamília, na rua bouza Cruz n. 47; as chaveseslao na casa inntu. c trata-se na rua da
Guilaiida n. n8. (SS(j4 l.) K

A I,U_A-SI'., pnr 2-'u$ mensaes c taxa, a
{P-c.-isa nova, dc sobrado, á rua Oito deDezembro n. Si, tendo, no pavimento su-enor, 4 bons quartos, bem quario clc banhocom ban.icirn servida por água quente e
frm.. lavatorio, W.-C, c en inferior salasdc «sitas e Jc jantar, copa, cozinha, despen-«a, W.-C. c um (iiir.rto; para informaçõesa incsiiia rui n. no. e lrala.se á ruaThciiplul.i Ouoni 4-, solir.ido, (8,184 L)S

A f.UCAM-SE 05 nredios ns. 44 e 46 da¦rVr;. Çonzaga Bastos (Cattnnby); aschaves eslao 110 í.. da mesma rua; (rata-sc•1 rua S. lrancisco -Xavier 312. (86.1(1!,)S

ÂI i-"V 1- r-,,'1'^- 
'"" bom annazeiu.«.ii. I-.S rada da Penha 137-, próximo áeslaçno dc Olaria; liaiar Sete de Sctt-11-'_•.••."•"" V_2

A EUCA-SE uma casa nova. lendo t"¦.Anu-rtos, 3 salas, cozinha, bnliciro. pinu'.1.I11.I0 dentro dc casa uorão nos fundos,ai liado, luz electrica. fogão a eaz c ccono-nueo; na rua J.rnesto Nunes 11. 42. 1'icda-dc; as chaves estão na inesina rua 11. ;S.
(S1.1.1 M)' B

A I.UC.AM-Si:, por S5$. ,1 casa c chácara;
Xxlicm lerreno, á riia Xnzarctb -,C. Beca
do Matto; informes padaria da Cíuía. e_-
lação do Meyer. (í56.í M) K

A f.l'1'.A-SE. nor .««.1$, boa casa. com dois
XJsqunrlos. uma sala. cozinha e quintal;dois minutos da cslnção tU Mcycr: infor.
ma-s.e com o sr. David. á rua Dias da
Silva ii....... quitanda. (S.iq 11) I{

A l.l'(.AM-SE casas nara familia, a 4.$X\c Sc?, na rua Josc dos lieis; trata-se
na mesma rua 11. s.j. Efi|;en!io de Dentro.

.(S6oo M) R

II ÉXSUPPBESSãO !_ST^TÃHE4 WÈj

Wsm emtoilssasPíutrmaciaseDrogarias 'mm

•W* í m

Y^l-XpE-SB uniu grando área de' terreno, toda 011 -larcelladu,
tom ngua nascente e encaiiada, nc-urcii-a, e que so presta para divi-sao do lotes, .já com prédios, emlogar alio, saluberrimo, com lin*du vista, fa/.endo frente para a Ks*trada Jtercré, próximo á estaçãodo Ramos, subúrbios dn Iicopól*na; trata-so com ilemique AValter,a rua do Hospicio 109, 1" andnr.

(J S031) X
\-"E.\D|-.SE por i.i conto-.ium-bompre-
terre.. V*! v?'1 Vii,a 0Í,',C"* «litro^d.

.._!.V_ 
'•,-""*• ""' -1 jai-eltes de irenle,

e^.'--i-V 
'-'POi- COm *'a,'-"",:' C°«;<'''1 1Wçxfbnsao do predio,,com 2 salas. 1 quartos,sendo i destes um salão, boa cozinha, ie.'pensa, quarto com banheiro, e. W. C ele-ctrieidadel cm todo o preilio c boa ciuiea-

S-J1"1» com Mourão, á rna «lo Ro-'sano un, ou n rua Souza Franco 47. Nliaiihii<_l-rcdinl. ^-
V**I-X1)KJI*SE na "Vn_*Tr_v__^

T excellentes lotes do terrenosem neiiiiemis prestações do 5Scm deante. Os srs. nretendentespoderão tomar os trens da linhaAuxiliar do "llio d'Ouro" o nro-curar cm frente á Kstncão daIavuna o escriptorio da Compa-nhia Predial. l.*rospccti)s e piai»,tas sao distribuídos un rua daAlfândega 11. 28. (\)
\rEN'I)E-SI-: por 27 cantos, um prc.Ho» novo, feitio moderno, á travessa Dcrbymii, rua esta transversal á rua S. Eroi-cisco -Xavier, prosuno ao Collcgio Militar,assobradado, alio, uo centro dc lerreno dc1.-A45, com 2 janellas dc frenie, entrada aolado, varanda, 3 «Ias. .. quartos, dcjpen-a,..•v:n._.a, quarlt) com banheiro c lioui quin*Ul. Irata-se cmn Mourão, i rua Sou:-.-,i-ranco 47, ou Uosario íoi. .\

VENDEM-SE 
por 12 contos. 2 predios,a rua Coyaz, eslação do Engenho «lc

Dentro, tendo um uma porta larga com
moradia para famillia; outro," com 3 janel-Ias de frente, entrada ao lado, com portãodc .ferro, 2. salas, 3 quartos, cozinha ba-
nheiro, tanque c quinta. Trata-se com
Mourão, á rua do Uosario 161, N

CONSTIPACÃO
Tome PEITORAL MARINHO
Rua Sete de Setembro 1S6

VEND-.-.E 
por 2:joq$ a casa da ruaAngélica 11, 51, estação da Piedade,com 3 quartos, 3 salas e boa cozinha, far-tura d água, medindo 11X61; trat»se narua Vime e üuatro de Maio n. 271

(S 73 20) N

^/¦E.XDE-SE um predio á rua Comes Ser-
.7. P~ ". 115; uiioriiia.se à rua -Elias da
?*__¦ "" '" (S __&___¦yivXDE-SE, 

eom urgência e por «preçoT módico c razoável, para familia.de tra-lamento, p confortável t solido predio darua do Mattoso n. 07; para ver e tratarno niesmo, com o proprieiario, to.tos 05cjiav «las 9 ll.- a 1 i|z. (j .g40) Çj
T,ri:.XDE-SE 11111 bom predio com loja"P ascomnio.jaçocs.- parn familia defronte auma eslaçao dos subúrbios, .magnifico pon-10 para negocio, muito boa construcção nrc-
rn,*. r"''' lra,a'Se a rua °" t:ai»"''- «ÍI*
_'"¦"" -o6- (79S9 \) j

\rEXIVC-SIC ,:«, j.;. ie DcnTro por aisõSV bom predio com 3 quartos, 2 «Ia,cenlro, de lerreno, bem planlado noío: ?a-'¦"•S1! "' rua (.. Câmara. jpC. (7789 X) R

VTIvNDIvMlSlE; esles moveis, de familia
-I,'";.,5' "."«., Pela metade do custo 1unia chie cadeira de balanço, cor dc peroba
-__*,__ra.aVí0 & Pa»"nba e enedstoestofado, inteiramente nova, 5o$;.iiin ca-¦ de ,e centro moderno, de Vroba. a0";
dr. le"° SuarJa-.-**<s~cas com superior vildro dc crystal biselado; um iporta-toallias,
com b- 

'iJn Vi> S$!.ura *«5o.botauS
-Oi- .mf. ni vorín-corünm (canella)-os, uma solida mesa elast ca ohra chiec bem feita, 

çom s taboas, Co$'; „ guc.i-'doi de 
canella, para fumante 

"$¦"»

eh,!„tr','d,;,,mo- <om ianúo te cspclíii b"selado c galerias para copos, 35$: um «7u.
C"°Vlí"í"',Ja*P,!',,los' te vlnh-ticot-fiõt? .,,mpor.a-bibc-ot, de canella, -imito clcránte
tZÂT-™' Ia0. 

CCn'ro **¦ «*" a"".ir'of pra!cimas aos lados e mármore escuro íoi•uma cadeira de balanço con. assento cen-tosto dc palhinha, 35$; „„)„ mul.sii í»
I ?. 

"Chile00"' C0-'¥^e "•*ÍUPnovo Vi;
„—? "Ic "-. _*• 

" wfcr. (J S71S) o

\r'EXD);.\r.ai." varias armações, balcão.? copa grande balcão com .10 gavetas
?.a 

'[entro"ST?0' VÍ'r!"« ^ f"»^'^"ia, centro c lados, vários inoveis «1 vi."nes 
para cima dc balcão, güicli. s fnort.í

Janellas, grades e mais' artigos: í° ...»¦« ¦>. 232 e rua Edmundo', 80, Tc™~"-';j (J 81-39) Q

V.f a/tóS'*LttÍ.V?Ífr?ne «l» 3 n"i7tro.
r„,i„ '° nor ãoNioo, própria para cor*redor 011 entrada, para chapéos 011 vesti,«losj na rua «Sete-de Setembro „. ,„

 (J_3.38) Q

VlENDE-SJ'; 
um magnifico piano allemão.

. cordas cruzadas, de nogueira, liara isnno de particular; na xua ]?.' {™clt
_-_l_._______ (.1 S-iS) O

Vii-,*),0';'.1! 
U."U, 

?,-"'sa f111""1 te bronze,
v,l„í'. '**'' tra'""»io artistico de grande
sohrír:!o"0r 

aV°r# à rUa dí A-ía**V" ,0"-
(li S592) Q

VM „'U;S,^ "."'a caldeira, 11,1, alambi.
,,l-^_ 'lc ""lirí. 

uma escada dc ferro ba-¦I", duas careiraá urn balcão com -raieIas, uma machina de escrever, tudo per.fc-to.c por preços baratissimos; vc c tra-

w-__i_!_iCÍ W 8S7-) o
in-NDl-M-SE uma sala dê j.inVr com
ciará' i?ul?S„C •''•'* dormitório de .peroba
Ss ,,d.0,s<IUa-* 

novo* ™ Senlior doi
__£____: '*¦ 

ts 84,2) a

MOLÉSTIAS DA URETHRA [ í
Cnrn rnnida oom aI.NJKCCÃO I>K MARINHO

Rua Scto de Setembro 186

AI.UCA.S~-.il casa 11.50 da rua AffonsoA-arreira, Ungenlio de Dentro, com 1salas,. 3 quartos, cozinha. Rrande quinial è«¦•cctiicnlade; as chaves estiTo no n. 5u-A,c íraía-se a rua S. Cliristovfio *:*;;.

(S2S3 ,\i) .1
A I.IJGA-SE, por 50$, uma casa,'rõm~diiã.-CXsalns, dois quartos, cozinha e quinial; narua icircira J.citc n. 113. (8-51 Al) li

jC T.UGA-SE na estação de Ramos. ;_ r;n
_.i..loão Romariz n. 24 (nvcniial. uma
casa para familia, com uma saia ,|„is
qu.irtos. cozinha c hííiís accomwoítavGcsj
trala-sc na mesma avenida, casa ::. in.

i.~.-7,- M). ü

A UiG.VSI. a e:sa ila travessa do Tor-X*.rcs 11. ,i: t:ata-se na incsiiia tias <i .
as A. Riacinie-Q. (S6113 M) Kl

V'!'.Mi!'.-.l'. um prclio novo, na m,:' -
1, rua da estação do lliacliuelo- tr.Ta-«e
I a rua Sele d«: Setembro «1. ji, sah„ dai1 ns 5 ila tarde. * ' i.s só.jjl X

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

ns in viuve A todos (J5 quo SOI-fiem ile qualquer .ni-i-lestia esta .«ciedada
enviará, livre de qual-

<*"• .» . rr ,,uer "atribiiivírio, os
lvip\fn>i-rr.r-m>'i. «'•(". ' ' ¦.". meios de curar-so. EN-
lmn-i' J-1, .i-?_'.'}.' 'J' 

,9-n ,''u'tl •,iia'*i¦' < ~n- n9.nwr.ula, symptomas ou
113;, , ;¦¦*'¦« llV,"--'-stia -3 sollo pai-,. .1 resp ista. que reoebea. na
|yoita d. Iot-ío. Cartas aosINVl-siVlüls-üaijca Ujrr.lo lliJ.
..^«-» ._. ^P^VmL^mmmWm-pfmM-t^m-Sp^

A í'. <,-xV->1'" •"" confortáveis casas da rua^ 1\ isc.-ii !c ,:,¦ liainaraly SS. casas 1. V c
\li. cem lu.-. o.ectrica e todos os melhor..-
mentos; Irata-so ua casa VIII. onde estã,! as
-_?___ (Si.ío I.) .1

l.t

.iU'V !i"V1liA 
- Venile-sc denlroi ¦ dn u. federal a prcç.i de oceasião.Iara iiiiorinaçOcs com o «sr. Florio, ruahouza l"ranço ig;, V, Isabel. (.«i.ji.iSjJ

nOMlMÍÃSF um nredio confortável até\J 12 con;,-,--, no Engenho Novo, Iníor-inações a rua ua Mat.-iz n nS — l--r.
geiilin Xovo. i'H|i'X) S

li-fl-lllMÉ I
-DE- !

tecidos de lí i algodão
PAGA SEMPRE OS MAfS ELEVA-DOS PREÇOS E A DINHEIRO

Comp.» dc Induslrias-Textis
RUA TH. OTTONI, 36

___* P°'lal 1000. Tci. Korte 430(1.

AI.IGA-SI-:. por 182$. ,
eom 4 quartos, 3 salas

Brandi
-;. - .»¦•.-¦ e depcnilcnciaSi

-._ .... I.«vares Guerra 11. S7. iiro.iii-.io aos
banhos d«..iuar; ir.ua.so ua Edificadora, rua
General Guijão 11. 4, Gnjii, und.: eslão as
chaves. ($6.-7 I.) s

A l.Ul.A-SU liaralo, preilio novo rua
--.Condessa Bebiionle m.t-A, Eiiscnho No-
vo; 3 quartos, 2 salas, bom quinial, iardimua /rente, H.12. elc-lricidade a mais com-
inoaiüaucs, homlcs á porta. t_ minutos da

predio, i Citação; as chaves na mes.,,., rua loç. ,r.,t.-i-

1 ("IASA por 31,-30$ - Vende-se em Villa
1 \J Isal.el, 2 quartos, 2 s.ila», cozinha,

\v. c, ç ianque (não lem quintal), teiaentrada independente, com pequena áica;
I uão prjcisa ue o'jra=. Trala-se directa-uicittc u rua Souza Franco 11. 107.
I .1 (_A9_ XI .1
l~'-01'A('\l!AXA _ Vcndem-te IcrrenosV-' em iliversa. runs de Copacabana, narua do Kos.no 13S, com o proprietário

(S5..0 N) .1

rua 13. dc Maio
I.yrico.

armazcii etti frente
(MJ

ALUGA-SE. 
por 130$,

h.uicrcnciaii.i •--; trata...
faudepa i->, Peixoto & C

casa da rua
na rua da Al,

(8J.-3 l.l S

! A I.UCA-S1* um
inVcreança; rua
Christovão*

P"'.:ão. n oucm não linha
hnicrcnnana 41, ííão

(S018 1.1 .!

Uruguayi LUCAM-SE. por «)««$. ;
[JX10.I, \':'i:a Marina, cisas llóviia «
(duas salas, dois grandes quariis. eleetrici.
^te ejj-iata): aa chaves na mesma villa,
ea» VII, (858, d a

A I.Lil.A-SE a casa n. 115 .i r-.:a Tavares^X(l-,neantado). com boas occonimo'Ja."õef,
para pcmciia iamilia; ir.ita.se á avenidaM.. Uranco i?r. Companhia Pctíeverança¦Jiitcrnacioual; as chaves, per ol.se.iaio. 110"• "•!• (S007 M) J

t, I.UGA.M-SK. a
^.VÇ.-:,t.. Pliüiiiiriia*
á rua Miiri.iaipary
betcíiibro ujv*

, boas casas, á rua
Piedade, o oor _•*;?,

3! tratar. Sete de
l".!'-l M) J

inO.MrHA.SE um prcil-o oté _ contos;V.' com 2 quartos, 2 salas, que .:,.„ .,.,..
ci>e de obras, de Cascadura para baixo;
perlo dc estacao; trata.se 11a rua Gene-ral (.amara 29Ü. (;S_n X) I

J3UEDI0 
novo a praso -- Vcnde-á: pormetade do custo, cm logar solabrc,

acima «lc Cascadura,. bondes c esíaçáo pre-ximos, icnüo perlo a venda, ncouguc,
p.iarmacia, etc; predio p^ra pequena (a-
mina, roaciido «> comprador cslrar com _coutes dc réis ã vista c 2 a pr;s.i loneo"iníormcs com Carlos, á rua dos Andradas"•• ~s- C-5.IP 

Nj j

A. i~xn-....si._ um tci.|.(!iio no me-» Ilioi' ponto dn Sitnta Tliercza,com üsiiiiinns pm-n S runs, luiidüi*üo 14.X23 metros, servido poriliias linhas do bondes; piwo dcoceasião. Trnla-sc ,-i rna Seti> deSetembro -O, sobrndo, tio "3 ús 5da larde, com Corria Dins.
... (J 83IS) X

YE.XDIvM.SE loies de terrenos deiiX-.,'. com agita e luz, á rua l.uiz Vnrcà*em presra-ões e a dinheiro, de 500$ á700S; informações ã rua í*.oj-az 11 410,Piedade; trala-se i rua An«-a «luiutão 30dis;a:üc do bonde dt Cascídiirii S uiiiiu.¦_lt  __(-_I_j1 **•'
\n-:Xi.i:--SI- por =:3oo$ooo uma boa ca «a

* .-0:11 lerreno, A rua f...-. X.ircisa nu-» mero :.-. listacãn di I'enl:a; traia-. 00:ado :;;. chalet irric. (09:3 \j |

I VlSPrínL""','1 l,oa c:,fa ,,nv-1" !" "u*

;,v! ,=r. '^sj^- f-,: W» vi"«raia se a rua Caaicimo 11. 122, alfaiataria
Ç_ S.ij) X

V'.VV!;1_V'").; '»:»<">'" o,predio da fu.
vardVbi i' i n- ' ,!,">t.I,ri~-\'uio ao boitlc-
;a.i Mau c Q,.,j ._, Setembro i-inlim n-,Irene, _crjcm me(J_, ,oX _; 

' 
V'. V -!VconuiliMlacoes para iamilia, a5 chaves .-«

SÃO™.? % 
"Si 'ra;a'5- -' '»>' 3i Con-

V.UV'_V_ _ ti; 8421) x

Vf-ÍM K ^-'^'Svvíí~,v- laiiuiia <i. iralamciit., cn lerreno del^vvvv.
TT-KXDiC-Sl. n., t^,.^ ,,_, ^
travsV' VW- 

"'". '¦"'¦"te lerreno. na
., V.',..a Ara,anJ- Sodre n. 18; i-.ita.si* na

.«,,-,; «xj |.

^/I".M)K."I..S!.: na erande venda- quo ora sc inicia, esplendidoslotes de terrenos, distantes da es-taeao «lo-AAnçliictn 10 minutos,a i»Oi a IOO.1". em peoucnas nres-taçoes mensaes, tomniido o eom*urador uosso na l« prestação:voustrucciio a vontade c livre deimpostos o licença. Terrenos fer-teis. do 1* ordem, nara chácaras ebellos locaes. muito saudáveis pa*ra morada. 1'asscem dc 1*. $300icm ngiin encanada e Inz electrienom Ançliieta. cm frente nos terre-nos. Os^ lotes medem 12X50. In-formações na 1'harmncia lloninrioem frento r, estarão. (J 87).\

XAROPE DE S. BRAZ
Cura-tosses, bronchito, co_-ie_u_l_e fnbei^ulose o astlima. Tomal-o é tor 5r£

-PREÇO DO VIDRO 3S500 -Exija o de s. braz
Drogaria Barcellos - NicllierovDepósitos: Uruguayana, 91. i _.^Marechal Floriano, k. L RTOAssembliía 3í. | XV-LV-'

yivXnE-SE o predio da rua Iiaplru"
C,VL' 

"''J: """"fu-Çüo moderna, com duas
cVVV- 

¦,;''lrios; tes^w, banheiro,cozinha, porão quintal e jardim, entra,:!.,
V_ll [»033 X) R
Vi;^'0.1'-"?1'' ° *,*'"',;o "0Ví" pari-fãiüm,

¦\i.s 11. .S, irata.se com o proprietário.
(R-M9) N

IÍ po oe uh mm ii
MI 

nta o.,í-hndl7?n,e e Pel'í'™a«ioi.aia -SulM. ivio coireio -SaOd
[Perfumaria Orlando Range!

T grupus de casas cm I-.. de Dentro, cmErande lerreno e hon, esi.ldo acceita-,, ..í r'.?;//'' ';• •••ífo"so-u- o-"-*
-_-___ ___. ' ""' " !'• (S022 X) [

PcnaCiV''foVi.:=:i.4.v™' 7/* ^-

y 
EXI}I-M SE rer 15 c„„i„s 3~,~~l~-.

,.'.". 
'"'"-,¦ ¦!,:i"'7' "'"Cão «Io Encantado,novos, leilio moderno, assobradados, altos,no centro de ten.:,.,: jardim o Èrádil lèIcrro na [rente, entrada .10 lado, - salas ;

Jiarl0i.--coitiii.li3. ,l.--pen.v-i, liatrhciro, tan"am ti W. 1 . I raia--, cum Mourão, á ruado Kü.ario 1O1. N

^jsXUbIÍÍe »«-. ruas"J^dTn.•» Botânico, Oitis, Mngiioliiis.Aceacias e outras, cm yr_s_iie.e._mensaes ile 70$000 em deantemagníficos lotes de terrenos em'ruas recentemente abertas e onde.bi existem magnificos palacetcs.Os preços variam desde 2:500Slote do 10 metros de frente. Tu-tormações na Companliia Predial11a rna da Alfândega n. üS K

VJ_Sf,m__5 '^^?^7^^1õ
. 1,111.1 gruudc avenida, á rna .Torres I].,-mciu, rua esla paraFêlla .10 lloulevard _sde Setembro Villa Isabel, c,trai- uuão

. 
!VW'- 

?"? ^ande nortão il. te 
"o

i.m co. redor todo cimentado, com , «re¦lios na iienic de ,, lrl_ c j?,„c;i," !„ %
nortl' é ?S.' 

C '2 "rCHios <los '«J«'S 
"on

l..: 1 '':;"¦,'"¦ .om - 'alas, coinlia, W.rrende ido S:Sooo? por anno. Trata-ic com
-'a^ai•Vc.:VlC, "Í0 '"' 0U ** ™"

Vá íra! ..«I 
Pír '^"^^77^1^

a ir.i«(-..i _, ])„-,,.,,, porla janella •
ái"c,,h V,,•!,-• Tr:cJ':r' "^ c 1»'«-
n I ' V-:i';0 com Mourão árua do Rowno i6t, 0u ã rua Souza Eramrua Suuza I-ranco 4,-. w»«__ 

-i.in.

Ví; ?-;.'S''"- 
"": Paraliyba dn Sul, a pou-

li « 
'^"'j " Agí" '-s»:>if'"ês um"

tlnli', "íi ¦ .""'" ?»"*?>• Atas salas, co-
á' ¦' iV 

''!:!1,nJ,'la '' Illz."l«iiica, com cincoaiqueirea «le .terra, mais ou menos; quemI'--lender clmia-s. a Antônio Pereira 
'"

pes, Entre Kios, «Estado do Rio.
(S ;4i6) x

GRAVIDEZ
cÍ-h.° .™"difa:*'c*>to eNistente q„e

Des /alc?,ment*!" Pedir informaSoes a Caixa postal 1724 — Ri0

VS^te^^s r do,
^'0'da°Sr-if 

'?Z ^f^telnti 
Sno"

iS- 
'•!-,". •'r""-c."fl" '''"Kenio ns. 114 c

sr RnVe 
" • i,0~" te <" V com o' "' '"• (S 

649J N¦JIS?v:fí-i2';
V'e t^ntnrTm" 

f. -WlliecM de predio,

Í^2f- U 7426) ,X

Váír-Í?,\Ú' 1 '"n. bom "*;;ino '1= 'Plevel,
mScf" ,_ hjr;lto: m n,a W* te Ca-

(.18.19) a

Vcí?!1?1"?.13 ,3 
*20V.i" «Ie vinliatico: um'

J grande suarda-vfstidos, uni ci-inli-enSS "ual'i5r.^t^^V,?S
ctssood

-— t/ ôjsi) a

~."2.«r.s;fí3r:?S=
(R 82.10) o

W?^tóiHdJLW-W jserVSiti»;

Telephone n -002—-" Kncyclopedie».
.-.."V*. Q

VSdÓIÇ.."». pSÍ" demolítoe, i».• W . Z U-dVc^LobÔ S'mten,.,,_,
mento jc nluli_-«I. -li! ¦ » "• "'.'• TI*T«*
•oillw, forro raiva, H Uf,ajbr<).s; ri*«»j »*
telha,, calha .i^„l5U-' z"":o. lriilio«,
mâteríies! «onduetor, e outro, T.rioJj.l UM-) O

V.oíDe':;„SI?d"1ir»J" - «fm-çüo dé .«-.fim do an„o ru. ecllc^c" .I~-~S", até ..

("o(",' O) H

ílfflO IIM Ml
iI.UGAM.SI-. á rua íf. 1'rancisío Xa-^Vvier 6.;.«;, boas casas com 2 e t «inertes,

2 selas, cozinha, quinial e installação: nara
100I e 3o|. (8JiB jj) |>

^/-«-"XIJE-SE por 6:oo.S um predio divi-'dido cai lirs liabit-çõís. e:n terreno de24\,.ü ms., á r.i.i It.irão Xos-jcira d.i (!.i-*»,.-•--¦ 
.'¦~:. l'!iris.'ov.-o); tratar á rua

_,au Carneiro c. 96, Encarnado.
(11 73__)i X

'_.'

(NOME REGISTRADO)

Cus*a a
çâes dos ©!!_05

EJrn. toaas els _ç>l-L£3jrr_r3LaJciaJ3
e -dLrosrâirisãiis

» r-' .'¦ Romana, com bondes 
'', 

i.„-,com ...Xo, niiio dc chalet. 110 cent o dé
«,,"Z0,' VvV"1, c ffaOíl de ferro na fr-nte.ourada ao lado. com varanda corritl, ,-,extensão do nredio. 2 s.,lsi 

' ',, '
zinha, quarto eom banheiro, laniiue . b.m«iniiital. Trata-se com Mo:rão, a rSa Aa?SS_%L.i:ou á rul s°™ r"£° |

> leitdo 1.1 _ metro! (ic irenle por 
"-dé

íiimlc*: icndo esplendida tj a Je visili-idcm de jantar; 5;naarlos, sendo14 comp::e:.as. copa, co.inlia, quartos par. c" !
I ':"." 

;\;,V:-_,":c;no." «terno e bom quin.I ...-.P?;a,"r e l"at" '-', roa Senador Xs.' 
Í'À ÍV3"r "1-;-1 "audavel de Villa Isa-

I S'*- Jr-C-"°. 12:5005000; sara informacaes
| 

com Mourão, a rui do Rosário .Si. ou 
"

I ma Souza 1-ranco .;;, Villa Isabel. X

! ALUGA-SE por' 61 $«Soo, um predio""i¦*V..a (.oiucüiciro Octaviano 21, Villa Ts.vU',', l'\!" 2- EaIS5' '¦ l"*1"'"*-5' «<=• T«"9" *com Mourão, Rosário iC:. j.

diTcríssiuma TT^™'^1 sa!.!1'" TTS.
S.?..?^»-! ure,,,r?:ebe.l^!,^ulJsPr^.^ e^ceies _ e lumore, 'do 

Jem^oL^L .h'l!l!"'"trc}.'™"° í» urShS. %&
«obr_do,e.!abIboafeas<!as **as •'c •-'-"-•*>¦•"-. 

_ «T;dS:í_.SÜ-lOv-

ViuNiD!,"S'': 
":"..l"'c'i;o «ovo, na rua Mi-

_____ 
•• ""• Sampaio. (fi ;8;_.) x

VV,Nr.E;'-'V?. c"a tl">~'üã~I~~r_^r"'n~
i S, i-*"' ° "*r"""-"0 '"• 9X5ã,s c-aies esiao tio amtazem 11. 2: trata";¦ia rua JlentoJ.isboa n. 134. (59-ã N) J
\r.'.-,VDi:N,!-=lr. Prédios e terrenos. I.e^aViV

fS,a_^.V&^t._acS^n^1
(J ?,27) X

Vrü,E?K ¦íacarr-") ^^
ilaso,

Silva Telles, ém Copacábalm _vlata-so a rua dn Alíaudeca •>« 'iS"
pimliia Predial *"8' Co"i:

VENDAS DIVERSAS

Par atara-
rua Senailni

lá .846) O

I ^1^lSíoe.ii?&íP^«:-^,áfo..;w'^:^o\le.pW:;;"^^^
. -nrcó 

'v..-;,j '.m. -f -'~r botequim e ca-
ror >,-,**'e V J,:?L t^.te paraty"•¦ão fia e vcndeie im t 

''" P30 l"ir ""»:
motivo ..' V.: k«s coadições, OPar» taf«_«iSs..-áli^|.tSe Bo,Safr.OCÍ°5,:

y^^fV^rarbesloV^r.V!_j___^vi?;^.p^
Vdf a,;SeTaÇü"cs-e ;^^V(-
casas eni„'ufVh-sdV"r?'5' U,c"s.«•" I»™
-vcisdoiii^^tV^Vto'!"

(J Õ961) O

e_Dmftt; 0l.J"JmUia*_"! l"*1» ^1^
néí?rilaVIoSar saluberrimo, boas es. P.er.o da ,]¦.. 'Ferro c desta eanltal*«ações cc:„ Azevedo; na 

"ciiid^lün

-.-•¦- '27. 17. (,-965 X) T.
XD1.V """ií -boa <*'r;'- "" ^irScí".boas cmdiçues livre e l.senilia.rua Josí dos Heis u. ;„. Engenho-"'• (« 

SjOS) o

T7ÍE
V r.

trada
iníor
Bran,

TTE
1' e

raçad
de U

lK 8..;.'j (j

^V!V:,DVH, b'"*"al? um iiulon.ovel em
,.: , -"' c=.a.lo e licenciado, podendo -tr
Ã' 

*?«» "Allianca, rua^sènStrÊ"
Wv» (J /84o o
\W!i:siK ''"" exce"cnl<: V~ã7i^"-t
.-' J0 "-- conservação; na r«a da -\1.•-.•u-.-_.a 11. 2(ii (s brado). . <J 853j) o



«fl^pssp; .v« , -¦ Tt^pgi
¦ ..:.;¦ ¦¦

' "'^^SM;

TJTyXDE-SR um botequim com caldo de
V c.-íina, no. melhor ponto da cidade, á

rua Huenos Aires n. i;, Antiga do Hospi-
cio, \ fiidc-se livre ~t dest-mliaiaÇíuIo, por-
que o dono precisa ir para o norte; casa
antiga e afreguezada, «trata-se no mesmo,
«tas 11 horas cm deante, (S 8(>fÍ2) O
¦T-rjiXDEM-SE. 

fi r. Haddoclc Lobo, ,|,r,
casaes dc canários promptos para re-•producção c cães "l-ox-Tcrricrs". 

puro San.
*!± (J_8íi4 -0_O

V'-'"-'^-SI. um bom carrinho novo, inglez,
1 cnse, para mina ou duas creanças;

•erve de berço; .para ver c tratar ua rua
gele d; Setembro n. 195, loja. (J 86:9)0
¦yKXDE-SR 

um taxi', dos redondos, comit urgência; rua Uruguayana ji. lea al-*¦""""¦•  (J8697) O
¦TTlC.VUitvSl* 

uma excellente «maclilha -c«T escrever, Mignon, novo systema semrecados, podendo qualquer pessoa escreverfiem aprendizagem, por i«o$ooo. Aiuda nãoíoi usada; tratar com José, -á rua Sa-c1"*1 "• "• (J 87S0) O

HMffiOPATHIA

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

um botequim fazendobom negocio, cm Nictheroy, quasi dc-
fronte as barcas; o motivo se dirá ao
pretendente, .pagando pouco aluguel; in-lornics ú rua de S. Leopoldo 11. ij —
Nicthcroy. (Ú841 P) J

achadosIp_rd¥os~~
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Tosse? Tosse muilo ?
tome a milugrosa

1 vidro 2jSf_00

üonslipou-se? faça uso
da

um dos melhores reme-
dios até hoje conheci-
dos para abortar consti-
pações e curar influen-

za — 1 vidro i$000
00 [Molpho Vasconcellos
27 Rua da Quitanda
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CORREIO DA MANHÃ - Terçarem*, 29 de Agosto de 1910 Coroas de flores naturaes-»wia
¦DLANTAS 

para ediíicaçScs, etc., traba-JL llio-garantido e artístico. Informaçõessobre tmlo que ,.-,bran,'a or_,i.erw"_Tdesenho-?, comineraacs ou industriaes, liccn-ços nara obras e orçamentos; rua Gene-ra Câmara 3*0, sob., Ferreira dos San-
- (8099 S)- S

PENSÃO A DOMICILIO _ Dá-se far--a- ta e variada com osseio c por módicopreço, na travessa da Gloria 11. 83 ilcyer
___.  «(870-. S) H

piA.XOS. Compt-amíse de qualquer autor
Aliai,*™ ^""i"0' "*'!Ta'se bem* Rua áaAllandcga 146, loja. (87oa O) J

]} EQUEXA KA*,IlÜÃ~de7eja alugaTlnT-l-l lade dc uma casa até 50$, nas imme-
d?Í?r±3SPf*,d!riS-*-« 

¦* rua Zade S. Leopoldo 65,, loja. (8699 J)-j

nspíiã

TOSE' CAHEN;
OI 3- Perdeu-se
desta casa.

rua Silva Jardim n.
a cautela n, 117.541;

(,"951 Q) J

PEldiEU-SE Sanlos, uma licença,
entre Meyer e Todos os..-...-., ........ ...vilça, matricula e car-lleira de identidade, dc um volante de leitecarroça 11. 988, dc Chaves & SanfAnun

crauiliça-se a quem a apresentar á ruaUr. Uias da Cruz n. 2. (8122 Q) j

deF 
ERDEU-SE

Soccorro .1.
1 cautela do Monte
I---S3, dc 191C

(S30; S) R

Pl-.liDKU-SK 
uma medalha com pedra-!,formato monogramma, iniciaes C. T 1'«lllcm nebou é favor entrcgal-n ti rua' di«Alfândega 253, onde se gratificará bem.

(/"-'So !.') J

IlVERSAl
j A GENTES para trabalhos typographicos*£i' 1 ~ ,Ac5*llam*so alguns nas pricinaescidades de, Minas, S. Paulo e E. do Kioe mi capitães dos demais Estados. Vau-itajosa. commissão. I>edir informações áOara Jorres, rua Senhor dos Passos, 08,alio. Enviar sello pana resposta.

(7-12.1 S) S

OONSTANTES novidades da E'poca —V' Novos gramophones e novos discos-
it i"''.ii-:ín n -ir. r*„__ i?_..tua da Constituição

lliaber & C.»,.
11. .6 Casa l?au

(r-Mi S) m

T\EXTISTAS _ Coroas ií ouro¦L7 "? e ;$i chapas de vulcaniie
a St.- > - ít» v.—)#«b ut * i.*.i.aiii ic a g$;no grande laboratório da rua Uruguayana"¦ 3. sobrado. (851? S) 3

pEXSAO dc casa de familia, fornece-seJL com asseio e variada; na rua Nery 1'i-«beiro iu, Estacio. (8397 S) É

QUA1U0 
_ Aluga-se mobilado, com ou

,,u„„?m- r"!ttSa0' '• í*15*'1 de tratamento 011moços do conunercio; rua Buenos Airesn. 256, sob, (ant. do llospicio). (844-S)M

QUARTOS 
mobilados ali

.., de familia dc respeito
Silva

ffam-se em cas*
.__, , á rua Moraes e1*0, em frente oo Collegio Militar.

«S-G S) Rmt•AZ com alguma
. . . precisa-se nareirc 11. 35. .

Iiratica de ouri-
Avenida Gomes

(8730 JJ) J

TkEXTfSTAS—Local anesihezico "Idel-
ís eon o nuns poderoso e inoffensivo.Usas: Hermanny, Cirio, Dentol e Mo-rc"°- (73.4 

S) J

PARpiHA£^e'^aS
ema de Madrid, trata de iodas as doen.ÇM das senhoras e fai apparecer o in-commodo, por processo «cientifico e semoor nem o menor perigo para a saude; tra-Oalhc. garantidos e preços ao alcance detonos, Avenida Gomes Freire n. 77 tele-phone n. 3.64J Central, consulta» grátis.fcm frente ao theatro Republica.

(S 469») J

PARTEIRA — A verdadeira
* * mine. Palmyra— Com longa pratica, trata dé moles-nas de senhoras e suspensão, por um

processo rápido e garantido. Acccit*
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 105. 103 J

i-liTriilivniiMüiTilrpniiiiii
t83T

Companhia de Loterias Nacionaes do BrasilExtracçoespaMlcas sob a fiscalização do governo loâeral
l ás 2 1]2 e aos sabbados ás 3 noras, á

RUA VISCONDE DE BTABORAHY N. 45
AmanhãHOJE

336-13
1S:000$000

JF* or $800, eiu inteiros

HOJE Amanhã
340-1 *7-

20:0001000
IJor l$6(lO em nteios

ACTOS FÚNEBRES
Desembargador Cesa-

rio José Chavantes

t

rjOMPRA-SE ouro e paga-ie ,\J ioalhena (C«« de Confiança)tiouçali-es Dia« n. 39, Tel.

bem; na
á rua

4137. Cent.
(6183 Sj J

rjOMEK I1EAI? só na pensão de mme.\.J bolanec, o rua Buenos Aires n. 15S,loja; tratamento especial
leitão; assignantes á mesa

i$'oo por re
6o$, fora •*-_¦$,

'en-tc,Q-A-A de írer
IJ pensão a 2 ,Riachuelo n. 21$,

mobilada, aluga-se com
; 3 m.pazc> sérios; rua
1» and. (8455 S) JI

DAJBOEI1Í0 habilitado
KJ cejta proposta parainformar com os
íranço n. 19;—y.

oEíerpce-se. Ac-
- o interior. Para¦• Flono, rua Souza

Isabel. (6913 S) J

DEPOSITO 
dc pão. Vendc-sc barato;

informa-se E. Kcal dc Santa Cruz nu-
(8590 O) Kincro sSl3.

Dt-MIEIRO 
— Dáase soh <iypothêcas,

moveis, notas .promissórias, c officiaesdo exer-to. policia c Bombeiro; trata-sc
çom i-eixas 4 1-crnandcs, Kosario 17.:, So-™» (86jo S) J

DINHEIRO 
sob hypotlicca dc um predio cm construcção, necessita

contos, trato directo,
apresentar cominisflioiiisui.
li 111 no, neste jonral.

s
•favor iriío se
Cartas a A.

(Mlii-iS- S

DEMISIA 
— Compra-se uma

e um motor. Cartas a litravessa Urieiitc n. 17.

(Milr-r...
. . Cuivha;

(R.iCo SJ li

TC IO
ai.ei

VICTORIA —
-.11 ji

informações

lAillAKHA ,v _
Ji. comprar ein perfeito estado e

a rua

'rccisa-se
. com nr-

tio Lavradio
(7.1*1 S) s

T) íí — Compra-sc um de 1 a 3_-/ III., -de corrente monopliasicii, 110
yolts, aa periodos. Cartas para D. Paiva.Llr. Garnier n. 33. (s277 S) R

Directamente, sem com-DINHEIRO w ....... „
missões .empresta-se ntc 30 contos deróis, cora garantia de prédios ou terrenos.

Negócios muito especiaes; os juros podemser de 10"!»; rua do Rosário n. 105. i",eom -Jlaria. (8-91 S) J

QI1IO — Vende-se um com boa casaKJpara necocto c moradia, nos subúrbios.muito barato; trala-se das 6 horas ás 9da manha, na rua do Senado 183. sr1 ""''*'¦ (8661 S) S

S1!1,0.*-! Dc,scJ?-sc comprar um em eli-•J ma saudável, a 2 -horas no máximo da«-¦ipital, com boa ogua. algum matto c re.guiar casa.de morada. Cartas a -essa, comtodas ns iiiiformaç-oes c preço para á ruaMartins '¦eircira 
78, Botafogo.
 (8554 Sj J

CENB10R necessita para sua companhiaU de uma senhora de edade e juizo, paroviver como combinar, queira anuunciar
pa.a esta redacção onde reside para jocl

(8013 S) J
CALA — Aluga-se uma boa mobilada eIJ completamente independente, o um ca-sul 011 senhora de tratamento, com boacomida c todas as commodidades, cm casade um caiai; a rua do Cattete 11. 86, so-brado. ' í^-.

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do tttero e evita a gra-videz. Acceita ¦parturientes em pensãoe attende a chamados á qualquer liara.
Ieioplionc 11. 4589, tenlral. Rua Ge-
neral Caldwell 11. 223. S. 470.

PARTEIRA Mme. Francisca
Tteis,- diplomada,
faz apparecer a
menstruação por

proceiso scienti.rico e sem dor; trabalhos garantidos e pre-ços oo alcance de todos, «em o menor pe-«so para a saude; trata de doenças duute.-o; rua General Câmara n. no. Tel.n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen.tai. 'Consultas grátis. (ng S)

. SABBADO, 2 DE SETEMBRO
A's tt Iioras da tarde—ISDO—:i_5*100:000$ OOO

Por S$O00 em décimos

£»£il>bacio, 1 cie oiitti1ji*,o
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

346 - 1 •

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

A viuva Bicssanc Chavantes,
Amélia Bressane Chavantes de
¦Andrade c seu esposo, I.conida
Bressane Chavantes, Cecília Bres-
sailc Chavantes. Julia Vidal <le

Oliveira, Cesario .losé Chavantes Juniore filhos e os demais parentes, agrade-
cem a todos que sc dignaram ãcompa-
nhar os restos mortacs de seu idolatra-
do esposo, pae. irmão, sogro, avó, tio c
cunhado. DESEMBARGADOR CESA-
KIO JOSE' CHAVANTES, e convi-dam as pessoas de suas relações paraassistir a missa de 7" dia, que fazem
celebrar amanhã, quarta-feira, 30 do
corrente, ás o 1 |s horas, ua capella da
Victoria da egreja de S. Francisco dc
Paula, pelo que desde já sc confessam
eternamente gratos. (J S609

Pedro Joaquim de
Lima Bairão

OOOÊOOO

harmoniía bAl-fííADOl* de pianos, ...
IÍ.X 1, som e mata os bichos bc 03 li-ver, e pequenos teparos, tudo 10$; eon-certos geraes baratissimos, no Café (lua-«mu/, lei, .(toi, Cem. (S,s, S) „

| A ILUIpMAO praticamente, ensina-se .por
.__. in? c 15$ mensaes, .na praça Tiraden-tes 3p, sobrado, sala 2. 13ns 2 horas cm«ante. (8sg4 S) ,{

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,ros módicos, para hypothecas

elneíis, cauções, etc., com'j
do Kosario, 134, tabellião.

1 ju-
., cinti-

Pinto; rua
(O.104 S) R

'A' li. CARIOCA, 44, 2».
Uj.. 47, onde já morou, eslá

defronte do
-•-¦-. '¦¦"«i'.', _.-ua o serio ,pro-íessor que residia á rua 7, mp. 2°. Con-

vem lambem a edosos c .principiantes de«•irai.... os sexos que. mesmo para concur-tos ou exames, desejarem aprender dc-
pressa, bem c sem dificuldade: portii-rueztfrance-!, anchm., álgebra. latim, geour.,mist., p.cpm., otc, i)oi« não é curso: o alu-mino esta so. Preços mensaes todas as ma-terins: todos os dias, 40$; menos dias.-¦0$ c io$ooo. (S582 S) 1*

. GENTES
Aui'..\ 

rtiS nos 
fabrica de earinibos e gravuraj, ã i-.ia

Estados, acceitam-se

Saotiet ... ._
José Xavier.

-Rio. Peçam condições a
Optima commissão,

(680! Si J

A 
AKTIGOS PAUA CHAPÉOS DEKIIORA E NOVIDADES _T

bo
SE

C.«. importadores, rua do Hospiciom. 129. Rio de Janeiro. Aos srs. net-o-cianles e inodislus do iuterior, rciuetterenins
quahilicr encommenda. (O7OO S) R

A RM.

Trnl.isc

RMAZEuM—Tr.iapassnasc um om opli-mas _ condiçSoü, não paira aluguel.1 rua Uranos n. 32 — Estaçãode Ramos. (s,34 P)s,,

AVENIDA 
Mem de Sá 11. 57, vende-sea mobília de Ires quartos completos,

Ti-iNCARREGA-SE de
JLi 111 ' ¦¦---.-  qualquer cneom-

metida de bordados. Tratar á rtta Du-
que de Caxias 11. p — Villa Isabel, ouescrever para esla folha o AI. AI. (S)

URI UNEM
Comprase qualquer quantidade AOS

MELHORES PREÇOS,. Comp.» dc
liKHrttnas Textis.

RUA TH. OTTONI, 30
Caixa 1009. Tel. 4306, Norte

n H.AT1IFICASIC•,----  '«em, quem achou no... bonde linha Lins e Vasconcellos, umenibníillio com ferramenta para barbeiro, áAvenida Rio Branco 159. (SÔ98 S; J
riUAKDA-LlVROS" X CãCrÍpt.T3

ÍTVfC
XX jun

em .perfeito estado. (S)
T>OUDADEIRA-Da.Se de graça umaJU» bonita sala de frente, para uma ie-
nhora que seja perfeita bordadeira ámachina. Para tratar rua Carolina Meyer.18, em frente á eslaç.ão do Meyer. 

'

Bc machina Singer — Pio.>01(I)AD0S t
.-iaora com

Europa, lecciotia com toda a" perfeição,riordailos em branco, rendas, maitiz, ouro,trabalhos Artísticos e neceita eucommen-«Ias, inclusive, para egrejáis; rua Elelvina"- -S — Estação Olaria, (6S;3 S) S

BI 
1' VCLÍTTES 

' 
usadas 

~~ 
VeTidemTe

por preços adimraveis. Qualquer con-L-ertfi, reformas .pinturas; ver
ila Casa Urasil; rua do Cattete „. ,lei- ir.i-i. Central. (OjqiSi

preços

R

c*<OMI'I*A-SB 
uma licença dc café ca-neca; na rua de S. Pedro 11. 2S2.

(«541 S) S

Encarrega-se dc
avulsa.**,' concertos de escri-

pias e de quac=ii,iicr trabalhos de sua pro-fissão. Lima Carvalho. General Câmara;t>, i" andar, tel. Norte, 18S7.
(856.- S) Ií

••PO.0_.CAS 
de predios -e terrena,

:os 10 o ia "I". Empréstimos «obreinventários a herdeiros. Caução dc jurosde apólices, acções dc bancos e outros va-lores, alugueis de predios mesmo do iiieuo-res 011 usoftuto; tratar com Ferreiras, rua
do Hospicio 2.1, sola 4. (8450 S) S

COÇIA OU SÓCIO _ Para negocio an-•j.3 tigo. garantido dando retiradas mensaesUc 300500. Cartas neste escriptorio n O."j_°* W32 
S) S

SELLOS 
novos

compram-se c
de Setembro 53

e usados para collecção.
vendem-se á rua Sete

Centro Philatelico".
(.160 S) J

rpVPOGRAPHIA, a mais batateira. Res-X ponde-se a cartas, pedindo preços. At-tende-se a chamados. Teleph. Norte a--6iCasa lortes, rua Senhor dos Passos. 08
(4*Sj S) J

e moléstias de
mulher, o DR. H

Cllr-, rorrt~.„. DE- ANDRADA,
sfies- d.rr™1!'«-.I,«!»orrl.asias e suíoeh'?oc>, ue mudo simples, evita a .ravidrznos caros indicados, fazendo amiareeér oincommodo, «em provoca? £ ,afi,°tendo eomo «""rnieim ,„,„. JOSEPHI.'
Cliiiico Ií» 11 '. 1,art,-'*"a **° Hospital
2?,, lai-eelona; consultas diáriasgrátis aos pobres. Acce Ia clientes empensão Consullorio e residência: ru. dò«Lavradio n. m, sobrado. (J04 J) S
Parlos. Moléstias das
Tratamento dos
•hortos c suas con.
sequecias. dos cor.
rimemos, das coü-
cas utero-ovarianas e das regras irregular.,e prolongadas. Assembléa, .,4..das ,_._, ,8.ierv.ço do dr. Ptdro Magalhães. Telep.' °0-' C-nt' (8547) R

SENHORAS

Em 4 premios de 50.000SÚOO
JPor I4t#ÜOO, em vigésimos

¦°_aí)ídidos l,e bm'etes ilo interior devom sor acompanhailos de

*&£&WlH & C" UtjA D0 OÜVSDOR 94. CAL\A JÍ. 817. Tolee.hVS>\ J«a ,, e na easa V. GUIMAIU10S, KUA DO ROSÁRIO 71, esqui-na do beco das Cancellas — Cai.a do Correio 11. 1.S7».

f

Veterinário ^J- $jg
tulo Pastettr. Especialista em moléstias
dqa Ççies. Cous. e chamados, Pliarma-
cia».Jerrelrr,; Uospicio . 114. Tele'hone
195S, Norle. (7S1J S).

TT.WIA família descia encontrar outra paratu morarem econonilcamontc, residindo 110lilllete; quem desejar, deixe cartas ne=te
jornal, a C. II. (s-,( S) j
TTNGUEN-TO INDIANO c o unico de«*¦-. olteito seguro c uarantido paia curaras feridas novas e antigas, chapas, ulceras,cancros renercos c tumores de qualquerespécie; nas ruas Urusuayana ot e SãoJ"'" Sü- (S7.-7 S) J
TTMA senhora, nliiga uma' saía indepen-«-« dente no centro da cidade, para des-canso de casal de tratamento, com todaa discrcçao. Coitas a Maria, ncsie jornal

<N.*fi S) S
TTMA moça franceza. ensina o francez,«J eni rasa d.is .familias, .-oS por mez-
.IP, rua da Coslhuição. (8365 Si M

VENDE-SE 
Mutambina.

Unica loção aromatica
qne faz ren isceros nabel-los e destruir a, caspa ; naGarrafa Grande Granado
«Filhos, He-manny e Sa-lao Elias, Ouvidor 120

gssoresePf&soras
Inglez* FKA^EZ e PORTUGtjÊzZ
esne,-!nl ,,„.« 'V'l:li Praticas, mclhodo
adm in vel' AA1"'1 ,^tabte-se, com dicção

í c" 1 "f„."ua!''.,KT ,1**M0* em 4 me.
,„,..-* l0"seguira falar c escrever cor.
mmlSSoTepCS'0S' i'íli"",'1,5¦ c l»r"*ooo
« -micm-snl'C:'ar'1',,"3C '•1mbel" "-'"didatos

e -, Ia 
c,, B»rante-se approvaçao. Au-'¦servada de bypiio-niagnetisnío. fican

tia noiti
Campís

rua Alegre

TTWOTHECAS na cidade . ..
XX grandes ou íieiiucnas quantiadez e juro módico. Informa i
rua do «Rosário 147. sobrado,

subúrbios,
mpl-

«sr. Pimenta,
fundos.

(S-So S) J
TjrVPOTHBCAS na cidade e subúrbios,

grande? ou pequenas quantias; rapi-
e juro módico. Informa o sr. Piineu-

rua do Kosario n. 147, sobrado, fun-
("755 S) K

MÉDICOS

RAIÕÍX
1 t-tUL^L>LrerrriTD]ii,>p.—hjj.ihuj^^j^

iGRAVIDEZ-.

nüRSO PROPEDÊUTICO - Ensino se.\J eundario para preparalorios no Pedro.11, iA-:iiiirs vestibulares e concursos. Am-lios os sexos. Taxa fixa 30$: rua d, ta-rioca 11. 77. Telcphones: official e 8;«,<_eiur.il, lia aulas particulares. (5018 S)"j
rjOM PR AM-SE saldos de .papel," cario-
.,*',!,.'"'''¦ CSnTs c, ''"'','s"s '"*ra 'JTOgra-
luna, rua fcenhor dos Passos n 08.

(C014 S) J
de portuguez, :uilíi-

c geograpliia, 15$: na
— S. Cnristovam.

(S.il.i S) .1

Evitá-«c
ando

.elas .....
tiscpticas. São inoffcn.sivas, comniodas
e dc tfícito seguro. Caixa com
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $600".Depositário: praça Tiradentes n. 6.\
piiarmaeia Tavares.

rwr**
(1504

para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

, ção. rins, ossos, etc,
pelo UK. Kl-NATO DE SOUZA LO-
PKS. Preços módicos. Rua S. José.
30, das 2 ás 4 (menos ás quaiia-feiras).

A 306

Ia

- mezes reitos. Para tratar das 5 ás 9•45 — Aldeia
(;?is* si j

prHtico, Mr. Pe.
ler garante ensinar

mensaes Lar.o de 
^ant^Te íía

onr', A SZ'r' -ntIlr* Va* a domicilio.Por «preços- módicos. (8180 S) J

Cartomante
tt. 1 , - vidente. Lc., .-'linhas das mãos. Resolve •itr--.-,«

d*, vida, realiza casanienlos e cura^ pelosfluidos oceullon. Não Keál ,,,,.a„e,tosenão depois de obtido o que e è e.•ita do Mattoso 11. eo, das 10 as 4 fe
(6!'80 S) R

X>KOFRSSORÃ" estriiiigoírn,- cnsí-1 «ij fi-niicra, iugitíz o oiieiiiãò,om breve tempo. Preços módicos,nua du Citrioca 47, sob. (JS352S

ÍMGLEZ

Prof." M.e Altiny
pelas •*•-•— •

Duòhas massasens. etc. Insti-
tuto ' Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
bnut. Docente da Fa-

culdade. Doenças do 'estômago e intes-
tino, neiirasthenia, arthritismo, obesi-
dade, clii-bete, etc. Pe 7 ás 11 da rna-
nhã. Rua Senatlor Dantas, 48. 345 J

O uso constante
do Hematogenol de
Alfredo de Carva-

lho, etn um calix ás refeições, .em cuja
composição entram a quina, kola, coca,
lacto-phosphato de cal, pepsina pan.
creatina diastase e glvcevina é a me-
lhor garantia á vida do feto e da mu-
lher grávida, pois o Hematogenol, alem
de poderoso tônico é digestivo, vende-
sc áíii todas as pharmacias e drogarias
do Rio c dos listados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

ÍAVÍDEZ

Dr. von Dollinger da
GraCa ão "0SP- ^ Beneficência

V » Portugueza e com estagio
ua Real Universidade de Berlim. Do-
euças do rim (exames com a luz). Ci-
nirgia, cura radical das hérnia», he-
morrhoidcs, estreitamentos da urethra.
Operações sem cliloioformio e com a
atiestlusi". regional. Mem de Sá 10,
sobrado. 11 ás 12 e ás 3 i|_. Tele-
phone 4.S10, Central.

ft stiaa conscfiuencias.
Cura radical, injei-cões
completamente INDO.
LORES, de sua pre-¦ paracão. App. 606 e

54. das 1- ás 18 ho-
Dr. PEDRO MAGA-

C C8-4S S)R

Moléstias das senhoras —
Dr Octavio de Andrade, com pràlici dos10 Plaet du Etjropi, evita . er.rid„ porindicação seienlific», sem prejudicar o or-Ranisitio. Ilemorrhocias. suspensão, etcKesidencij e cotu.: rua Sele de Setem-bro ... ,86, sobrado, da, 9 4S 1. e de ,as 4. lelephoue 1.591, Central. Consultas
fiUh __-S56j S) R

trata-se com
:¦... brevidade,
mesmo sem

certidões, ci-vil, es?, c religioso. *o$. em 24 horas,"a fomii* da lei, justificação. Carteiratle Identidade. Na nla Visconde doRio Branco 11. -,-, sobrado, .próximo aoCinema Olj-mpia. j s7í)0

Casamentos

. (CAPITÃO)
Mana Rodrigues, filhos e cunha-do convidam ns pessoas dc suaamizade -para nssislir á missa de

7" dia, por alma de PEDRO
JOAQUIM DE LIMA BAIRÀO.lallccido no dia 24 do corrente; amissa será celebrada na egreja da Lupa,amanha, quarta-feira, 30 do corrente ásJo horas. Desde já ficam agradecidos.

U S60;-

Francisco Pereira dos
Santos

Comes & Santos agradecem,
penhorados, a todas as pessoas
que acompanharam o enterro do
seu prezado sócio Francisco Pe-
reira dos Santos e cohimimicam

que hoje. terça-feira, 29 do corrente, ás
9 t',2 horas, mandam rezar missa de
7° dia, na egreja de S. Francisco de
Paula, agradecendo, antecipadamente, atodas as pessoas que honrarem esteaclo com a sita presença. (J S613

f

Júlio Corrêa Bento
CÂNTICO EMPREGADO DA CASASOUZA CARNEIRO?

José Corrêa ltcnto (antigo cm-
pregado de Francisco l.ial .«(: C >sua esposa c filhos. João CorrC-a_en o, sua esposa c filhos, llcr-

. nardo Corroa Bento, Antônio Cor-rea Bento, sócios das firmas Bento SComp.. Corre, __ C. „ Corrêa S Initão,e aouza Carneiro, oa irmãos, tios
COKKI.A BENTO, profundamente com.¦'ungidos com o seu fallecimento, agra,l'U'i>i a iodos aquelles que acompanha,ram, „s seus restos mortacs, c de novo
setim, 1 

;"" I'1-*--» -assistir á missa de
su l,,1''-1' 

ll'''"'-,"-l° <"'•>¦".. repouso desua alma mandam ce clirar amanhlquarta-feira, ,0 do corrente ás l\ oras.no -,1 ar-,,„,,- d:i.egreja Je S. Fran" ^
c.CerS"Srálh.rPa"d0 a ^ „»««

. ,i«"-_«iiii™ II111 __3-__Mtapitao Joaquim Car-
los da Silva Pinto

SATOSIN

t

SYPHILIS
014- Assembléa n
ras. Serviço do
Íh5lKS. Tcloplione 1.000

TNGIaEZ, francez,
A latím.Cur-íos 15$

põrltiíiiez, .-illemão e
,-¦-  * -jv meninos e atilas emparticular. Ensino rápido. Paul: nm Sao

QuitTndna 5'' " a"aar' cs-;>;". -'•¦ r"'- ;'--¦*___?__. (Sl.17 S) M

samentos trata-se com
brevidade,
mesmo sem

• 1 ,. certidões, ci-vil. c.i$. e religioso, so*. em 24 horas"a loiina da lei, inventários e justifica-
.9|3,' c'c- com Rrtino Schegite. á rua Vis-
çoiidc,do Kio Btanco, 32, sobrado. To-dq* os" dias, domingos e feriados. At-•çiídem-se. a .e«.amados .1 qualquer horaTctephoite n. 4-54*, Central. (S 1961

Ponto a iour, (Usúi -00,ríis' s6

TJVPOTHECAS desde 8«|»,
.fi i. localidnde e garantia; J.rua da Quitanda 61, leiteria. .

cotvformè
G. Dai-I.

(590.1 S) J

/^URSO nocturno
V1 iiieiie.i, algebrn
rua Cuniellio n. 46

/-1ARRETA0 — Vende-se um,\J tro rodas.
- — ¦-.—  -.*- qua-—-.carregando grandes volumesHe eo «toneladas: informo-se na charuta-aia Iviris; largo da Carioca, por favor com11 sr. Gonçalves. (8501 Si li

IMPOTKXCIA — Cura-se com os gar.1 raíns ile cntuába remédio ¦ vegetal, viu-
uo do sertão do Ceará. l_ncontra--ie na rtía
de Santo Christo u. 99. (7818 S) R

f, IÇOES de
ía.
ul as

magnetisnío bj-|,uolisiuo'

dana, aulas .1.urnas e noctiirnas, paracreanças e adultos} a 10$ mensaes. Car-
tas com sello para a resposta, á "1'syco-
logia Experimental", caixa postal n. iR.-;.

(779S S)

onsultes pás l'or me
dicos

operado-1,..
ros espe- ¦ '

olnllstns em moléstias dos OI.ROSOUVIDOS, «AlUi/lNTA e NAIUS*,onformúlades das senhoras, pello'sypliilis, venercas, lilenorrhagias bd«is vias genttnes e urinarias do lio-mem e ila mullier. Todos os iIí.ifdns Sttsc horas da tarde. Itna liodrigo Silva n. 26,1* andar (entre As-sembléa e 7 de Setembro'. Consulto-rio perfeitamente apparelhado comtodo o material preciso pai-a 03 exa*mes e os tratamentos constantes dessas especialidades j 13*43

Professor ^H!° ™*™>-*> 4vwwwi Rscoia Noi-mnl (! ,\aKscolii do Aiieitciçonmeiitoi propiT-i*u pnra cvnm.es nnrcdlnáòs no Col-
Apaaoiüiassí «JWtónrsos. ««auilssVfí»'1—*• ¦' "-""" >^ _.JiL___
;!", -'ií.riin' $&s>mi«mr, es. Doenças cflf?fe.a*cfirtfd«ola Militar,, l.ísr.ol,, Jíavãl, etc. — f|fi 

V 
ranida IlA"Asscmbléli 12,i". __ |),« 12 -,s -1 ! " 

i«M>iaa «IO
Teleplipuo Ü05S, Central. ,0argaP.ta <3_5__3IV_5i.

.(«rssi») sl nariz

e um remédio unico pel» jua eificacia curativa em todas as af.tecções pulmonares;
SATOSIN

cura os catarrhoa agudos e chro-nieo» dos bronchio» e doa pnl-mões no» diversos periodos da
moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose¦comprovada lexerce effeitos ire-troativos sobre a infecção até
um limite tal que -paralysa o de»-
envolvimento dos bacillos dt
Koch alé suppriinil os oom o cm-
Pi'ego prolongado;

SATOSIN

MAXAMBOMBA
Francisco Carlos da Silva Pin-

to, filhos e oeiiros do finado
JOAQUIM CARLOS DA SILVA
PINTO, secretario da Câmara
Municipal desta cidade, peiihora-dos agradecem a todas as pessoas iptc

se dignaram levar i sua ultima morada
o seu sempre lembrado irmão, pae c
sogro, e bem assim agradecem ao muilo
digno presidente da Cantara Municipal
e sua corporação pela gentileza (pie ti-
yer.-im mandando fazer o seu funeral.
Dc novo convidam todas as pessoas de
sua'amizade e demais .parentes para ns-
sistir á missa de 7" dia, (pie mandamcelebrar para eterno repouso de suaalma, na matriz desla cidade, quinta-fetr.-i, 31 do correnle, ás 9 horas, c poreste acto de religião desde já se con-tess.ini -suniiiiniiicnte gralos. (I 86.5

Mullti-re f.Hios, irmãs e cunha,dos -convi,,.:,,, os parentes e ami.kos pata .tconipanhar o seu cn-terramento que terá logar a,„.v
,lo 11 ' ,a5,9 t'101**8- sai,lll° o feretrodo Hospital Nano,,:;! de Alienados, pa-ra o cemitério de S. João Baptista.
|«y^gB-__aaBs_SB5aaiBBi*__M^

Ernesto Pedrosa
l-eoi-tiii.-- da Kocha l«edrosxseu filho I.uiz Pedroza c demat'parentes, siunuinmcnte gralos stodas ns pessoas amigas que s<d.gnaraii, acomp*n,|wr á ullimimorada os restos mortaes de seu ex-

n„fi7_ 
"f°sn c imc E-RNKSTO PE-J-ku/.a, dc novo as convidam narrassistir .-, miss,, dc setimo tli„, que sericelebrada, auui.ih.,, fluarta-feira ,0 dí

nv,T*tQ* 
:,5,° ll0,r;is* nil "'atriz dc SãcFrancisco de Paula; confessando.,amda „„,a vez reconhecidos a ,oao!que se dignarem assistir esse acto d-religião. , g.«

í

COROAS FÚNEBRES
de panno

— Casa Loureiro —
R"a do Passeio, 62

"^WMW«---BBB_BBãWB_i__8il^
Francisco Pereira tios

Santos

C.

í
c rccomnienriatlo por summida-
des médicas brasileiras e estran-
Beiras.

A' venda em todas as boas pliarma
cias e drof-rarias do Brasil.

PENSÃO

PROGR sso
andar. (¦ii'_)"S

Rua Acre n. 84, sobrado
, fjornece iiensão á ra.jiazes do com-»mercio, de 60$ cm deante, tambem semanda n domicilio sem alteração depreços,» e alugam-se quartos mobihilosa tapazes c casaes a preços econômicos.

1.1 87*0

s
qK:^^s^i!isiojsiieaBXi'i!^^ãàBm^

Kvitt-so
usando

m7rjSt^f^S!9niTn*Kum^mLji THIHl__BM Q UMiCOinoilicimeiuo ilo applicaeâo localdo efleitu «nrantitlo. Pedir infor-macias com IOO rs. para a resnos-ta ii Caixa Postal mi, Uio.
S 805 6

T OJA
JU para
ia-se

li

— Precisa-se de uma no centro.
negocio limpo. Quem tiver, diri-

:i rua da Constituição 10, sr. Sol.ato.
(8.|(-.o S) S

•r*10MI'BAM.__ vales Souza Cruzv^ do. Pagam-se bem; Cattete ••
Papelaria,

VCT
-23 —

(Sig8 S) .1

(IHAPÊOS para senhoras .
J 1. 1*. Madeira Junior.

- creanças —

W- 
¦ ¦ .-¦ ¦ ¦-.-.. .ii;i:i-.ii. suecessor tlcme. Ile-iniiiietii j. C, larjo da Cario-es .". o, 1" andar, próximo á rua de SãoJ°3e- (19S1 S) J

OOM 1 RA-SE Qualquer quantidade dc*_¦ jóia» ve.liai. com ou sem pedras de
gualiiiier valor c cautelas do Moine d-boceorro; paga-se bem: na rua Concal-ves Dias ti. 3;, Joallicria Valentim. '1'e
lephone oq.|, Central. lo*'ii S) 11

r-Old-ETES
-_¦ DIDA a
coHctcira ílij>!om*iila pelaParis c com casa etn I\ir
ateliê; á rua da Acsembléa

DE SEXHORA SOH ME*«5 — Mme. Marie l.emo:,
Academia de

>, montou seu
35, 1° andar.

(15; S.i S

'-!i:m-i'm _.-_.-¦ p«Btáp<e<wjBMMti-«-3i-Btã °*Tni**_.^i_ii_a_—i

FEUMS, ; «¦»«-¦
t gens, dar

tliios, eezemas, sardas, pannos, eo-
niicliõcs. etc., desappareceni rapiiia
mente usando rumada Lusitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Phariiiacii
Tavares, fraca Ti.-acl;ntes n. 62.
(Largo do Kocio). (A 40jo)

T)1JS. TEtXEtKA COIMIIIJA o•^ABa-IaA-H/O MAHIXHl) l'ellc,
syphilis, vias urinarias e mols. vene-
reas do homem c da mulher, 606 e ou. echn. medica, mol. ile creançasi rua Sete
de Setembro 209, das 4 ás 5 e 3 ás 4.lei. 165, C. (634 S) J ;

, MACHINAS Singcr - Liquidam-se
de 5 e 7 gavetas, de 20$ a 200$umo e dc pc. Ilaiic.iil.is de dez c viutnachiiias cnm motor electrico, pura f.i

I DR, HLVINO mm•I

do fazenda branca c Ire
, dc uma- e duas e tres
1 da Republica n. 195.

M. Iliirelei
ipottt.
agulli... .
(,-5-*l Sj

ca«I

1

dns

5IOT,FSTI.-\S ¦\TF,IÍ\.\S
ESTÔMAGO — FIGADf* — IM.

TESTINOS — RINS - ?IJLMÕES,
ele, Consultório: rua Rodrigo Silva, ;n. s. Teleph. 2.2,-1, C. Das : ii 4]• horas. Residência: trnvfssa Torres 11 j

j 
17, Teleph. 4.265, Cent. ' |

•"g^wanBMin3a'S-,-_»_fVtt-iw *

nucrOa-icopicos,
para exames i
thra, be-ti-ja,
niflífo, etc.
sypliilis, iiydi-occie; Appi•Sete de Setembro 96, dus
Loba -:8. Tel.\1jg4. Villa

Doenças in-
ternas l cre-
anpts, l 'ias
urinaria*.-mm.
Apparelhoj

electricos, de illuminação
tratamento das doem-an; tire-

1 ins. - recto. ^ intestinos, c5to-
Trat. rapino da goitorrhéa.

6.16
3 áa

91.1-R.
6—Had.

Mme. Thompson

L EPRA, sarna, goleira e nutras moles-
ti:t5 da pcüc tios cacllorros. cavállos c

outros animaes O sabão Fox Tcrricr c tle
eífeito(segit(ro c garantido para curar estas
moléstias. Laia 2$, nas tuas Uruff-.tavana
ot e S. José 86, (S728 5) I

/-.AllTOMANTE espirita — M
\J rie Louise, i-ó acceita gratiiii

mo. Ma

ikiis «a pes*oa
Mattos., 11. 31,

conseguir o nue deseja
(602

c emHTIAffiOS, últimos modelos
palha, tafetá, velludo, a

-'5$, linge-sc, roformam-se ipalhas
c 63. mine', lios, rua da C.iiio.-a'
accoJí-am-se alumnas. (s.|-. -

iS$

COMPRA-SEvV pliíisico, ik
ilicfipostns por
desLa folliíi.

um nio'.
íii ,i 1

escripto

Ciectrico
:avaüo ii-.*

R. M. :i
(S.10-*

foi\-a.
caixa

S) S

T KGHOUN _ Ovos (jarantidos,-.1 i.S: caíacs a 20$; rua D. fulia
o«sa ¦'¦ '¦ (7531

TlTACIIlaVA (caça
ltfi. iima á rua da
atuí ir,

duzia,
ti, 32,
Si S

I)R. EDUARDO DE MAGALHÃES,
da consultas c applica o "Radium",
10 ás 11 c das 14 ás 1- horas, á rua

7 de Setembro n. 3b. Doenças da pelle(ía estômago, pulmão e nervosas. Trata-
mento efficaz da sypliilis. 'irthritismo e
morphéa, A's 4>.« e sabbados di cônsul-
ta e applica o "Radium" a preços re.lu-
zidos, das# 10 ás 11 horas. Cura com o
melhor exito as ulceras canceros-is e do-tnças rebeldes da pelle. (SnS)S
mneaaaatacg b_-_m_-_b; w»«wihim im¦¦¦_¦¦;i m__ .. .,

cle-senickcls) — \
Alfândega n. .
 (,--:48 _S) S

*\{OVr.lS usados — Compram-sc mobi-
IM liario-!. completos, avulsos, objectos
de íirle, witiauídades, ornamentaçõetf, pia-i:ns cie bons autores, etc. ; na rua Sena-
dor Dantas 11. 45. terreo, com E. Ri-
ueiro. 101.-.1 Si s

¦potf-ão.., casamento**

— Reconcilia-
çõe*; nn f»ít o
dtfficeís, etc.Rcmutioraeâò no fim. Eiicirix-çro-se de ira-l.iilhos para 11 interior. Máxima reserva;

r.i. rua MaiiH-ity.—Mangue. Consultas porcarta com 1$ cm sellos. (;Sjo S) J

daí

(fótidez do nariz)
OliV-iflOS procèsso^iiiíoii-amcnte

boca ll0V°-
I>i*. ICurico <le I_cmos

I professor livre dessa especial.-
dade na Faculdade de Medicina
doíílio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
IS'ás O da larde. S 8675

NEGOCIO VANTAJOSO
Vende-se muito vantajosamente um

bem montado estabelecimento de di-
versão, unico r exclusivo no gênerojdando tuna média de lucro mensal deo a 3 contos de réis. Esplendido nc-
fíocio para explorar nos listados. In-
formações detalhadas c 'inais explica-
ções á vista. Cajrta a Janota. neste
jornal. m s.27

m desejar ver-se livre
doa atr.izus
da vida, sa
ber o pen.s-inicüto d.' pessoa dc amizade, attialiir

amofe bons negócios, ter felicidade no
commercio, tratar todas as doen-
ças, obter o que desejar, por nuils diffi-
cil que seja, por trabalhos scieutiíicois e
garantidos, dirija-se a João 1'into'da
Silva, cm sua propriedade, á rua'do
Citpertino numero 7, estação de Quin-tino Bocaym-a, enviando cm-eloppe sei-
Itdo e siibscriptado para resposta é Con-
stilla todos os dias, das S da manhã ás
9 horas da noite, no gabinete -$ooo,
com talisiui.il S$ooo; por escripto, 10$;
com talisman, 15$ a *j$ooo; reiili.za-sé
o que desejarem, -ior mais difficil queseja cm qualquer distancia ou listado.
Gqnorrhéa clironica e impotente, ciirá
garantida. 1 gjr?

MORP__E'A,

DENTISTAS

cura garantida
ntonplica lisa —

(manchas dormerites). Cura ou niclho-
ra e paràlyza a morplVéá «tuberosa. Pe-
çam attestados. Trata tambem por cor-
rer.;.oude:icia. Dr. I.ar.i. rua Viscondedc Santa Isabel n. =, i.crça3 e sextas,

Beildes
de 44*

/IA IX AS TlV. PAPEUSO
\J para pharmacia, perfumarias, 

*a'mpoÍa«'
vjdros, redondas, c outras; rua Dr. Cimo^eíto 11. 24S, próximo i aveitid.1 Salvador'il •-¦'• (85;* SI Kl —

SÃQAS í I
Comprar? qualquer qunntidade .1

BOM PKEOO retirando dc qualquer
Jogar

A Comp.*« de Tndiistri.u-Texli« -Roa
Th. Ottoni. 36. Caixa posta! ima.

Tel. Norto 4306.

cN E Bi
II. Ríililns Xim 1'lancltenstcíJi
Esp. em obturações a ouro, platina,. esmalte e extracçõcs completamente

sem dór; colloca dentes com ou sem
I chapas, a preços reduzidos Garante to-

.lo e qualquer trabalho e acceita paga-1 mentos patccilados. Das 1! da manhã,
I i'is 6 da noite. Ao.; domingos só ate ás 3
i horas, kua Marechal Floriano Peiixoto

11. 41 (sobrado.., pro.tiiio á rua Uru-
[H.iyana.

/-AliTii.MAN-n; Mme. Conccpcinn. RuaVJ 1 e. Caneca 191,, sobrado. Preço eSooo
(S.;r,.- Si s

'•TtAIlTAS DE FIANÇA para"VJ pcis dc casamentos mais
nculr.-! parle. Esctii|-iorio mais«los Ourives tis, 1" andar.

! 'lí Alt IA 1
i.JL NA, pi

ruirctuosA dk sa\ta\. | i' -
, .-tu filho 'llieoliatdii 

dl I "es'le
Manoo! II.."
Ital do Dr.

Cãllista
_«. í..*vi u.n-ga, especialista cm extracção dc

callos c unhas encravadas, sem <!õr, ru-., r.
Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. A05 domin gos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte :ó_9

Cura (Instas man-
clias dos olhos fim
poucos dius poloDc. Neves «Ia i.oolia, oculista,

com lons*a pratica da sua es-
pécialidadc no naiz o nos Ins-
pilaos ilo Vienna, Iicrlim, Pa-ris o Londres, oculista do
Hospital da Sociedade Porfcu-
guoza do Ji_i>cfn*eiiciíi e do
Hospital do Carmo. .Vvonida
Cont.nl n. üO, de l ás 4 ho-
ras.

Biioííieca de Obras Celebres
Vende-se i.ina collecção de livros.

completa, inteiramente nova e d,- íinali-
d.-.de superior, por cooSooo. E' cuca-drrnada "m Raxbtirgh. Custou 45..5000.Propostas por carta a Antônio, postarestante do Correio da Manhã.

Cavállos e Touros de raea
porVendem-se quatro cavállos

1 tSooJooo. grandes, novos, bonita
tampas, Campolino e Pefa; quatro Itouros da raça Hollandez e Cliarolaiá. I
1'ara ver e tratar em Juiz de Tora
rua Victorino Braga, Coronel Dintas.'

«R 7733)

Escripturação Mercantil
O professor Mario Pire?, da Escola

dc Aperfeiçoamento, aluiu um curso
particular, ,-i rua Uarão dc Ubá, 1.1*. e
ensina Ksciiptttração Mercantil pelo mc
tliodo do seu mestre sr. Tavares da
Costa. r s-33

Superior predio em Botafogo
3 gi-amlcs qunrtos com jaiiollas,2 snlas, banheiro com iinun iiiien-

to o frin, Rnz, olcctricidnílo, fosiin
n snz, jardim, quintal. Vonde-so n
rim Assis IJnciio 50. (J S096)

Cachorrinhos Iffc'ücinas1ab_1iCu:
p.ira lavar cães d
sarna. Destruidor
puigas, \'cucr-5e

luxo. Eíficait
dos carrapatos c
rua -Jo llospicio

[vea Dias,
(;SS Si.

Perolina Esmalte ~ rni,co prc"
. parado, ^ue«dqulre e conserva a Uelleza da pelle ap-

provado pelo Instituto de Ilclleza de Pa-ris, prcniiido na Exposição .lu Milano.
Preço 3?ooo. PO' DE ARKOZ PERO-
UNA, suave e cmbellerador. Preço aí.Exijam esteai preparados, á vendo em to-das a.« perfumarias c 110 deposito deste e

Vende-se em um dos melhores pontosdo centro da cidade, com (rrande sortl-
mento, muito conhecida, fazendo bom
negocio, motivo da venda é que o d.mo
do estabelecimento se retira para a Eu
ropa; trala-se com o sr. Souza Calvão,
rua Uruguayan.i, ho. M 7C00

J. dos Santos
Coimbra

AGRADHCIMEXTO
A directoria e conselho fiscal

da Companliia de Seguros Argos
Fluminense, penhoradainentc agni-

decem por este meio aos seus
amigos as .homenagens prestadasao seu saudoso collega e dedicado amigo

sr. C. J. DOS SANTOS COIMBRA.
<t9m^BammtSm9mimmm%mwmm>

Victor Alacid
Anua Martins de Alacid, Ku-

laUa Alacid Copclli c esposo,
Iziíloro Alacid e esposa (ausen-
tçs), Salvador Alacid, Isabel
Fowster c esposo c Maria Mar-

tin Fernandes convidam todas as pes-soas de sitas. relações, assim como os
collegas c amigos do seu pranteado fi-
llio. irmão, sobrinho e cunhado VI-
CTOR ALACID. para a missa dc 7"dia que, por seu descanso eterno, fa-
rem rezar, amanhã, quarta-feira, 30 do
corrente, ás 9 horas, na egreja dc São
Francisco dc Paula, agradecendo ante-
cipiidamcntc aos que comparecerem-,
mwmmmm3smasm*wsma&

COROAS FÚNEBRES
—1 ¦—"

de flóresínaturaes
— Casa Loureiro -
Rua do Passeio, 62

s_g~aE-_H_3gg___'aaaM_Ba_'_Hg-
Benüo Maureil

¦Maria S. Manrell e fillios con-
vidam as pessoas de sua amizade
para acompanhar o enterro dc
seu iiifortunado marido c pae,
niCXlTO MAURHLU o que se

fará hoje. ás o «Iioras. saindo o feretro
do llospicio Nacional para o cemitério
dc S. João Baptista. Antecipam seus
agradecimentos ás pessoas que accetlc-
rem ao presente convite. (J S6C6
-B-e-g-__8-__-8__-___M____*SB_B

Maria da Gloria En-
nes da Cruz

tRatil 

líunes da Cruz e familia,
Jayme da Cru:; Guimarães e fa-
milia, Antônio Gonçalves Ennes

c. filhos, Joaquim da Silva Salga-
do Guimarães (ausentei, agrade-

cem 1 loilos os oue acompanharam ate a
ultima morada os restos mortacs de sua
pranteada mãe, avó, irmã, tia e sogra,
MARIA DA GLORIA ENNES DA
CRUZ, e convidam os ¦parentes e amigos
ipara assistir á missa «de setimo dia que,
pelo repouso eterno tle sua alma, man-
dam celebrar, hoje, terça-feira, ás o i|_
horas, no altar-mór ib egreja de São
Francisco de Paula, ccuiti-.-saudo-sc poreste aclo de religião muito gratos.

J 8C71
¦_B_a-__n___aa_n_--a_--w_Bn

Oscar da Cruz Santos r í.iuii-lia agradecem aos amigos c pa-rentes que acompanharam os io-,-
tos mortaes de seu idolatrado
p2e.\, £RAN'CtSCO PJiRIURA

SAísTOS, t- convidam os tues-
para assistir á missa de ;" dia,que «cia celebrada lioje, lerça-íeira, *y

do corrente, ás o i". horas, ua e'*rcjade S. Francisco tle Paiíla. (R SC;**

f
DOS
mos

íhomaz Monteiro de
Castro

Granado & C„ muilo rccoiihc-
cidos a iodas as pessoa-; i|\ie se
dignaram comparecer :i missa de
7" dia, celebrada em memória
daqucllc seu saudoso auxiliar,

vem por esse facto teslciminliar-íhcs cseu agradecimento.
^^^s^smmmwems^sí^^ssimm
rnomaz Monteiro ide

Castro
Adelaide de Casuo o filha,

Miguel Monteiro de Castro, es-
posa e filhos, c mais parentesausentes, não podendo agradecei
pessoalmente a totfbs os amigos

que compareceram á missa de 7° di"
pelo seu fallecido marido, pae. irmãr
cunhado, lio e parente THOMAZ Mi IN".
TEIRO DE CASTRO, visto muitos não
lerem deixado a sua residência, vem
por meio deste expressar a Iodos c
seu nroftinilo reconhecimento pela as-
sistencia áquelle acto de religião.ttsssansraaHa-ieaHffi-s-^oiswTsa
Silvestre Dias Teixeira

rORTO — roímT.Ai,
t Elelvina Vieira, Alberto Dias

Teixeira, Felomcjia Teixeira t
dr. J. J. Vieira .Filho, convidnn
ás pessoas dc suas relações ipara
assistir :i missa de setimo dia t|itt

mandam rezar por alma de SILVESTRE
DIAS TEIXEIRA, seu saudoso pae .
sogro, na egreja rir S. Francisco d<
Paida, hoje, terça-feira, 29 do corrente
ás o i|* horas. J ü-,6i

asan

f
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VÊR PARA CRER ? .

•PIASA mobilada — Aluga-se do diaV.' em dcnnte, um aç/lar com Iodas<-«Hi:ni...I:.!a.lc3 .pa.-a um casal;tod_ ^ü-np.cfíamente nova; verroa üo Cattete S6, sobrado.
r*JTO!l'|{.*lM-SE n..,.--:-

I ::tlmvood. Uemingtoii e (
«ua ili Alfândega 137, 1" andar.

(Sf.eo O) J
CORTINAS, lapetêT pinturas a oleo,''-'inoveis e dc escriptorio, compra etaniliem cncaaxotn para mudança, I. fMartins; rua da Alfândega n. i.-t. 

' '
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I .Abro".,: »r's"òbrado. 
'"" ""(,=4?) 

A e^"'^ c,°.me'^ * t%W pude? ?"f»
-- I -l_:Íl.A_lSo ,l0 Cafe e Restauram Rio Branco) SÍI ' I,«. dárthros, empigens, DA' n| 1 DIJAr/ j*' 0 ma. ™« Marechal Floriano n. 193, aberto *

:XTrSTA a 3$ooo meiiMes para obtu rltmjíínÕfl """'«>*•. frieiras, iU JJJ- AJtvt\U__ lhQ- 
"B 

p"8. | dia e noite, j
r-ção a trani-o. plaiina. curativo^ ' ES tá ' 

j «Bn O jflil sarnas, brotoe.ias. I __ _ „_ è o miit o primeiro d-.-.. Traba hos de chã I "" ""¦«"«M-* .,. desinn-recrm " WÊk fa% SSSIk E^g HSR A m,üi,S IJ j

mj^tz^t ssJSK-^ssií&Tabásí- ^..ss. «s-^ss gg»RÍ y^dírtsKf f 1 nw "°™«\ Mw°?M commsrcia!
elhcroy. .;:„,- .m i doía Medica, na r... dos Andradas ,.. S,, ! A,kA' (i"'° '¦ l"3"'**'1"'.* * *".''"-5* *:r' ! | O M ffl medicinal

casas c pa-  —sobrado, esquina da rua Ceneral Camarâ 'ud*'5 .as drogarias do Rio.e Nictheroy. ]-Mj&J£&MjEj e muitobarato „„= ] 
*.MK. XAXfV _ Espirita «oninambula, teleph.. «Xorte .i;-. í384.1 S) Deposito geral: Piiarmaeia Acre. rua ÜmW$lé$% lÊ nortiimnantiso. li. Jl»i rara radicalmente qualoucr moléstia avum,,,-. «,,; Acre, 38. Tel. Norte -*a6,-. Pro*0 2$000. WmV&WtmWSP _i__ pentltTin

Ü^AÜ S.^i? ^M«-.f.vlc_aVrf.,I-,*,5™,'?B 'ÍS: Sír^íTíÇTil DRTC. ÁctílU :AA-^7A~;!WPel0 Corroio 33-200. Vende-sei ,f ít COnlratOS . dA"ci05' ÚWo™
,0 .Mãdia^rociiio-...^'^ 1i;:;;„..,1,J f-rit-iáBUã «DO .«.«.li. 500$000 „ a^«\d,^r em'Mm as Perfumarias. ffi f Í^ToTo P^^fT r'\'mn'as (6|,,t S) S : S ¦! ¦• n i. ç f 8 jl ta em entracçoei praro ile seis mezes, dando-se as melhores, da* e Drogarias c no Deposito : Per- li nT,'i, \i 

ailiogado A. Leal. nta
mobila " ' completa:n-r.. garantias; cartas .para -M. 11., ma do Car- fumaria I.opes, rua ü'rUü_avnna «SI— -J--l_~____ ?!____* 706S )
tratar, ]X Í\\M)I. concertar os suas vitrolas e Bem cir e outros trabalhos S4r._ti.os « mo 59, i" andar. (S1ÍÍ4 S) J Rio. Mediante IOO réis di» -.Un onvln. I 

" ~ ""
(S) -"i e gramo|,.iones .- maciiinas dc csci-e- systema api.-feiçoa^o preços modiuou ei ' nins n r-atnlno-n riu .rnnV.ii... j IliS flllfll linnn¦-1= ry ja^HMri" L°b° ^'S ,:«hlhjf jgj Pinica de moléstias aM S3U.^do°0 'MT^. üM CAVALHEIRO JL

!' 
»raü ^^ea^'il,?J ~.t~F — senhoras e syphilis ~<°™ 

^Icdi-iio Sylvio Leite - »»l^alZ^Z^Z^Z I
- binclcs completos; ru. Senhor dos Pas- urinarias, gemia», as metrites, os corri- Internato, senii-inlernato e «i.rn,t-.'r.,r. ."' ãã0: c"ua gratuitamente a coya; *

j sos n. i3, CSf.ji S) S me"tw uterinos e vaginaca e regulartsa |1J.T0VEIS usados em perfeito osiarto
l*Jl_ v_mltni-i.e muito cm C"iit:-.; nu Se-
ihor dos Passos tis. 14—16, Cij") S) S

("*AIil'OMA.\TK Mine. NitJ A-.i o presente c futuro
cjusiiít^s todos os 'ii-is .
pin. «enlioras; Buar.ine de

)'e:ti — pi
iu-

clarc*.a ;
(,. Sú

Macedo n *; f.
(.1:75 Sl K

nw.USTS DE VISITAS - Cenlo ,J:
v* ('.invés n. Co _ Papelaria. ('-?¦. S,. S

í tOX.sfittJCCõ ES. reformas de prédios',:'l»cno5 rep;n<is c pinturas, pagamen-«"':,.pitstaçôts; tratar com 
'o 

constru-
Çto: .Michakki, rua Uru-ruavana 11. 8: te-teplione 53.16, Centrai. (5;* Si li

Iral.-n-

' 
lll.l.i".

| iU françai
40, r::a dt>3 .Araujos
~S? Ã'l I Ap ra"" j"i
ili se in rn.i Tor
V. Isabel.

rc cl dc
• - ,'-.

littér.
O-Kn.-i

DENTADURAS
apr.

.s d
ivcitatncnJo da
ntes artifioiaes

r^radentaduras velhas,
liLitina existente

na rua L'ru-

do ven
urinarias, gcniíaís, as metrite
mento. uterinos e vagíiuf. _ ....... ....
i>. nieüstmaçiio por processo 5ej. Applica
o 606 c o-M- com ou «-*-:n ii-.lrcçáo e esta
sem dor. trata a «tuberculose c hérnia
(queimadura) sem c»peraçâo. Consultório
períeitamente apparelhado;
Silva _fi, cíquina da rua

u ás j da larde. Telcplione n
Senador Iiuzebio n. .141

rua Rodrigo
da Assembléa.

(•?-'!'. sobrado, com o

O¦Vl-T.RE
liabilit;
iueiiKt:

v.\-\: -111.1 n-i
d.-i para tocar ••
Curta, por f.;voi

residência: r. Senador Iiuzebio n. -42. ~— ¦—

Olhos - JjáSsssSi fflj-isi QMllUnnil

Internato, semi-internato e e-tternato." Cursos preliminar (para onalpTiabetos), prima-no, secundário, commercial, aríi-tico e es-
pecial de prep.na-.c.ries para admissão ásescolas tupenores, de accordo com o pro-gramma do Pedro II. Ensino pratica delínguas v vas. Tratamento excellente, ten-
üo 03 alnninoi as releiçõe» cm commum
com a ian-..:ia da director. (4,5.3 S) I

ÕV^,
rjASTOMANTE e faz QualquerÍV* . 1 paro o bem, não Usar de cen tim-«"" em falar no que .lrí-jare? e tr-fíl. <!e
«rui •. chronicas outras doençJM ra 1
«uveira n. 3S, fundos d» capella do Am-«*«¦.:.. _ «T.ícidura. (jjio S) J

cr.lailã a
r.crrorn a

n-.íe.
Sl I

LO s><,*>.
c.aa G

T>E.N'SAO .1- i» orlem, farta, va
X com totietnho; dá-se ít me_a (
nticilto; na rí-a Ari^tiilíw 1 .abo n. .
Jt».. VIU». '6j';

:i do- i
i. T-*:. |

Sl R i

¦?-s tnodernos
i-inlicos. Das :
ale á. 3 horas
cisco dc «'aula.

Í.,-i. ?r Corrêa,
especialista em

| ^ traballios a ou.
io c .lentes arti-

montado com appare.
c clccíricidadc. Preços
ás 6 boras. Domingos
Travessa de S. Tran-

12.

..crímejamento, Jjtf-i'1---?. -¦¦
v.t?. etc., curadas «pela i*i.por:amc des-
ierta do pharm. Orlando Belíort. Das
is 6 da urde; rua Alegre n. «j? — Al-¦\ Campista. (;9íí_ S) J

EIS
COLORIM, Tintura

rantida,
sua có

ideal

chronicas e
fccen tes.
Quereis fi-
car radi-

calmtiite_ curado eni poucos dias? Pro-
I curar informações com o sr. Feijó, que
| gratuitamente as offerece, não conhe-
| criido caso .nenhum negativo: rua

-heo-j-ilo Ottoni 16,-. (R609-)

tituir ao cabello
ta ou castanha. — Preço .o?ooo; pelo
Correio, maia 2.^000. Deposito geral, rua
7 dc Setembro n. 1-7, — R. KANITZ.

ga
para res- I ~;

original pre- j -.l.CtriClSta — Attende a qualqueroliamado. Kconomia e , .
garantia. Ft. Teixeira. Telcpii.. Central .Artigo
5535 > .r-J* Pe^ro Américo n. í^ — r-it- sima. só't:t- '*•* S) vraJio St,

Idalina Machado e Ma
noel Cardoso Ma-
chado
Raul Cardoso Machado, José

l-M Cardoso Machado Sobrinho, con-
fe vidam os seus parentes c amigos.

¦Or para assistirem ás missas nue.
por alma de seus paes, mandam

rezar boje, ás o t|a horas, na egreja ilo
Eom Jesus (á rua General Câmara),
confessando-se por este acto de-religião,
gralos. R S5S.1
_a-3E_aEm«-B_s_a_asBg--_g--K-B__

Maria Rodrigues Ca-
sanova

f;,o° DIA)
Antônio Rodrigues Casanova c

.-eus filhos c mais parentes, de
novo convidam a todos os amigos
e .parentes para assistir á missa
dç tri-ícsinio dia do passamentoda sua inesquecível e sempre lembrada

esposa, e mãe, MARIA RODRIGUES
CA3AX0VA, qne mandam rezar uo p.l-
tar-múr, ás o boras. quinta-feira, -1 do

Fallencias, concordatas. a;çõcs. co- corrente^ na egreja Iinmaculada Con-
] brancas cie notas promis-orias e contai' ceiçào. á rua General Caniara, confes-
I coiuincrciaes, penhores, despejos, miiiua I snn_o-se desde já eternamente gratos

por mais este acto religioso. R 858.,
@3___3B___S_0__&9~S3ra_35Qae__"
Desembargador Cesa-

rio José Chavantes
Amélia Chavantes de Andrade

c marido, Amélia Chavantes
Carneiro e filho, convidam os
seus parentes e amigos para as-
sistir á «plissa de setimo dia. que«/jam Vjtir pelo repouso eterno da

. ;»-;a de sen prezado pae. sogro, irmão
I e tio. p afeemba-í.ador CESARIO JOSE'
| CHAVANTES, amanhã, quarta-feira,' 

30 do corrente, ás o horas, na matriz
de N. S. das Dores da Salettc, em Ca-
tuinby. Antecipam agradecimentos.

. ^..,. „, __, _, -S*—i .1-SiM-SroBSiHE-B ^^_SS_ta«-_wBSSiB-SB'SHBArmando Pereira de
Figueiredo

(-o* DIA)
T!'.-reza R. dc Figueiredo e

filúos. Leandro Jo>é de Figuci-
redo. esposa e filhos, William
Jantes Mc. Clelland» esposa e fi-
lha, fazem rezar uma missa peloo repouso da alma de seu esposo,

sogro e avô, 1RMAXD0 PBREI-
DE FIGUEIREDO, amanhã, .quar-

a, .10 do corrente, na egreja do

Cuidado com os intrujões
Os iiroiiriol,ni'ios ilu Cnsa(Ins Fuzeniins 1'l'otus, U>n-(lo subida une contiiiún 11eviiloi-ncüo do credito doiiontc do se» ostnbeleci-
monto por parta do Indi,
Tltlüos suspeitos, iivisuni
no inililico de «uo u Cnsadaa Fazendas Pretas 11S0
tom uaontes do lutos o nãomandfl seus onipreundos „domicilio — som receber'-pedido puni tal fim.
Moras exploradoras o tnin-nom suspeitas siio nniielliií'1
tiue so npi-esonl-im ,">imo
.intmas coiitrii-inestras dn
Casn ilns l'*nzcii(lns Pretas.VKniio s. ouisinoz

& IK.AIÃO
Tel. C. 191.

f

da receita a quem a pedir por cscripfo,
remctlendo envcloppe com endereço c.'-¦liado para resposta. Dirigir carta aAmérico Silveira, á rua da Relação
'¦• 3, «Rio. ,R S50J

l. íi não pr mobilar soa
oasa sem gastar úMmú ?
E' o que pôde consegui: .

per aluguel mensal e módico,
moveis; rua do Riachuelo u
Progresso.

MALAS

leilmente,
todos cs I ?

7. Casa *4»l

solido, elcgatlt; e baraií». I ú'\na /, Mala Chinesa, Rua La- ! tei
I Carmo, ás 9 i|; horas. C8033 J

affi-S-____________asB^£H<B3B_t
Álvaro Go_içalves de

Figueiredo
João Gonçalves de Figueiredo;

sua mulher, filhas c genros «
demais parentes convidam al
pessoas de sua amizade para as-
sistir á missa de ,11." dia do [ias-sanicnto de seu filho, irmão e cunhado,

ÁLVARO GO.VÇAIaVES DE FIGUEI-
REDO, que mandam celebrar hoje,
terça-feira, co ilo corrente, ás 9 horas,
na matriz da Piedade, pelo que se ri.11-
Cessam eternamente gratos. (R 8at,i

ComHiendador João
Martins dos Santos

ÍK!-'ía 

liravo dn« Sanlos C.ildei.
ra, Manoel Antônio Caldeira e fi-
lhos, I.aura Ribeiro do Valle,
Luiz Ribeiro do Valle, Autoni.i
Martins dos Santos, Allamir*

Fernandes Bravo, senhora e filha (au-
sentes', Álvaro Bravo, senhora, c filha
(ausentes), convidam as pessoas de sua
amisade a assistir á missa dc setimo dia
que por alma dc seu pae, sogro, avô,
irmão, cunhado e tio JOÃO MARTIXS
DOS SANTOS, mandam rezar hoje,
terça-feira, 20 lio corrente, ás 9 t|j
hora?, na egreja da Candelária, confes.
sando*sc desde já profundamente pen!.o*rados. í?.>.,r Ri
l2W.*V"J*^^«B3fí!?EniPISI!^ra!BrâlBEH

COMAS FÚNEBRES
de biscuit

-¦ Casa Loureiro —
Rua do Passeio, 62

PflRAHYBÃ Oü SUL 
"

ROM E.MPREGO DE CAPITAI.
Vcndc-se uma solida c confortável

casa com commodos para morada e
negocio, t-ndo annexo unia padaria,tudo illuminado a luz clcctrica; tanto

o negocio como a padaria estão bem
afreguezados. O predio tem água en-
canada, pomar fruteiro e quintal, e é
edi ficado em terreno próprio, distante*o mimfios das Águas Salutaris. Tras-
passa-se com o sortimento ou sem elle.
Quem pretender dirija-se a seu pro-
prietário José Rodrigues da Silva Tu-
nior na sede do districto .'.. Santo \n-tonio da Encruzilhada, E. do Rio.

«R 820J
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LUSTRE PARA ENGOMMADOS
CORREIO DA MANHA --Terça-feira, 20 de Agosto dc 191G

O "Brilho Mágico" communica, um
extraordinário lustre a camisas, punhos,
collarinbos e a qualquer peça de «roupa,
líndurecc e prolonga a duração dos te*
cidos. *

Vidro i$ojo. Pelo Correio, aío.o.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, 66. A 8441

Gabinete Electro-Dentario
. 

'Aluga-se, á rua 7 de Setembro, 133,
tres vezes por semana (6o$ooo); tra-
ta-se com Ilorlcncio. Í.8--4 S)

Torrefacção de café | DOENÇAS DO CORAÇÃO •
> ende-se unia installação completa

em perfeito estado movida 1 electrici-
dade com o motor dc s IIP, pronipta a
funçcionar, com MOINHO ALI1IÜM «-
discos sobresalentcs. Tambem sc vende
um giande lote de depósitos para guar-dar o café. Ver c tratar na rua B.ir*
cellos n. 4, junto ao viadueto d.\ E. d»
Ferro Central, cm S. Christovão.

J 63.; 3

SUOR FÉTIDO
dos pís . dos sovacos, catinga, frieiras,
comichões, etc, dcsáppa.eoem rápida-
mente com o uso do "Suorol". Preço
_.*., pelo Correio, -$500. Vende-se em
todas as drogarias, perfumarias, phar-
macias e á rua Uruguayana n. 66. Pc-
restreilo & 1'ilbo e Avenida Passos 106.

A S440

Sementes de capim gordura
e jaraguá

Vende-se qualquer quantidade, semen-
trs novas c garantidas, na casa Pinlo
l.opes Si C.| coifuni-sarios dc café, man-
leiga e cereaes. Rua Floriano Peixoto
n. 174, Kio dc Janeiro, Telephone nu-
mero 3006. .*¦>* J

Pí-níadas, palpitações, cansaço, faltade ar, pes inchados c hjdropsias, bater
forte e irregular das artérias, do pulsoe do pescoço, e as lesões no coração,
causadas pela sypliilis, rheumatismo e_rl.no-clil.rose. curam-se com o CAR-DIOUENOI., grande descoberta appro-
vada pela Saude Publica, para essat
moléstias. Granado & Filhos. Kua da
Uruguayana n. 91, Rio de Janeiro.Importanles attestados das pessoascuradas e de médicos notáveis. Vidro,
6$ooo. Pelo Correio, S$5oo. 81122 j

MACHINAS
Vende-se uma machina vertical, dois

cylindro-, alta .pressão, 75 H. P.", fa-bri.ante Robey Ü* C, tjTpò Marinha;
uma idüta Ivertltol, um cy'.?ndro, alta
pressão, 20 H. P., fabricante Tan-
cyes; uma dita horizontal, dois cylin-
dros, 20 H. P., ligsjl.1 a uni compres*
sor de ar, fabricante Hughes <_ tan-capster, e duas" bombas" centrífugas;
trala.se na rna da Alfândega, 11. 73,sobrado. " s 8651

MODISTA
Faz-se vestidos chies pelos iiltimos

figurinos, preços módicos, tambem faz-
se ajotir dourado Mine. Passarelli. Tc-
lephone; 33 Central. Assembléa, 117,
_" andar, entre Avenida e largo da Ca-
rioca. (8659 S)

CACHORROS

PREDIO EM ROTAFOGO
Aluga-se o cxcellente predio da tra-

vossa Marquez do Paraná, 11. 3, esqui-
na da rua Senador Vergueiro, pôde ser
visitado das i_ ás i(i horas; informa-
ções 11a I-citeria Mineira, á rua S. José11. 113, baixos do Hotel Avenida das
4 ás 6 horas da tarde. (S670 S)

MACHINAS
Para torrefacção c moãgem de café,

com motor electrico, vendem-se e ira-
tá-se á rua Prefeito Barata, 74.
__, (8632 J)

Motocycles e bicyclettes
Vendem-se, alugam-se . concertam-

sc; na avenida Mem de Sá 11. 39.
(S5.1 B)

"Ml LA"

"A lepra, sai nn, gafeira, darthros e
toilas as manifestações malévolas da
pellr, nos cachorros, cavallos, gatos c
nas varias .espécies dc gado, são cura-
das com o " Sabão Dogue". Este sa-
bão mata os piolhos, pulgas, bernes,
bicheiras e os ca.-rapatos nos animaes;

I.ala _$oo_, pelo Correio 3**ooo, Pc*
ididos a Perestrello & Filho, á rua Uru*
_u.'iyana, 66 c Avenida Passos 106.

J..111 Nictheroy, drogaria Barcellos.
Soo r J

TINTUREIRO
¦Para importante fabrica de tecidos

irle _ algodão, precisa-se de um mestre,
muito habilitado para trabalhar com
jirodiicto. nacionaes 11 estrangeiros.
IFxigcm-s. attestados e boas refercn-
cias, sendo iuuuil apresentar-se quem
não estiver nas condições. Cartas a
este jornal a TliXTUi.EM.O.

J. S530.

AS PESSOAS DE COR
Conseguem tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
dos que sejam, cotn o Lysodor, que í
infallivel. A1 venda cm todas as períu-
marias dc 1* ordem e na "A' Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, 66 c Ave-
nida Passos 106.

PERESTRELLO _ FILHO
Vidro _a$ooo, pelo Correio ,|$ooo.
Em Nictheroy, drogaria Barcellos.

Sono J

Brillianlina concreta com petróleo,deliciosamente perfumada com pene-Irante e escolhida essência, dá brilho
e firma a cõr do cabello, ao contrario
das demais brilliantinas que tornam os
cabellos russos. Vidro, ..$000. Pelo
Correio, 4S000. Xa "A' Garrafa Gran-
de, ma Uruguayana, 66. A 8441

LULU POMERANIA
Vendem-se 2 cachorrinlias legítimas

de 1 anno de edade sendo unia branca
e outra cinzenta, preço 300S000 cada
uma; trata-sc na Travessa dos Araujos
n. 14. Fabrica das Chitas. (8662 J)

OURO A1$800 A GRAMMA
PLATINA A 6$2oo'Prata, 30 a 60 ríis a gramma, bri-lhantes, cautelas do Monte de Soccor-

ro e dc casas dc .penhores, compram-
se á rua do Hospicio n. 21 _, boje
Buenos Aires, ultica casa qne melhor
í___5_-.*__ J S669

HYPNO-MAGNETISMO
Se quizerdes adquirir estes poderes,rapidamente, procurac vos inscrever

110 Curso do Professor "KADIR", árua Mariz e Uarros, S7. Pelo seu me-
thpdo de ensino, com 8 lições já po-deis influenciar e dominar os outros.
Faz trabalhos de Somnambiilisino' eouiros, sobre diversos assumptos da
vida. R 8.

CASA APPOLLO. _
A. LEMOS

.Com offieina de instrumentos de mu-
sica movida a clectricidade, participa
aos seus amigos e freguezes que mudou*
se da praça Gonçalves Dias para á rua
dos Andradas 11. 73, onde espera mere-
cer a continuação de confiança dos seus
amigos e freguezes que até aqui lhe
dispensaram.

Rio, 28 — Agosto de 1916. — A,
Lemos. S012 j

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
1° andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 448

PHARMACIA
\ ende-se uma bastante afregitezndá e

màgnificaménte situada no centro da
cidade. O motivo da venda será ex-
plicado ao pretendente. Trata-se com o
sr. João Húber, rua Sete de Setembro,
n. C_. Casa Huber. S 7442

A VIDA ACABA, MAS A
IMAGEM FICA!

rodeis tirar cm vossa casa 3 retrato
ou grupo de familia, reunião intima,
jantar, pic-riic, casamento, etc. A roto-
Brasil, rua Sete de Setembro, .113, te-
leiph. Central 4.224, encarrega-se des-
oes trabalhos, cxecitóando-se primorosa-
mente. S 8653

EMPRÉSTIMOS
jEmpre5timos sobre hypotliecas, pro-

missorias, avisos ou contas do governo,
alugueis du predios, penhor mercantil,
heranças e todos os negócios commer-
ciaes e de advocacia. Rua da Alfande-
ga, 42, sala 9. De 1 ás 2 c 4 ás 4 i|2
horas, (entrada pelo elevador).

ASTHMA
¦A cura só se obtém com o cso.cl.co

descoberto pelo dr. King's Palmer, o
CARDIOGB.VOL; não falha nas affe-
cções, chiados 110 peito, falta de ar,
accessos. Drogaria Granado e. Filhos,
rua Uruguayana, 91, Rio dc Janeiro.
Vidro. 6$ooo; polo Correio, 8$joo.

8020 J

GRANDE ARMAZÉM

DAMA DE COMPANHIA
Uma senhora respeitável c falta dc

recursos, offerece seus serviços paracasa de familia, não exigindo remune-
ração alguma a não ser -o sen snsten-
to. l>i as informações que lhe forem
exigidas, dirigir-se por carta ou .pes-
spalmente a Constança Teixeira, tra-
vessa illermcngarda n. 19, estação dolMey»r. J. S556.

Aluga-se da Alfândega n.

PHARMACIA

Leiam Hoje

4*0 IPagma.s cie
Sã Literatura

AOS DENTISTAS
Pará ttm antigo gabinete desta capital

precisa-se dc um auxiliar de clinica,
que possa assumir a responsabilidade
de um consultório. Exige-se perfeitoconhecimento * de todos os ramos da
profissão especialmente prothcse. Quemnao estiver nessas condições é favornao se apresentar. Garante-se exccllcn-tes.resultados pecuniários. Cartas comas iniciaes I,. M. a redacção desta fo-llia, dando nome e moradia para -'«.*!

Vende-se nma, bem sortida, próximoao centro. Trata-sc com o sr. Mãtiri-
cio, das 9 á 1 'hora, ou das 3 ás 7, á
rua 7 de Setembro 11. 227. S024 J

TUBERCULOSE CURADA7"
Só com o S-ÉXÒÜNÒ é que seconsegue curar e evitar a tuberculose,

anemias, pulmões fracos, neurasthenia,
fraqueza geral com dyspepsia, impoten-
cia, memória fraca, dores no peito, fe-brrs intermirtentes, .pallidez c floresbrancas. Importantes curas em todo oBrasil e estrangeiro. Procura exlraor-
dinaria de toda a parte! Granado <_Filhos. Rua da Uruguavana n. 91; Riode Janeiro. Vidro, 5$, pelo Correio,
S$ooo. S021 J

PHARMACIA

PHOTOGRAPHIA A MOVIMENTO
ANIMADO

Manliophotomagic
Previno aos srs. que usam o systema

acima referido, "chassis", .para fazer
photographias animadas riticulos para
dar moV1me11to.de animação; que, tendo
privilegio de "uso e gozo" por patente
concedida, farei busca e apprehcnsão em
todas as que forem encontradas sem queséjám as de minha propriedade, ou pormim autorizadas.

Caso alguém deseje fazer uso ilo sys*
tema já mencionado, afim de evitar qual-
quer intervenção judicial, deverá diri-
gir-sc ao dr. Alberto Rcamnont, á rua
da Carioca 11. 77, 1" andar, das 3 ás 6
da tarde, a quem constitui meu advo-
gado com direitos,e poderes illiuiilados.

Rio, 26 de agosto de 1916. — Caetano.
Conti. J 73s_

3-0 íintplo salão, com tres portas cs-
treitas e uma de tres metros de largo;
para vêr, das 10 horas da manhã ás
4 da tarde; trata-se na secretaria da
ogn-ja. ao lado. li. 7S74.

ESCRIPTORIO
IA'luga-se um, próprio para advogado;

na rua Sete de Setembro 11. 42.
lt, S26S.

TRIGTURADOR
Precisa-se de um pequeno, offcrtas á

rua da Candelária, 49, sobrado.

CABELLOS BRANCOS
Usae Brilhantina Triumplio para aeas-

tanhal-os. Frasco, ..$000. Vcndc-se nas
seguintes perfumarias: Granado & C,
Bazin, Nunes, Casa Postal, Garrafa
Grande, Cirio, Ilcrnianny; Nicthcrov,
drogaria Barcellos. S 120

Xarope Peitoral de Desessarlz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Insp-Ctoria de IT-f-

giene c premiado com medalha de oureua Exposição Nacional de 1008. !•«',maravilhoso peitoral cura riidcalnientí
bronchítes, catarrhos chronicos, coque-
luchc, asthma, tosse, tísica pulmonardores dc peito, pneumonias, tosses ner--vosas, constipações, rouquidão, suffoea.
cões, doenças de garganta, larynge dc-fluxo asthmatico, etc. Vidro, 

"i$5oo. 
~

Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra
das n, 45; Carvalho, rua Primeiro dcMarço. 10; Sete de Setembro, 81 c no
e á rua da Assembléa n. 34. Fabrica'
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo 11. 229. Tclephone 1.40o
Villa.

8:
Vende-se um pequeno e novo predií

entre Santa Thereza c Gloria, na rua
dc Santa Christiná 11. 92, ver no mes-
mo e tratar na rua dos Invalido, n, í.o
com o sr, Lopes até ao meio-dia. X'.
B, todos os bondes de Santa Thereza
passam na esquina da rua. (75341

"CASINO-PHEN.X"
O unico theatro por scss-ios q e l.iiic ciuna, na Avenida

SECCOS E MOLHADOS

1 procurado. (8621 J)

Compra-se uma. a prestações; carlas
eom as iniciaes X. J., para esta. reda-
ccão. s 7327 I de Ma,rço n, 8g

Vende-se um esplendido armazém,
que faz bom negocio, só a dinheiro,
casa dc muito futuro; informa-se com
Vieira Monteiro & C, á rua Primeiro

MACHINAS PARA FUNILEIROS
Vende-se diversas usadas .Trata-se

na rua da Quitanda 11. ."47, Rio dc Ja-
neiro .

PENSÃO
Passa-se uma com contrato em um»

rua esplendida, próximo ao centro da
cidade. Casa boa, apalacetada, com todos
os comniodos com janellas para o jar
dim. Informações, rna da Carioca, 41

HOJE -39 €L& agosto «S.© 19X6 __3_0JJE?
— XI-I-CATl-tO lJr___I7-_*_NT0 —

SESSÕES A mimosa comedia tio Fruncis ilo Croissc\

¦^^ TELHADOS DE VIDRO2
"Unia das notas mais sympathicas,

apresentadas pelo Tlicairo Pequeno, no
Plieníx, foi a montaRcm <la peça, *;>e-"
feitaiucntc de aeeo ilo com a sua etc
multe sala dc espectaculos. ¦Montagem
parisiense. Tudo ali, na verdade, à rici.
c ê bem -poslo : scenarios, mobiliário, ade-
recos, toilettes...

Kmn <te -Souza « Belmira de Almciila
de tal fôrma caprieliaram na apresenta
çâo dc suas toilettes, que um nosso rc
porter chegou a surprelieuilcr, liontem,
_______________________________________

uma senhorita que. fufiiiulo ao iiiierésse
<lo enlrc.lm da comedia de Cror.st-r,
mava "croqui:;" dos "robes derníer cii'-
que as formosas actrizes lau;avi,u aa uoin
Kostti carioca.

Jí ora «ilii estii como o Rio se trans-
forma numa cidade .'r-il.-_.tda c "cli*..*'.

Nem esse detalhe da vida clcg.intè dcParis lhe falta. As actrizes lançai! !>
moda..."

PARaAi.!íf"os S0C1A,;s "u'° ,M

Si".) J I com o sr. Nascimento.

ODEON
Oompanliia Cincmatographlca Brasileira

Apezar do temporal que afugentou uma boa parte domundo elegante, que não desceu á Avenida, apezar dachuva incessante de liontem, o ODEON teve o scu pu-blico a cnclier-llieos.sal.es — E'qtie valo bem affronlaras intempéries para se assistir um programma no queridocinema da Avenida.

MA FT7 Dn,a obra Prima da litteratura francezariyJOmmm transportada para a tela

AVATAR
ou TROCA DE ALMAS

THEATRO REPUBLICA
J Sufil

Mobiliário fornecido pela casa Red Star . Preços : cadeiras e varandas: *$ooo- ca-"'"rT-U."líx00: KÍ!vTT'i '5T- .f,,llet", ;' «lida no tlieatro. Tel. _(,,, Centrai.AMiAMlA — "Telhados de vidro — A secmr: "OS HARBADI-MIOS", sraiulrsuecesso dpi riso. ' Jj.'"j

Oluema e attracções
Films da EMPRESA P1XF1LDI

Orchèstra sob aregencia de Raphacl Romano
Sessões continuas das 7 ás 11 lioras

PreCOS nrizas ^'O00-Camaroles 3JCÕO-PoÍÍrõn_sVB_u^õên_ÒÕ«¦¦¦V*"* Geraes e Jardim 300-'';!flO róis.
Exito do arti st i\

R O BE HT
JNOTAVl_r. HAnniSTA

Films de novidade^- -rrogrumma sempre variado
SABBADO - Ã revista7- MAIS TJ__Vr^i__, [

j s;oí

I
CO
>-
C5
<
Q
UJ

'PATHE
Sempre na" anguarda da apresentação dos filmsde real valor teclmico o artístico, apresentará a bri-Ihanle artista que a cada creação nova maior fama

conquista

W;M
_aã_t_ni ____ _r~^^HmM*i^^^m^^^^^^^*^'m^^m* *

fit ^."* "***': * '^_P^----K__. i_

X> * ..íJm%>  S \ :^

'37£3:_B^.rr_RO 3^XT_lXriCl!ÍF»-A.-L.
HOJ£S "BCOJ.EI

Novella dc T.IEOPIIILE GAUTIHER, interpreiada pelacelebre artista rusra SOAVA GALLONEe pelos srs. NOVELLI, admirável em seus gestos :IIABAY, o protagonista da FALEIVA
e MAST11IPIETRI

Deslumbrantes dansns exolicas, pela bailarinade lama mundial a bella ZOHRA
Arte na concepção - Arto no enredo - Arte no desempenho

0 film tio BELLO e üa SENSAÇÃO
Coniploiiicnto <!o programma ;

AS FERIAS
DE LEONCIO

Uave.-comedia esplendida da fabrica GAUMONT. exe-eu tada pelo Tino arlista mr. LEONGE PBKRET

Odeon Actualidades n. 12
Um numero especial qup nos deixa ver: Ítalo Bertini edemais artistas da companhia VITALE — Os estudantes oa l.igjit.—A cxposiççn canina.—Arlislas do Ihcalro Éden;

de Lisboa.—Os hydroaeroplanos dá armada, ele.

Conce.s_lonai*ii> W, MoccliiTerça-feira, 29 de agosto
3a remia de assígnaíura= I_.t_iiL_XiS_.1s. (S CLÁSSICAS =

por Mme. ISADORA DUNCAN
com o concurso do notável piunisiln' fi*mVc__ MVrniCI. DI*_rESX.LPIN

.•-.-"- — ^PJÍNDA PA.RTÇ,^-.
GRANDE SONA^E _ Op] 3s"'«m 1'b».• mol mineur (Le poeme de la mon);

_í ^"vc-llcgro, agitato, piano, solo:b) S-her2o; c) Marclie fúnebre- d)Finac presto (la rafalc sur de cime-tierc). ,
POLONAISE cn.lft.ibemol, piano, solo.
MAZURKAS - a) Si me.-icur; h) Hímajeur: c) Fã die.e mineur, pianoeoo; d) Si licmol majcur, piano,'solo.
LLANTE

(SECONDE SELECTION)
„„„,- PRIMEIRA PARTE — --
PRELUDES - a) Êxtase; b) Figure surun tombeau; c) La Uelgique pen-dant la guerre; d) La Belg que aprés
__-'» eu""; -) Le Dcstin.liTUDES _. a) Ut dieze mineur (Elegir), piano, solo; b) Fá mineur Guir-landes), piano, solo; c) Souvcnir d'linamour dispam.
NOCTURNES -- a) Mi majeur, piano,solo; b) Nocturno trágico; c) Mibeniol (ange sur lc chainp de ba-tailicj.

VALSE BR
Bilhetes á venda na CASA AI! Tllflt XAroi.KÃO

®j____ -.-âwl

|_ã__, 

¦_ '*_»i__?EA__ __i_l__Í®'S

>¦ VA1 ' WÊmWw ^8_*_'- '_____*5r

PATHE
HOJE

Quintafeira -:¦ jQuinta-feira
Bella como a Gio-[CO
conda, brilhará na
tela.do Paüic a ex-
celsa:

LEDA GYS©
na genial concepção
poética do maior
metlcur-en-secne
italiano : Caserini

Como
-'apeíle

Dia...

SESSÕES SELECW.S
As fabricas Patliú editam em tres longos actos a novella

sentimental
O STRADIVARIUS DE SYLVIO

Formoso poema semi-religioso, melancólico e puro
ET* UMA REVELAÇÃO ARTÍSTICA

Surge e apresenta-so no Pathê uma revolujio do grande arte:

A felina Mlle. Tilde Kassay

O
-J

'fíxlráordiriariò 
poe-ma de amor, posadoinlcjramcn.ena

Hespanha, em quetoda a alma religio-
so; fidalga, -paixonada ibérica brilha c palpita.A eslr.ella mundial da dansa, Andaluza Carmen
Vicente baila com imp.eccnvel maestria no se-
gundo iicLo a íamosti «Dansa da Cigana». Primorosa
escolha dc scenarios naturaes. Divina escolha de

arlislas.
JI* 

acto: O sol do amor juvenil acalentadoentia.—2* acto: Ozenilh adusto.--3* actoO declinar. — 4* aclo: Naufrágio... Ocasc._ __  wamaLm^^^mm
W®v®mmmmmm%*smm^^ Z~mZ ~ S! -'"' ^s-gg™-^__»--————-——'•-- - —^ .... 

: :" j

AQUELLA
no drama dc vida modernfx perver:¦sa

. a maturidade
Paralysia...

> do amor."

¦A.-V-B_!SriX->.A.
- O preferido pgló escol da sociedade carioca -**-

Iuu. 3 actos desen vol ve-so

JISE-.iyiü: ««>viclartc-iSc.iK!,cio,,nc_rw**Ba* Sempro novidades !Programma tle Q^inta-fei-ra. 31
ITÁLIA .11 anzini, formos ri o captivanteno imigcNtoso drama <Ie amoi* '

TENE
lour

A Oração da Esperança
_ 1 ___ A

Mlle, FAUREGES, meiga o loura, insinuanto c linda,no drama de vida intensa

g DEPOIS

A!>'JJiL__lQl:L-_fyni!:s* <J2M__?
„ PT*?^-?1^0^' (a verdadeira GIOCONDA, ,]oGabriel dAimuiizio), SERIE EXTRA, interpretada
pela celebre artista quo o publico já nppluudiu mlle Ile-lena ídukoswka.-O DEVASTADOR 7* sériedos VAMPIROS, o querido romance interpretado
pela querida mlle. BTiisldora.

£^5aa-_ss^i_^

"X

A vaidade de mosa - A posição melindrosa do esposo
A cohííssào — o ro-•curso - unidos níolictdatle.'- a vai-(indo ,1 serviço dnuma dama leviana !

Ifliciis d Esposa"

•s*»pggq»-*!». :.>*

HOJE
THEATRO CARLOS GOMES

COMPANHIA PE SESSÕES DO EDEN-THEATRO DE LISBOA—¦ 2 sessões 'A-s 
7 3I4 e 9 3I4 da noite

HOJE
Primeiros representações da .ippa:a!o'a revista fants-i

Coèího e Alberto Barbosa), música
em dois actos c S quadres do* mesmos autores do O *imaestros Del Negro, Caldcron c llcrn.irdo Terreirpi '

ra í
1ííl

DOMINO
represen(y.ie em T.islioa alcançou mais de

o £°5íPERES..- Badanas, 
' 
CARLOS LEAL; Tanas, TOÃO SILVA

L^l 
™-V&; 

C^rtâ^^^^^ ™° K**". Bcr«.e _=ron:\are:.
m...6. Elisa Samos; llelga, Mary Sol er" Õuctjii a,* Serrara llotaelia e ^.rinn ffi«ri_iMv iMorÇ?,ne ".Çançüo do ll,
dc Alulhcr, Sarah Medeiros; n-.ieijeir.i, Serrana Bira ÍtiSÍ-Pm nl.?." Mafl"l""a. Vcl.z: .Pastorinha e (.'ora.-;,,
feiíSL» 0A..a.Íp,i,a,Ce,este_de dliveira; M^íg' ^^íí,; i^T; ,*_* ££,?• 

"j^f
Italiana, Guy de Azevedo; líoli Inian e Ingleza, Ge.

l*rcgticz e

Vrejsuozn, Amn e li.ilipina. Tina Coelho;' Jliilíitr .
Síc",QS ¥£jT»(r°iiLtJ%°Q Co^do^t^S-le J,0"""»^:"^r'José"Moraes;

Grandiosos cffeitos de luz — A revista da clectricidadeScenarios maravilhosos
Um proscripto dnmundo pelo oriitiecommeltitlo ! Umlar um abandono,

l.ifriini.-is o saiidtt-des. O encontro.
Ilccordaçõps da um• pa.=sudo feliz— [,*eli-icidades per.nnos

Guarda - rou pa deslumbrantes
HOJE E SEMPRE — DOMINO'

_*__-____!

AO COMMERCIO
havido ;. nm da Alfândega „. lSo; on(ÍPcra estólieleciilo o sr. Krancisco Hranco
V,,,. s> cx,sHa um cofre "M \\:AM IR OAXO", nunca re^.rn-la ^«. 11.31/. o qual resistiu á .|Ucdn e•to incêndio, pois, 0 cofre sc encontrava''.o segundo pavimento, e sendo hliertoem presença da autoridade encontra-wm livros valores, etc, intactos po"n. b que do incêndio apenas re lavamos escombros!

Ma sempre grande "stoc!.-' oor ore-cos razoáveis; unico depositário; MaycrUiffdn, rua Camcrino n. I0)

BI.iI.D_

Robert Leonard e Ella Hall

Da L-l.o dnUnlver-."-•ai— Trabalho ori-
glnnl cm peripéciasarriscadas.

l-XTÍTÃ
O Jorsia!

UísiversaS
Hesonlia dos acon-lecitnóntos mun-dlaes tle maior vul-

ti, QL1'NTA-FEIRA - O FILHO DO IMMORTAL.• firnndiosn PociTheat.al baseada na presente luta mundial - a mão ai imtmiXa ultima palavra ,1a Uinomatoernphli Iranspo.tnndo « Fspoctndor ai.
,. S'a!"lo VeiÍ*. linl'!'l'0Sa'í'C'''° 

dCaCmP'!»"a^ »""" "«oi- KrM

| ®_r A seguir: Grandes novidatles-Stí no Avenida: -ca .-3í"~™"l™«ra_aH__B_iBB_IBJ
¦ I¦ ¦ l-W.¦*-»^',^'E'^'t'«Í---3r--g-a_«___r.'.^*_^^ -_-_-_-r*.t 

¦ ^-

LYCÉE FRANÇAIS
351, Una do Cattete, 3.1

ÍMIORAMUSICO-LITTERARIA
_E3:C_i^*__-_!

A'S 4 li3 DA TARDE
Hom o concurso valioso dossrs. Coelho Netto, Maurico

. Dimiosnil o Octavianò dou-
| çalves; sfinhorilas Franey í1i>
I Onrnpobüs, Luiza Gonêlla.' Celina Dias Pereira o Cor-
po Coral (io Lycée sob a di-rccçãodosr. L. Gallefc.

Assignalura : 20..000 para ás Slioras, quo sc realizarão do 15cm 15 dias.
Jfi rs" pr R A 1_ A 3 $ o o o

A' venda na Casa Arthur Na-
polcuo, cusaMozart c noLycóo,

J 8070

IMPOTÊNCIA ?
E' POSSlVÉri CUBAT...1 SEU

S I 31 ! ! !

doPVnr",e-;tl,0d0 sc-;';mif;co e r-cional

carta com _ou réis dc sello, pára res-posta. ' ''/sYiO

CIRCO SPINELLI
Eii-pre-sn J, Cru/ Junior- Rua da Carioca ns 49 e -.,

Apezar do umo lempo, que influiu-i*:,i todos os estabelecimento'.''^onseiieres (,. ÍRIS teve liontcm casas esplendidas! ¦ ' ,' |l
I IOJJB © Um bello program.nia <é HOJE

ovl o "xji__.ti_m:o amor»
Film dc emoções rarp-.p; — Trabalho poherbo da fabrica F0X-FI1 MS6 longas partes — Apresentação de mais uma artista de valor linda ,'' 1dida: VIR01MA PK.AJISON. ' " aa c a

A 
"EVIDENCIA 

„,
Mais um drama majestoso da fabrica D'_AJXO, obra de grande atira-

Cção, cm 5 partes movimentadas c cheias de sensação.
São 2 programmas dentro <lo um _ó

* Não sc esqueçam! — QUINTA-FEIRA, nu.is duas séries do maior dos
fllm?, do mais admirável, A FILHA DO'CIRCO. — 111'ITO I1RHVE???...

(J 8733

em
pplau-11

Grande companhia eqüestre nacional da
Capital Federal

Empresa Atfonso Spin.ni — CompanhiaBcnjiiniin dc Oliveira'HOJE HOJE
¦ÔRANDE FUNCÇAO

Proeramma cheio de attracções—Suecesso.
Suecessos

Finalizara n cspectaculo com a represen*
tação di ipomposa peça fantástica cm i
prólogo, .1 actos e l.| ppiailro! iíp; Benjamin
de Oliveira, ornada com lindos números de
musica do_ inspirado maestro Paulino Sa
cramento, intitulada:

A PUPILA DO DIABO
Soldado?, cam-ponezcí, fidalgos, etc.

rigorosa mrse-cn-scenc
Xos dtas r c j próximos vindouro?, ?erá

levada a i.cp;a dramática OS PESCADO-
RES, a pedido da Associação Protcctora
dos Homens do Mar.

Preços c horas do costume
TODOS HOJE AO CIRCO SPINELLI

Depois do cspectaculo haverá bondes
para todas as linhas.

RECREIO
j Espectaculos por sessões

-ã"_-B-E_S____E
Oompnnlila

ALKXAXDKKAZEVEDO
lournéo Cromildn d'01iveira

fr a m
Especíacnlos por sessões

AMAMIA CKAXUIOSO ESPECTACULO
(R 8721)

&
dr

1&

s^# (em penúltimas
í-y repre entacões)

conieília, ^__
T_

Apresen Íamos n impulsiva o tontnuoramonto bella artista russa

Um programma sem egual -
interpretando o tempestuoso drama da vida intima

E?jy__i

4. Actos dc pai-
xão insana

t tle extraordi-

nario huo

que marcará para a
excelsa aríisla

a primeira etapa dc
futuros e longos

triumphos

«;:«

T^M-fià. *3...,

1* ^#
êpp#

^.X'*

A Moveis da Marcenaria Brasileira
Mi.e-en*scene tio João narlmsa

O
TIÇÃOZINHOX"»/
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_0 .Vrotaeroiiista:Cl.FJ.MI__L)A D'OLIVRIR\ *m.
iei-iBiBMaiigiMM_aai_iaii_^
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, .A__ mWmminSSm^^^^!^^^^»____S___iáLtr»pH,IiMaS __ verta":""-.:™SS:,--^ ... a03 exércitos das frentes

Quinta-feira: MARIDOS AI.K-
GHICS, vautieville cm n actos (ga>nero do O aGUIA). Traducç_o.do
Luiz Pnlmerim,

Em ensaios : MOCIDADE pecaom 3 actos, exito enorme dn «Th«Reniiissanee. para lesta artísticade Cremilda d'01iveira. j a:i6 *i s. u
1


