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Zelos pela
Constituição

ta dos níáos governos do Brasil c
aos cffeitos da sua calamitosa po-
litica.

Gil VIDAL

_;... lia reforma util, exigida pelas
circumstancias, reclamada pela opi-

nião, contra a qual os qtte sc sentem

por cila ameaçados em setis interes-

sus não levantem logo a òbjcççãó
de inconsUlíicionalidàde, Entretanto,
esses zelotes da Constituição são os

primeiros a feril-a, ott a insurgir-se
Cintra cila, quando isto lhes convém.
Agora mesmo alguns oppósiciohistàs
ao projecto Mello Franco, inconve-

niente á politicagem do Districto Fe-
deral, ao mesmo tempo quo o ata-
cam como inconstitucional, mas sem
a mais leve razão, preconizam o
censo alto para substituir a repre-
sentação profissional do projecto.
Alas o censo, alto ou baixo, 'é que é
diicdiiipativel com a Constituição rc-

pttblieana. O voto cen.tario é o que
<*stá ligado ao pagamento de impôs-
tos ou ao gozo de uma renda, como
dispunha a Constituição do Império,
onde só tinha o direito de voto, só
era alistado eleitor o cidadão que
provasse dispor da renda animal, pelo
ilícitos, de duzentos mil réis. 'Pela

Constituição da Republica, para ser
«¦leitor, relativamente -á situação pe-
cuidaria, basta não ser mendigo. «A

representação profissional ou dos in-
teresses sociaca não tem contra si
tuna linlia, uma palavra no -Estatuto

fundamental da Republica, ao passo
que o censo alto está expressamente
e positivamente proscripto, á vista
dó art. 70, em que figuram as quatro
classes dos inalistaveis eleitores, c
nenhuma dellas comprulici.de o bra-
sil.iro que não paga imposto ou que
não aufere renda.

lAgora, a propósito da nacionaliza-

ção da imprensa, que um vespertino
noticiou estar nas cogitações dos di-
rigentes, os que em defesa própria
se levantam conlra essa idéa agar-
ram-se tambem á Constituição, áppol-
laudo para as disposições que asse-

gurani a livre manifestação do pen-
sitmento pela imprensa, ou pela tri-
bttna, independentemente de censura,,
e o livre exercício de qiial.ucr pro!.-.-
são moral, intellectual. Xão ha duvida

que a egttaldadc perante a lei, tanto

para nacionaes como para estrangei-
ros, é o traço fundamental dc todo
o direito actual. .Nem precisara, por-
tanto, a nossa Constituição expressa-
•nente prometter ao estrangeiro resi-
<!enle no Brasil a mesma inviolabili-
dade dos direitos concernentes á li-
herdade, segurança o propriedade
que assegura aos brasileiros, rcp.e-
titicio, com menos empliase, o pream-
I111I0 da Constituição Argentina que
offerece "os 

benefícios da liberdade
a todos os .homens que queiram ba-
lutar o solo argentino". Mas. a liber-
•dade profissional, como todas as
liberdades, scu*fre as restricções exi-

gi.las pelo interesse geral e direitos
(lc terceiros. .]¦_' por isso que, inter-

prelando a Constituição nesse ponto,
a Justiça Federal entende que não .......
pódc praticar, por exemplo, a medi- j l-agni
cina aquelle que não tenha titulo ! "ms dr

VOLUNTÁRIOS DE MANOBRAS
Tem-se noticiado a realização de

exercidos militares, pelo espaço dc
'5 'dias, por parte dos votunlarhs
chamados de manobras.

Esses volwnlarios, uma vc; cum-

prido o sen tempo de excreicio,
obtêm 1/ carteira'de reservista; ficam,
portanto, considerados homens aptas
a se incorporarem ao serviço da

guerra.
Mesmo os que não se aprofundam

no estudo da technica ¦militar eslra-
nliaiii que com uma simples aprendi-
tarjem de 15 dias alijucm possa pas-
sar de paisano bisonho 11 soldado
combatente. Será possivcl esse absitr-
doi' lim face da lei, nua.

A lei define os voluntários para o
serviço do Exercito em Ires calcgo-
rias: voluntários de dois anuos, que
servem 110 corpo que escolhem; vo-
liintarios especiaes, compostos de j.i-
vens menores tle -/ annos e maiores
tle 17, que se antecipam ao sorteio,
aprcscniálido-sc para servir; c vo-
Unitários de manobras, que servem
só nas dnanobras, e que são habilita-
das na instrucção de infanteria.

Para os desta ultima categoria, de-
termina a lei uma aprendizagem d;
tres DiMM. Esse prazo, já de si in-
siifficienle, c, ainda assim, burlado

pcla negligencia das autoridades. E
eis porque temos reservistas com ij
dias apenas de manobras.

Esses moças, mal preparados, go-
iam, entretanto, da maior vantagem
cs lal nida nu lei para os reservistas:
a isenção do sorteio militar, e, por-
lauto, da incorporação ás fileiras do
Exercito.

Assim, todos os desprcoccitpados
rapazes que vão agora ao velho Ar-
scnal de Guerra fazer evoluções du-
rante quinze dias são amanhã reser-
vistas, completamente livres do ser-
viço militar e — o que é mais admi-
ravel — julgados aptos para a defesa
da '.Pátria, nitm momento de perigo.

E ahi está como as manobras iiiili-
lares vão tomando o caracter de ale-
gres partidas de feot-ball.

Telepbones: Redacção, Norte, ,.7

do e um unico fazendo a mesma coisa
em cada município ? Dualidade, com
uma unica ordem de relação jurídica
da administração; não impugnada e,
portanto, reconhecida pelos tribunaes do
Estado ?

¦Os pândegos estão evidentemente -pro-
xinios da loucura... Dè-lhes a Câmara,
em vez da approvacão do parecer, uma
camisa de forças.

- E é o que acontecerá...

O presidente da Republica assignou
decretos na pasta do Exterior, deela-
rando a neutralidade do Brasil durante
a guerra entre a Itália, c a Allemanha,
entre a Kiiniania c Austria-Hungria e
entre a Allemanha e a Kumahia, de ac-
cõrdo com os liccrctòs anteriormente
publicados.
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Tópicos _ Noticias
O TEMPO

Um dia ile alternativas, ora sombrio, ora
luminoso, o «le I.ontem.

Temperatura nesta capital: minima, ir)0,:
máxima, 23°(8.
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Cambio
rilAC.S 1)0 »!_ A" VISTA

Soi.rc tonffrcs 121:1x2 12 23'M
Paris  5GI_ . $ú9ii,
Hnmburgo  $}'$& -.. Go"¦ It.iliu —' $6.|l
Portugal ( escudos — ' r$«;o<)" .¦..enr-s Aires (pesa
ouro) — .-.SSS.l" Nova Vork. ... — .(.i-•_." l-cspanlm — $_,iy

I.xtremas :
Caixa iuatri_ . , . . t_ 7I16 a 12 t!-'
Dança rio 1_7h6.1_1._1j_

Gafe — 9$7CO. pnr arroba, polo typo 7
I,ibr-ris ¦— 1 oSf.oo.
Letras do' Tliesouro — Ao rebate dc 9

por cento.
— •> !» 1 m

sctcntittco que attesto a sua capaci-
dade especial para o excreicio da

profissão. Ora, a direcção de um
jornal ou a pn.fisíão de jornalista
politico importa "uma

__ na Prefeitura as scn_.iit_.. fo.
vencimentos. tini í.s. ores primários

Je letras J a '/., 
e c..pediente aos njesmos.

A canto
¦Para a carne i1>ov_na <p-.--.-a lioje cm

consumo nesta capital piram nffixadòs pel.>3
mart.1ar1.c3 »o *•¦_... fios*, o dc S. Diogo os
preços »Ie $ímo a ?7(i", devendo ser co-

V _ nhuliM... I orado nn publico o máximo de Tono.
,. Carneiro, t$_on a i$8qo; hor.o, 1$ a

¦teçao política e apresenta o eqmva- i$i0o. e vitella, $600 a SSuo.
lente indirecto de uma participação 

"

GRAVATAS — Lindíssimas — Só tia
Casa Manchester—Rua -.lunçalvcs Dias 5.

Xão ha mais nada a esperar do sr.
Wciiccslão Braz. Os senhores recor-
dam-sc dc que, ba poucos dias, noticia-
mos que o sr. Irineu Machado liavia
ido ao palácio «lo Cattete pleitear o
adiamento das eleições para o preenchi-
mento das vagas existentes ua repre-
sciitãção -federal do Districto.

O sr. Wenccsláo insurgiu-se contra a
solicitação do sr. Irineu. Bateu o pé.
Xão podia ser. E manjou o sr. Irineu

procurar outra freguezia. Mas tanto o
sr. Irineu insistiu, servindo-se do sr. Ur-
bauo Santos, que o sr. Wenccsláo
achou de bom aviso transigir, ordena:*-
do ao sr. Bucno de Paiva que arrau-
jasse unia emenda a qualquer coisa em
discussão no Senado, qu_ satisfizesse á
vontade do sr. Irineu.

«Ii vae o sr. Bueno e pega de uma pro-
posição da Câmara "declarando dc uti-
lidade publica a Escola Superior do
Commercio do Kio de Janeiro, com sédc
na Capital Federal", e manda-lhe ac-
creseentar, "onde convier":

"Art. — Viçam adiadas nara o primeiro
domingo de abril ,ie 1917 as eleições paraa formação dn Conselho Municipal e parao preenchimento das varas de um senador
e dos deputados pelo Districto l-«..fcral."

E' o c-.iniulo da pouca vergonha. O
sr. Bueno não deveria ter-se prestado
a- esse indigno manejo, que devia ter
sido confiado ao sr. João Luiz, sobre-
tudo quando se sabe que o governo só
usou desíe expediente depois de saber
o que se passou, hontem mesmo, ua Ca-
mara, o de se convencer de que ali não
passava o adiamento. O que liontcm sc
deu nesta casa do Congresso foi bem
significativo.

Mas o que ha dc mais interessante
nesse episódio de baixa e torpe politi-
cagem, patrocinada pelo presidente da
l_pi-.blie.-i, é que bem pouca gente está
cem elle satisfeita. Xão o estão 03 lo-
grados pelo sr. Wenccsláo, que tiveram
como muito boa a sua repulsa ás pri-
meiras solicitações do sr. Irineu. Taiu-
bem não sc acham nada accommoda-

! ticios os amigos do sr. Irineu, que pelas
eleições de domingo contavam entrar
para o Congresso.

E o sr. Wenccsláo vae demonstrando,
com essas e outras, para quanto presta.

ALVITRE VALIOSO

leve a gentileza de trazer-nos as suas
despedidas o venerando barão Homem
de Mello, que vae representar o Insti-
luto Histórico e o ministro da Fazenda
no Congresso de Gcographia que se rea-
hza priixiinamente na Bahia,

S. cx. segue para aquella capital
a-.iianhã, 110 vapor Baliia.

Xão ha quem ignore, pois foi divulga-
do pela imprensa, sem contestação, que
o sr. Wenccsláo foi quem mandou offc-
rc-.-er, pelo sr. Antônio Carlos, ao sr.
Vieira Souto a candidatura á sciiatori.-i
pelo Dis!rido Federal. Xão ha quem
ignore, porque egualmente publicado
sem contestação, que o sr, Wenccsláo foi
quem mandou organizar, pelos clomcn-
los politicos contrários aes barbaças,
chapa para as outras vagas na represen-

Não nos escasseam nunca motivos
para avigorarmos as nossas convi-
cções de que o grande, mesmo o
maior mal de qtte o Brasil tem sof-
frido não é propriamente a escassez
de homens, mas o abandono a que
são atirados os que realmente tém
valor pessoal, capacidade, hottestida-
de, saber, para ser dada « preferen-
cia aos empenheis politicos, á niilli-
dade, 11 basofia, ao pedatitrsmò.

Anda tudo deslocado, tudo fora
rios eixos, pelo que náo v* de estra-
uhár a derrocada em que nos vamos
precipitando, nação e povo!

Foi já votado cm segunda dis-
cussão o augmento do imposto pago
em ouro nas alfândegas, o qual vae
ser elevado de 40 para 65 %. O gp-
verno não encontrou outra, solução
liara a crise. A proposta da Asso-
ciação Commercial, de ser cobrada a
taxa de iih» real por kilo de merca-
doria transportada por terra ou por
mar, o que constituiria um imposto
valioso sem todavia sobrecarregar
demasiadamente a producção e o
commercio, foi, com a mais incrível
das leviandades, convertida numa-
emenda ao orçamento, estabelecendo
a taxa de dez pnr cenio sobre os
transportes, absurdo este partido do
«Ministério da Fazenda 011 que ali foi
apadrinhado, c que, levantando,- como
era de esperar, a mais geral opposi-
ção, acabaria por ser rejeitado,'per-
(lendo-sc assim a mais do que apro-
veitavel idéa da Associação Com-
mercial.

Já se vê que, deante dc disparates
que acabam por ser convertidos em
lei, como alguns dos já/|ropostòs, e
deante tambem da persistência com
que são repellidos todos os alvitres,
desde qtte elles *$ío 

partam das per-
sonas gratas do Ministério ila Fa-
zenda, não deve appelecer aos que
são entendedores da matéria mas
que vivem enfettd,ados á sua modes-
tia, dizer o que pensam, e alvitrar o
que fòr mais pratico. Para qtte se
lia de perder tempo, deante da tei-
mosia e da inconsciencia officiaes ?•

Apezar disso, o presidente da As-
sociação Commercial, o dr. Pereira
I.i na, qnc á hoa cultura do espi-
rito allia altas qualidades de traba-
lhador pertinaz, não abandonou aiu-
da o seu louvável propósito de acon-
selhar medidas praticas e iutelligen-
tes, que «forneçam ao Thesouro re-
cursos para oceorrer ás grandes dif-
fieuldades que elle terá de enfren-
tar a começar no próximo excreicio,
sem que o commercio seja mais mas-
sacrado ás cegas, como tem sido qua-
si sempre.

O recente alvitre do presidente da
Associação Comimcrcial é este: em
logar da elevação de 40 para 65 %,
da quota ouro a pagar na Alfândega
pelas mercadorias importadas, eleva-
ção que tem por fim arranjar verba
para coni ella se cobrir o defieit òr-
çamentario, seria estabelecido o im-
posto d,o sello-ottro de 1,5 por cento
sobre todos^ os cffeitos dc comnier-
cio do Brasil com o exterior, incidiu
do sabre as cambiaes, bilhetes á or
dem, mandatos

pulsor do progresso commercial do paiz.
Xcssa tarefa tem grande parte o sr.
Muller dos Reis.
'Nada mais natural, nessas circunistan-

cias, do que admittir que a sua admi-
nistração será o desdobramento da do
seu inallogrado antecessor.

Desta vez o sr. Wenccsláo pôde
acertar.

O presidente da Republica leve, hon-
tem, parle do dia dedicada ao estudo dc
assmiíptos que vã-o ser resolvidos lioje,
por oceasião do despacho collectivo do
Ministério.

A 'tarde, 
porém. s. cx. recebeu, em

coim: .neia o ministro do inlerior, o
senador Buciio de Paiva e os deputados
Astohho Dutra, presidente da Câmara,
e Anionio Carlos, leader da maioria na-
quellí casa do Congresso; os ires ulti-
mo_ t trataram de coisas da .politica a
serem resolvidas uo parlamento.

O presidente da Republica fez-se rc-
•prcscirnr, por scu ajudante de ordens
tenente Pdro Cavalcanti, na conferência
realii.ada pelo dr. Carvalho Borges na
Soçiirdade Nacional de Agricultura.

O general líatlicdo. pre si ti ente do
Club Mi-itar, recebeu . seguinte tele-
cr.im.na do coronel Debãli, presidente
do Centro Militar c Xaval do Uru-
guay;" Asscmbléa do Centro Militar e Na-
vai do dia 23 se poz de pé em hoine-
tingem ao exercito brasileiro, cm seu
nome agradeço o agazalho dispensado
á comniissão uruguaya dc limites."

Eni resposta passou o general Bar-
bedo o seguinte telegranuiia:"Coronel Debàli. — Centro Militar.
Montevidéo! —'Agradeço penjjor-iido 110-
me Club Militar homenagem prestada
nosso exercito, fazendo melhores vo-
tou sejam cada vez mais cordiacs rela-
(.'òe*. paizes continente primordial con-
di-_;in conquista progresso. — Ccncral
Barbedo, presidente."

para cujo pagamento criminoso con-
correu;

censurar tambem o fiel da pagado-
ria lEphygcuio Godofrcdo Ciiniaragibc,
pela fatia de vigilância '110 

seu cargo,
ficando o pagador, Benedicto Floduar-
do de Mendonça, de que é preposto o
dilo fiel, obrigado a .indemnizar a _ a-
zenda Nacional da quantia dc 11400$.
pago illcgalnvente;

e mandar abrir defesa no contador
Antônio Leile Ribeiro, sobre aceusa-
ções que pesam sobro o mesmo.

Escanda
____, _-_—-! -

Kedacçilo — Rua do Ouvidor, 162
Administração, Norte, 3751.

3*^m*nm.¦_¦_»_(-__•___ k __.«j______E

lo na Central
. oi concedida hontem, pelo ministro

do Inlerior, Hlrciíçai do fco- dilas, em
Sir-orogação. ao iprofessor caüliednMioo
do Collegio Pedro Ul, dr. «Manoel
Ignacio dt: Almeida Lisboa.

Tambem em 'prorogração, foi conce-
dida licença de go dias ao professor
cathedratico da F.scola 1'olylcchni-ca,
Carlos Cesar de Oliveira Sampaio.

O ministro da Agricultura, tentando
em consideração as grandes vantagens
decorrentes dos congressos c comforen-
cias agrícolas e att.ndoitdo ás solicita-
ções que lhe -foram feitas .pelo gover-
nador do Ceará, pediu ao seu collega
da Viação providencias no sentido dc
ser o dr. Thomaz Pompeu de Souza
llrasil. como presidente da commissão
central do Primeiro âongresso Agrico-
Ia, a realizar-se cm tjuixadá, 110 Cea-
rá, autorizado a requisitar passagens
gratuitas, dentro daquelle Eslado, para
os -membros dc.-se congresso.

Xa coininunicação que desse scu acto
o sr. José Bezerra dirigiu ao governa-
dor do Ceará, declarou já haver dado
as necessárias providencias para que
tenham transporte gratuito os animaes
e productos que devem figurar naquel-
lc certamen.

CAMISAS—O que ha dc melhor e elegai!-
tc—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O CASO DAS LOCOMOTIVAS

PUNHOS e collnrinhos — .especialidade
— Casa Manchester — (.onçalvcâ Dias 5.

«1». i_»»¦
O ministro da Viação deve submet-

ter hoje á assignatiira do presidente da
Republica, o decreto extinguiu Io dois
logares dc conduetor da Repartição de
Águas e Obras Publicas, que 

'se acham
presentemente vagos.

Esteve em nossa redacção o sr, Re-
nato Rangel Pestana, secretario do
Banco do Brasil, e declarou-nos que é
certo que o Banco tem .sempre nego-
ciado em notas da Caixa de Conversão,
sendo varias as taxas por que as tem
adquirido; nunca, porém, ..(tingiram
estas á.de 12 "|", dcclara-Ja na noli-
cia hontem publicada. Como cm todos
os negócios, nestes, essas laxas variam
de accôrdo com o volume da transa-
cgão ou o estado do mercado. Diversos
tèm sido, como é natural, os interme-
diários, nunca se recusando, entrelan-
to, a directoria a tratar seja com quem
fòr que lhe mereça confiança e seja

portador dc uma transacção que lhe
converiha.

Em todas as operações dessa nature-
za, o Banco tem agido com os seus pro-
prios elementos sem attender a quaes-
quer indicações de origem official.

Tendo o capitão dr. Rodolpho Vos-
sio Brigido deixado aiit'e-hont.m o car-
go de secretario do Collegio Militar
desta capilal, o coronel Alexandre
I.eaL respectivo direcior, assim sc ex-
priniiu cm ordem do dia cm que pu-
blicou a exoneração a pedido do seu
collega de armas:"Esta directoria, embora uo inicio de
sua administração, pódc apreciar bem
de perto as qualidades que exornain o
caracler daquelle official. que, na árdua
funeção dc secretario deste instituto,
tem sempre revelado uni auxiliar in-
telligonte, activo e dedicado ao serviço,
ao par dc unia lealdade que muilo o
honra, motivo pelo qual torna publico
o seu louvor c agradece a lão presti-
moso_ quão distinoto official o efficaz
auxilio prestado durante o a:nda curto
periodo da actual administração."

Esteve hontem 110 gabinete do mi-
nisiro da Agricultura em conferência
com ò titular dessa, pasta o sr. Carlos
Botelho, ex-sccrelario da Agricultura
do Estado-de. _. Paulo.

«¦_*0"<0 » ti" —

da poder publico''. A imprensa poli-
tica exerce uma funeção publica, cou-
slitue unia força que dirige a opinião
e impõe moralmente certas medidas
ás asseinbh-as legislativas e aos go-
ventos. Nestas condições, nada mais
justo, nem mais conveniente do que
a exclusão do estrangeiro do jorna-
lismo politico. ií' o que acontece com nuamente a ninho
o direito de petição. O estrangeiro
goza desse direito e pude ttsal-o cm
bem de seus direitos e interesses in- |
dividttacs. .Mas os publicistas cnsi-
nam que, se a petição do estrangeiro
se refere a uma medida legislativa
que interessa .1 ordem politica e in-
terna do paiz, em que .lie reside 0:1
esta domiciliado, ella náo pôde ser
acolhida pelos poderes públicos desse
pai::.

Mas os estrangeiros que se es-
cudttm nas citadas disposições consti-
tucionaes para so proclamarem a
salvo dc uma lei ordinária que lhes
inhiba a direcção de jornaes ou o
simples jornalismo politico. estão
Iodos os dias a violar a Consltitiiçáo
na parte em que proiiibe o anony-

tação do Districto, com intuito de op
pôr uma polilica honesta c moralizadora
á politica inversa dos srs. Alcindo e
Irineu, sob os auspícios do sr. Azeredo.

Até sexta-feira estava o sr. Wcncesláo
firme e intransigente nessa attitude.
Mas o sr. Wcncesláo íoi ameaçado dc
guerra 110 Senado, guerra que se esten-
dciia a Iodas as medidas governanien-
taes, c lá desapparcceu de cliofre ioda
a sua firmeza _ energia. _r,bh..do já ti-'
nha mudado de resolução. Dahi a :11a-
nobra de liontcm na Câmara dos Depu-
tados para 0 adiamento das eleições, c

que prepararam c_a questão, I . disparatada emenda do sr. Bueno de
iioniL-iito c:n que o Sr. Wen- Paiva, de afogadilho c ás pressas liou-

tem mesmo votada uo Senado.
O sr. Wcncesláo houve-se com a mes-

e saques de cobrança  „,
ç de remessa. A profienidade de Jal ! magníficos .n_w_s para noivas. _.
imposto será evidente, se o governo MODICIDADE DE PREÇOS •-'
se resolver a adoptal-o, o que dttvi- ; Cnsa Nascimento. — io;, Ouvidor.
damos, porque <¦ sempre duvidoso ""-*>- -t*-*-**-*-»- _ .
tun gesto de bom senso num governo í EsteVé- hontem 110 Thesouro Xacio- i BRANDÃO
como o que é feito pelo actual rrii- I '••••• em demorada conferência com o; „__.
nistro da Fazenda. O otnts recairia I •!*ini_.*rt. _*¦•• lr.'.enda, o dr. Leopoldo

Para pagamento de dividas de exer-
cicios findos a Directoria da Despesa
Publica concedeu os seguintes cred los:

9I75-I3S, á delegacia fiscal em Per-
naniibiico, pnra pagar ao guarda adua-
neiro Joaquim José de Mcira Lima;
70-1.5- .. á r.a [lahia, ideai, idem, ao
voluntário da .paira Jeronynio Manoel
¦Í2 Jesus; 553$035, á no Espirito San-
10, idetn, idem, ao Collegio Silverio Mc-,,
(tina; 133Ç333, á em S. Paulo, idem,
idem, á professora d. Isaura dc Oli-
veira; <t.8$333, á er > Santa Catliarina,
idem, idem a Jorge Kuoll; S».$i5j.
365$5oo e 1515968, á 110 Rio Grande
do Sul, idem, idem ao capitão Albino
Solou Ribeiro, ao voluntário da pátria
Manoel das (Hingas Vianna e ao alfe-
res Lauro de Oliveira Pimcntcl; 125$,
SS$3^o e 20_./8o, ouro, á mesma, idem,
idem, ao guardada repressão Edmundo
Alves 1 de Mesquita, ao cabo Manoel
luares e ao negociante João Vicente

(Friedricl*<j; 1:0i7S77-, - S.-;$S.jo c
!75..SS,"á cm Matto Grosso, idem,
idem,. ao ex-juiz substituto Horacio
Vaz Guimarães, a Gonçalo Caetano
Mendes e Lcovegildo Augusto de Oli-
veira, e a Nicola Vcrlo-tgieri & Filhos.

«_¦«»«-• ?!
ALFAIATE

Av. Rio Branco, jo_.

de Bulhões, relator do orçamento da
receita- do Senado Federal'.

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
do Interior, acompanhado dc sc» offi-
ciai dc gabinete, sr. Arlhur Obino, vi-
siiou liontcm o dr. Astrógildo de Aze-
\cdo e o conselheiro Rodrigues Alves.

Segundo Iodas ._ probabilidades, a
Câmara deverá pronunciar-se dentro de
pouco tempo sobre a irritante questão
politica dc Alagoas.

Seria fastidioso
dentes
d.-.dc
ccsláo, interessando-
dos partidos locaes,

relembrar cs .nc-.-

«e pcla harmonia
suggcriti improfi-

nome, ma lealdade, e revelou a mesma eonstan.os grupos o
para governador, dum engenheiro civil cia e rigeza que no caso do Es:iir:'to
nascido naqnelle Estado, do mesmo au- Santo. Animou a opposição desse Es-
senie, e residindo cm Minas. I lado a pleitear a eleição do presidente,

Estabelecida a luta, delia surgiu a vi- 
' declarou-se intransigente, por escrtipu-

. cloria do actual governador, Sr. Ma- 'os de honestidade e motivos de inter-
piisla Accioly, e-.tj.i administração c-tá | cssc da 'Republica, contra a facção q-.ic'. 
sendo exercida pacificamente já vae . "° governo do listado praticara as mais

j para um anno e meio, com o npplauso '¦ cscandalcsas malversações e delapidara
! geral Je todas ."-. classes c, cm certos > dinheiro públicos. E por/nu- a poli-

: c;»oí, das preprias pessoas filiadas ao licagem iulerveitt, porque es chefes da
| grêmio politico que !i:c foi adverso, i Polilica mineira sc empenharam pelos

Alguns pândegos entenderam, porém. Monteiro?, o sr. Wcncesláo mudou, c
.1.- levantar 1:1:1a duvida sobre .1 regu- i abaixando-sc, sacrificando a dignida-
hiridnde do modo o-mn íoi investido i '-'-' Própria c da ahi

sobre toda a importação, directamen
le, no acto da liquidação das contas. |Seria mais exacta a cobrança do im-1
posto por esse processo, do que sc '¦
elle incidisse sobre as facturas ou 

'

stíire ,os despachos. As liquidações ;
com o estrangeiro fazem-se normal- jmente por meio das letras que dc lá
vim para a. cobrança, e dos saques
aqui emittidos sobre praças estran- !
geiras. Náo falharia A acção do im- I
posto nem sequer a menor parcella. jXão -haveria exageros de fiscalização ¦ "ão temos que alterar ou modificar nas
nem os corrélattvos dispendios. j considerações que fizemos. Apenas la-
Atíingiiulo a especulação cambial, e j menlanios a falia de providencias, 110

sentido de sc corrigir os desmandos dos

Continuam os qucixuincs conlra 09
lançadores de impostos prediaes, Já
nos referimos aos abusos praticados por
afjuelilcs iu--cc-O-.ar.os da Prefeitura, c

lançador, que sc recusou a ver os rcei-
bo_ anteriores e mesmo perdeu a com-

postura ante os reclamantes.
Achará o sr. prefeito que assim ê

que está bem?

Pelo ministro dn Fazenda foram hon-
tem nomeados: o -" offi..a! aduaneiro
da Alfândega de Manáos, Daciano Co-
negüiidcs dc Araujo, para idêntico car-
go na Alfândega de Macei.'., e o 2" offi-
ciai da Alfândega desla cidade, José
Frota de Menezes Costa, para idêntico
logar naquella.

poder o .ccioly; e solicitaram c,1cariia, abandonou
a magistratura .pie

o Governo da Uniáo que intendesse no J missos, deixando que
Eslado, com o fim de... restabelecer a
fôrma republicana federativa !

V.iii: pedido não leve solução imnic- j
diala. Decorreram «eis mezes, durante;
os quaes o Sr. Baptista Accioly exer-
eeu Iranquillamentc o governo, arreca-1

seus compro-
Espirito San-10 continuasse entregue á mesma gente'P'e s. cx. marcara para sempre -Co:u oferrete <!.* deshoiiesta. Agora, „0 _>-,.«neto Federal, o sr. Wenccsláo, que sedizia empenhado em saucal-o polilica-mente, a ban-lon.-, esse empenho, cedendoenatona imprensa. Aqui, quando o 

j (hndo c ,...,,.n..0, celebrando contratos, ¦'' *?Jnncç-cs dos politicantes do Sena-
preceito constitucional é claro, posi- | cumprindo o orçamento, íu-mcando fim- j 

d.°_ *•¦"¦¦ ° «-"'o arrastando á triste pò-
tivo, insopliismave. a lal ponto que [ ccionarios, remodelando serviços publi-; 

S1<;í*0 l,e contintiador .!«-. pobre mnrc-
não adntilte hiterprelação, uão cnm- cos, extinguindo logares, entrando em; ll* 1"° aquellcs sacripantes explora-
prem elles a Constituição; aü, quan- frações com o Superior Tribunal de rn.' P**r<- llt'P0:'s abandonai-o, ainda

Justiça e com toda a magistratura !«i- j 
m:"3 ""Temente, á i

cal, amortizando a divida externa, cs- i z0 *,"'"'lc°.

labeleeendo, numa palavra, toda sorte ,. 
a sur'°

lao.

do

:,.:«!:.

Estado, o hem geral, as disposições
sao invocadas para amparo dc uni | 

_.l0 c.-;;
pretendido direito. Temos, é certo, j que 0 o
a liberdade de imprensa e a libcrda- | ra

ides sujeitas a restricções fu::-
dadas e justas. A inconveniência <

irrisao e ao despre-

¦Pie espera o sr. Wences-

.'10:1-

super

tmpoe uma interpretação que I
resguarde e proteja o interesse do j

is jurídicos iiihcrentcs ao scu j
. Depois desse tempo, só por- n ....

.tido Sr.. Raymundo Je Mi- ,c° ^ 
C ° 

«os^_ .'a' .raiftlotl
i-.t a boca no Senado, desú. : I.ônd es '. 

* 
™ ^ 

" 
. .r/""nr"iro3 

":"
1 • . _t; iuu.ooo, jura oceorrerem _tie profissional, garantidas constittt-1 vcz "**° Par:l hocejar, mas para obstruir j 

".'yfjf"5 pagamentos de de
cionalmentc, mas como todas ns li- ¦ l"" i"°ico;o govcrnainciital, logo um di-

herdades suicilas a reslneeõ« fun. Ii»,fme .rda'or' 
m"i:'hr0 d:1 Co'"-.*is-. o

de Justiça da Cantara, escreveu um pa-
recer concluindo por um projecto dcos perigos para o paiz, dc cslraugei- 

j in.ervenção cm Alagoas !
ros .liiigirem jornaes politicos sáo
evidentes, e não coniiccemos nenhum
('::•> que jornalistas estrangeiro., falem
lão patrioticamente como no llrasil,
.' em que se arvorem com tanta pc-

applicado o sello aos documentos li
quidaveis por differença, o imposto
seria conveniente correcção á jogati-
na. 'Em-fini, o alvitre do eir. Pereira
Lima é digno de todos os applausos.

Qual seria, praticamente, o effeito
desse imposto, se elle Ifosse aprovei-
tado? O presidente da -Associação i I.ipRolyto, que foram aggravados pelo
Commercial desenvolveu cálculos, ha-
hilmente .feitos, sem devaneios nem
falsas hypotheses, abrangendo todas
as operações commerciacs, deduzindo
a actual taxa de _'?<ioo por conto de
réis, que incide sobre documentos da-
quelle gênero, e atacando as opera-
ções de cambio a liquidar por diífe-
rença, chega por fim ao total de 120 i
milhões esterlinos, o que dará a!
muito mais do que possivcl arrecada-
ção dc i.é_o.ooo esterlinos, ou cerca!
de 15.000 contos ouro, mais do que ;
o necessário para fazer desapparecer í
o defieit. 1

Tal imposto incidjria sobre todo o I
paiz, benignamente, sem violência de I
aggravos, sem justificar clamores, e, i
sobretudo, sem determinar maior ca-
réstia da vida.

'Chegou a este resultado o espirito
pratico tle um homem que allia á sua
grande cultura intellectual a noção
exaeta das coisas, em resultado da
sua actividade- quotidianamente di3-
envolvida na pratica dos negócios.

Mas apostaríamos de boa vontade
em como lal alvitre não será adopta-
do. .Elle náo foi humildemente ofíe-
recido ao sr. Calogeras para que o
adopiasse ceimo seu; não anda meu-
(ligando caricias ..overnamentaes 011
legislativas pelos corredores das sc-
cretarias ou do Congresso, e, por-
tanto, nem mesmo será lido pelos
pro-hóniens da
cional. 'E, se o tor... — ver-se-á um
dia! — scra como um imposto novo.
não cm substituição da elevação da
quota ouro dos direitos de importa-
ção, mas como um recurso a mais
para qne o governo arranje dinheiro,
muito dinheiro, pnra todos os possi-
veis desvarios presentes 011 futuros

O sr. Pandiá Calogeras rciuettett ao
1° secertario da Câmara dos Deputados
as mensagens do presidente da Repu-
blica autorizando a abertura dos cre.li-
los especiaes de 2J:__i$oq(_, para paga- 

"-"""•¦•*-•' » .w uiuizar-se <
mento á viuva u filhos do dr. Lúcio ÇOnhcnto 111.hv.duo, que a justa
d.e Mendonça, e dc 60:'_ _$0jo, para 

' '

pagamento a Alberto de Almeida eV C.
e outros.

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como Iodos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas pnra
a revista portugueza C- Rosário, uma
das mais bem feitas pub.icaçõcs calho-
licas editadas cm Portugal. Anno 6$ooo,

—««B-»-qp - n_ 
O ministro da Agricultura concedeu

limitem, em prorogação, 45 dias dc li-
funecionarios, que alteram ns verbas' c>'ny) Para tratamento de saude ao 3"

-ii t ott letal da Directoria Ger nl .l_ .'_m. _lançadas sobre as propriedades, sem pro- i,;t,-.|.,.|„ .,.,,.,11 • , ,. ,')n,a• ¦-. ..... Diuauae, Arnaldo Uirnetro da Rocha.
curar inquirir da jusiiça com quo ag-
gravam os impostos. Agora chegou a
vez aos proprietários da rua Benedicto

O publico só poilerá adquirir perfumaria!cm excellentcs condições, na Perfumaria
Nunes -- I,. ,-*., Francisco ...

Pingos & Respingos
j 

Diz o dr. Colluzo, nos Toplcoi do Pio,
I rn-.c em bom portugucz se deve .li.-.cr Keo-
i nienia c Romenos ; mos o..e .-o continua
. a dizer Komaitia e Ro.raicos ; c concluc :"Mestre Uzo ac.il.-a scaipr..- por ter razão''.
[ 

— I-.' qttQ cie uo oito, o 1120, coiiimen-
, ta o Raul,

(Recebemos mais esta carta:
"Quando dissemos a v. ex. que o

abuso monstruoso conuuctiido pelo di-
rector da Estrada dc Ferro Central tto
llrasil, adquirindo por preços escândalo-
sos as quatorze locomotivas cm 4 de

julho ultimo, segundo as cartas de ci-
Cüininenda números 23 e 24, ficaria im-

pune*, fizemol-o baseados na grande
quantidade dc gravíssimas irrcgularida-
des perpetradas na Central c que nc-
nliiiin correctivo ou impedimento meie-
ceram dos poderes públicos.

Cntrcviamos a impunidade do sr.
Arrojado Lisboa vendo que nenhum ei-
feito lhe causou a carta do presidente
da Republica, prohibindo que a Estra-
da continuasse a negociar cem a firma
Fonseca Machado, composta exclusiva-
mente de parentes do sr, Arrojado,
pois a Kstrada continua a receber car-
vão dessa firma.

O negocio do mangaiiez, a Iroca cri-
iniuosa de metal Delia, por locomoti-
vas, a venda dc -ferro velho e outras pa-
ii farias ruinosas i Nação e que frau-
dam os cofres públicos cm milhares de
coutos — apezar ele trazidas ao conhe-
cimento do presidente da Republica por
deputados federaes e minuciosamente
descriptas pela imprensa independente
desta terra — nenhuma providencia cf-
ficaz mereceram dos poderes públicos, o
que veiu dar eiisanchas á memorável pa-
li faria da compra dc 14 locomotivas ao
fantástico preço de quarenta lí quatro
mil . sessenta no-Miis,

Chega ao nosso conhecimento, exmo.
sr. redactor, facto gravíssimo e alta-
mente deprimente para os nossos brios
c que esclarece de maneira flagrante a
inércia do sr. presidente da Republica.
Fomos os primeiros a declarar, sr. rc-
dactor, que o intermediário desse nego-
cio monstruoso havia sido o João Lage,
mas ignorávamos as particularidades
do caso.

Podemos asseverar agora, sr. reda-
dor, para cumulo de nossa vergonha e
ignomínia, que o sr. PitEsihENTK DA
Ritri-iu.icA teve conhecimento /..-.'¦;-.'.
desse negocio,

O sr. Arrojado Lisboa, antes de nc-
ceitar a proposta que lhe levou Lage,
consultou o presidente sobre "se 

podia
acceitar a proposta epie líie trazia João
Lage, visto tratar-se dc material neces-
sario c ele preço normal",

O presidente deu o seu assentimentn
(que misériaII) na persuasão de tratar-
Se de material preciso c de que os pre-
ços eram os liormacs, pois, era preciso
agradar ao Pais,

Mas, sr. redactor, o que nos falia mais
para cobrir dc approbrio e de miséria
que a tolerância e a condescendência do
presidente da Republica com ess; nc-
faslo aventureiro portugucz? De que be-
nemereiici.i, dc que favor, c a misera
nação brasileira Jcvcdora a esse indi-
viduo?

Ainda mesmo que o negocio fosse
sério — seria licito ao mais alto ser-
ventuario da Xação utilizar-se desse pe-

e nierc-
ida ira popular tentou -Ij-nchar ua -pra-

ça publica?
A condescendência indesculpável do

presidente Wcncesláo deu origem a que
se consummasse a compra imnioral das
14 locomotivas.

Sr, redactor, as locomotivas não
eram precisas, pois a Estrada acabava
dc receber dos exportadores dc manga-
ncz, a troco dc 11:11 frete que lesa os
cofres públicos em milhares de- contos,
24 locomotivas de vários typos.

Mas, ainda que tnes machinas fossem
precisas, uma compra regular deveria
ler sido feita e não a inominável pati.

adquirir por dobrado preço

exigir dn povo arruinado novas contri-
buições."

faria de

Iosas,
latcrial c em condições escanda-

O Tliesouro «Nacional foi autorizado
r« effeotuar os seaiiin-tcs pagamentos:

..-i :;.*r,S4oo. á Companhia Eslrada dc
-Ferro Noro_s!_ .Id Brasil, tle ¦]--.__._-
ge:-... 110 correnie anno, por conta do
Ministério ú:\ Viação; _,_.:uoo$, a «li-
ve-sos, dè-, fornecimentos ao mesmo
Miitií-_:o; 180:522$!. - a diversos, de
trabalhos executados a:é dezembro, un
nwsmi Ministério; ..n> :,.,-j_S_-,..|. a Al-
fredo Braga, idem, idem; 145 tg-oS.So,
a Humberto Saboia Sr Comp., de for-
nscimíiíios 1 10 . :«;_5. _,-n, .-.o mesmo,]
egualmente de _ort.ecimcn.os ao mes-
1110 mini.-terio. 110 corrente anno; e
8:3*.;.$7QO o 2:340$!.o, a Jonathas dos
Santos Magalhães c Bernnrclino dc Al-
incida Scixas, dc dividas dc exercieios
findos.

O Pi Je Coliimna estampa um r,_c!r,
de n.ii admirador ,1a -:.i. Isado-ra Dançam,
cm que ha os seguintes verses :
"IS .procuro, embriagado, .-,0 !r-:i..r «!:>

O orquejar <lc te-.i cor.

O ministro da Fazenda nomeou Luiz
0:.v..Mo Verreira Mcilo para o In.^tr
dc delegado da Estatística Commercial

.,,.-„_,. .- cm Sarna Catliarina . João Marques...l.uu„straçao na- j Costa para o de escrivão da Collcctoria
: Federal dc Dourado. . . Paulo.

- — — ,..___.-_rgB*_a__n- a .»¦

[ violinos
o pitlíar do

[ten .cio."
Ha certas coisas q:-e não ficam bem a

11:11 cavalheiro dizer, ainda mesmo em ver-
so ; l._l«i mais quanto é o preorio pocl.i
que nfíir:::- mais ec.i ci:::.i q-.,c n cciebrE
dnnsarina é umn

Ks.cs poc:__,,

'íanía.tica cgr.i_

rnança nacional!

l-.siá visto que ninguém

nzadas c concedeu
naquella capital 0s créditos"'-
'¦93 ... e _*..S..--.|...í ,«,._ n:
pagamento devidoVo_ S^d^

.r_,_h0d.or__í": ¦¦'¦¦ : :¦
de i_i.| e i,)i5.

nelcgS!5 .iscai I E0}-.P'} _..r-s"c. _.r Sort,m*<;**1? sr:;i < ....:

correr ao

Cc. a Manjliester

i-os:.ies
. P(

a n nos

• jiii;_!vc_ Dias 5.

ÜIIII.IOTIIECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das u ás 21 horas, no
Lyreu de Artes c Officios.

Con fe rcnciaram

invernol.dancia cm mentores do
'•u*ect'ji*es da opinião.

A Constituição,
nem no seu espirito, protege a pre-
'•'"•¦vi.u desses estrangeiros de fazer
•;'|ni politica e influir nos nossos des-
tnioj com cgual direito que nós que
aqui nascemos, (juc não temos mais
.»« uma pátria, que não tcmos,òutra
ttira egualntetlte nossa, a que nos
tolhermos para fugir á acção funes-

i._u. natu \\av li-jí^i-cíi _e preoccnpoit' com isso. Agora, quasi um anno c

j meio depois da pe.se elo Sr. Accioly
! e 111:115 de seis r_; ^cs depois tia obstru'-

i cção do Sr. Rayinundo, vem a papelada j inspector"Via AÍfaVi lc
I á i.aila c está na iinniinencia dc ser in- ««-.'-inv^a»

| 
chiida ua ordem do dia. .BENGALAS — F.Icq

Tanto bastou para nue os mesmos I *-ns** Manchester

O sr. Miillcr dos Reis é o novo di-
rector commercial do Lloyd Brasileiro.
ÍC uma boa nomeação, apezar de ler
partido do sr. Wcncesláo Draz. Todcs

1 ,. , , -! os que não tèm outro interesse 110 Lloyd installacào electrica,

pres IciTdi, colido _£.,. 
'.' Sc°^a !,Ao £c'- ° llc <** elle goze de boa I ., . r~. T .

kco„l„4;,_ ."íS.'?*. __,_: í .^^. ^'-..votos.por que | p^d^^Vefe^tí SW»

ni oo:n

A Rcccbedoria do Districlo Federal
arreertdou do dia i do corrc!.:_ ate hon-
tem a quantia dc 3.562:7805380.

Em cgual período do anno passado a
renda arrecadada foi dc 3.063*.393$i6g.

O ministro da Fazenda deu provínten-
to ao recurso interposto pela Camnra
Municipal de Annapolis, S. Paulo, do
acto do inspector da Alfândega desta
capital que lhe negou permissão para
despachar, com a taxa dc S "|" do valor
dc mercadorias que importou para

Num ttnfrl •
O (jottrmct —- Q\:o _ ;.--*. ? r_ ;*.¦*•.. ;o.

balo e você iraz-:-.-.c essa posta a qnc falta
mi: pedaço !

O (larcon — Desculpe, mas era a ultima
qne havia na cozinha...

O gourmcl _| 1-7; r,r tratar-se da
/•c-fíi restante era natural . desfalque...

O garçon - V. fratando-se de rebato...

ntcs e resistentes

nem na sua letra 
| pam_.e,  ., .,.,., "" 

'

1 _• . ¦ i- t\ tiiesourana do I hcsoiirn \.n_-inn _ido Sr. Accioly surgissem a dizer nas foi rcco!i,i,,,, hontem
folhas que o parecer, se approvado, . fioo :ooo?ooo

bastou para qne os r.ir=;iio _ j
que solicitaram a destituição i

quantia

| 
fosse nomeado o sr. Muller, visto como I para apurar os --uranicntos fraudulcn

| a sua competência e seriedade estão 1 l03 festos a Victor Campos, losé Cor-
! acima dc toda discussão e sobejamente _réíl da 'Siív-?. 

,c, T*'rR.0 ú" MMlos, c
| „,„...,.],,. a responsabilidade dc funecionarios en-

1 I volvidos nos mesmos «factos, o minis-
O sr. Muller dos Reis, no que se ; :ro da Fazenda resolveu .mandar exo-

refere ás coisas do Lloyd, era uma cs-' *l*-r!*r. a bem do scriiço publico,

restabelecerá a ordem 110 Estado, ond.*,
accrcsccntam com jocosa petulância, ha
dualidade dc poderes politicos esladuncs
e municipacs. Dualidade ? Ma.s é es-
pantoso ! 1-iialidadc, quando ha uma
unica arrecadação de impostos, uni uni-
co cofre recebendo e pagando no Esta-1

ponivel da
üeraes

proveniente de saldo dis-1 pecie dc immediato do saudoso Servido 
™Ff 

=iL 
" •re?a'

Delccacia Fisc-il ,1. \i,*,,». _ 1 r> .te da silva, cujo co;unhada iisc.il de Minas Dourado. Tara este nao se podia en- nos factos itelictuosos
contrar nieihor substituto.

.V Delegacia Fiscal de Minas Cernes I Resta 'l"e e,lc continue a obra do
o Thesouro Nacional concedeu hontem ' scu benemérito antecessor.

_.C!iC_'_.__ 
"V" 

.--f,ÍS'-- "•"¦•1 Pagamen- O Lloyd i uma emnresa q,:o Uc quotas do loteria que competem o„ .1 •

I continuo _da dita repartição, 'Forlunnto
ncurso criminosa

ficou provado;
segundos cscrir..i:iario.'

.1 varias ca
Esta dn.

.as de caridade no mesmo I Scrvl,,° nrra:,cou
I para transformar em

o sr.
do anniqtiilamcnto

instrumento pro-

censurar os
Arihnr dc OÜvoirn -Santos e Roberto
Augusto de Mendonça, por eonside
ral-os punidos com a suspensão soffri-
da por falia de cuidado e fiscalização
no excreicio dc suas funeções, ficando
o .ill.ni-". .obrigado a indemnizar os co-
írc-s pitbiicos da quantia de 2:4oo$ooo,

u sr. I.ojonl adquiriu fer
37 contos nm lote Jc terreno
no Cáes Jo Porto.

Emquanto .-miamos na «pândega,
Sem medo .Ia urucubaca,
O Lafont arma a barraca
A poucos passos da Ahandcga.

Está em Porto Alegre, exibiado-sc num
cinema, uai homem q-.:c pessa 21 .dias sem
cemer.

Toda a população tr_ corrido a vd-o e
o jejuador tem-se enchido de .Imitir,..

Eis o q-.o provavelmente i-.pho-i 22
governo a idc'a .le pôr 11a rua algcr.s mi-
lharcs de funecionarios publíco3; e*.-rra
que <;ícs possam, a exemplo do novo
Succi, fazer fortuna jejinndo.

Fala-se q-.ie o illustre dr. Migacl Cou.
to scr.i candidato á Academia, na vaga de"A!_on<*o 

.\r:_ns.
— Não ú- sem rezão que sc diz que a

Academia cst.i em periso de vida, dizia
hontem o Emílio ; já mandou chamar o
Miguef O-ato para uma conferência com
o A.:_irr5_S--0. ,

Q-rano & C.

Condições escandalosas dizemos, nt-
tendendo no que está escripto nas Car-
tas de Encomnienda ns. 23 a _.q.

A Companhia norte-americana Ame-
riem Locomotivc, ante a obrigação de
dar a polpuda commissão dietou condi-
ções draconianas para a realização do
negocio, como se deprchende pela lei-
tura das cartas de encomnienda que o
director houve por bem assignar.

Nesse negocio a fabrica norte-ameri-
cana, destoando por completo das nor-
mas sempre seguidas cm seus forneci-
mentos, começou por offcreccr a entre-
ga das machinas em Xova Vor!:— .xi-
giu que o pagamento fosse feito á che-
gada do material — instituiu o desconto
'le <i "l" que será stipprimido .10 caso
do pagamento deixar dc ser effectuado
no prazo exigido — mandou ás ortigns
a questão da conferência do material
pcla Intendencia da Estrada e a obscr-
-...ncia d-.- condições escriptas.

Emfliu, o fabricante estrangeiro, per-
ccbtiido a maroteira que o negocio cn-
cerra, tirou partido da s:t.iação para
dieta, condições a seu talanic.

. r. redactor, o malbarato dos dinhei-
ros públicos cm uma situação nor::::.'
i crime, mas a infâmia sobe dc vulto
cm we.i momento angustioso como o
actual cm que se eleva impiedosamente
a quota ouro dos direitos alfandegários
de 40 a 65 "Io.

E' um ultraje no espoliado publico
pagante, deixar impune esta miséria, ad-
mitlir que o direcior da Estrada de
Ferro Central do P.rasi! gaste, at::' o
JIOMitXTO i-kf.skxti*. mais" d. sr,T„x¥,\
coxtos r,t: r,i:'is co:n a sua defesa pelos
jornaes desta cidade.

As patifarias consttmmam-se á custa
do Thesouro o o Thesouro paga setenta
contos pcla defesa do Director Arro-
jn-V!! ,£v_.

A , .. :fcsa ..o sr. Arrojado, em q-.:o
tanto desp .deu, f?iada provou cm seu
abono, lauto assim que após a leitura
da mesma o sr. presidente da Repu-
blica houve por bem escrever-lhe a tal
carta prohibindo que continuasse a man-
ter relações commerciacs com a firma
fornecedora dc carvão.

Esses faclos não poderão ficar im-
punes, sr. redactor, e uma vez falha a
promessa do Governo actual de pôr
cubro aos abusos que celebrizaram o
quadriennio passado só nos resta o ai-
vitre de vir bater ás portas, do Correio
da Manhã para pedir que seja dito á
espoliada nação brasileira que reaja
contra a tributação (te novos impostos
e novas extorsões, pois um governo que
pactua com actos como os que aqui se

.Alguns faclos denunciados na nova
carta, que hoje publicamos, vêm mos-
trar que os escândalos da Central
são ainda mais graves do que se
podia a principio julgar. Entre ess:s
novos aspectiis da questão, o que cer-
tamente vae impressionar mais pro-
fundamente a opinião publica é o
facto de ter tido u sr. Wenccsláo co-
nlieeimento prévio da intervenção de
Lage na escandalosa compra das lo-
comptivas. 'Se não fosse a veracida-
de que. o nosso hem informado mis-
sivista tem sempre mostrado, c se
não nos houvesse ctlc dado a conhe-
cer a exceliente fonte onde obtivera
noticia desse -facto, certamente lie*
silariamos em dar-lhe publicidade.

•Mm se é verdade que sempre te-
mos manifestado confiança ua probi-
dade pessoal do sr. Wenccsláo e no
seu desejo de .faz.cr um govçrno lim-

po, não podemos, comtudo, disfarçar
a estranheza que nos causou desde o

principio a coincidência da negociata
das locomotivas com a reviravolta
do pasquim do Gazfía, que passou a
ser paladino valoroso do presidente
da -Republica. Ninguém neste paiz
ignora que Lage só defende os go-
ventos que lhe abrem os cofres do
Banco do Brasil, 011 que toleram as

patifarias e negociatas daquelle aveti-
tttreiro estrangeiro. Mas o sr. Wen-
cesláo diz fazer timbre em não cor-
romper jornalistas c é sabido que
I.agc é, ou pelo menos foi até agora,
excluído da convivência presidencial.
Coma explicar, portanto, a súbita
altitude amigável do Gazúa, que, da
noile para o dia, passou a quebrar
lanças pelo sr. AVence.-láo, contra
(piem arremessava poucas horas au-
tes os seus insultos?

O nosso missivista explica o caso
de um modo, qtte 6 certamente piau-
sivel, c a qtte a fonle segura onde a
informação foi obtida' confere o
cunho dc veracidade. (Esta circtim-
slancia tc uma daquellas t_uc -mais in-
dispensáveis tornam o inquérito,pelo

qual o Correia da Manhã se tem ba-
tido desde que começámos a agitar
esta questão. Lemlirc-sc o presiden-
le da 

'Republica 
da extrema grávida-

dc da sua obstinação em impedir quo
sc ifaça a luz sobre faclos escândalo-
sos passados cm unia -importante rc-

partição federal; e considere, tam-
bem, s. cx. que essa obstinação aiti-
da se torna .mais compromeltedóra
agora, que o próprio chefe do Esta-
do apparccc como envolvido, pelo
seu consentimento, em um dos mais

graves episódios da -grando pati-
faria.

Outro ponto importante da mis..-
va, que hoje publicamos, é a revê-
lação dc que o director da Central

gastou mais de setenta coutos com
a sua defesa pela imprensa. Esla é
tambem uma das questões que uni
inquérito, c somente um inquérito.

poderá esclarecer.
A aítilude do presidente da Reptt-

blica, recusando dar no paiz a satis*.
facão a que elle tem direito, não só-
monte prejudica o prestigio do go-4
verno e a reputação pessoal do chefe
do Eslado, como é tambem injusta

para o próprio sr. 'Arrojado. O di-'
rector da Central está sendo acena-
do — inclusive nos cirudos tios pro-
prios funecionarios da Central — dc
actos que muilo o desabonam. Algu-
mas dessas accttsaçõcs são absoluta-
mente verdadeiras c a prova indis-
ctltivcl da culpabilidade do sr. Arro-
jado nesses casos j'á teria feilo com
que qualquer governo, sinceramente
empenhado em moralizar a adminis-
tração, o tivesse demillido do st-:t
cargo. Mas ao lado das accttsaçõcs
comprovadas lia tambem exageradas
historias e boatos falsos, que prolife-
ram 110 ambiente propicio d,o silen-
cio e do mysterio qne o governo vae.
crt-an;!,-) cm torno dos escândalos d,i
Central.

Sob c.le ponto de visla a recusa
do inquérito é prejudicial ao propri.
fi*. Arrojado epie, graças á prote-
cção contraproducente do presidenta
.ia Republica, sairá talvez da Central
cnm uma reputação ainda peor do
que merece.

Finalmente, devemos notar que o
nosso missivista affirma estar a
Central continuando a comprar car-
vão a Fonseca Machado & C. Como
foi publicamente annunciado pelo
leader goveriiista na -Câmara, o pre-
sidente deu ordens ao sr. Arrojado
para que náo continuasse as trans-
acções com aquella firma, que, além
de ser constitui.ia exclusivamente de
parentes do sr. Arrojado, não pôde
ser acceita como contratante para o
fornecimento de carvão, porque não
possue a id.oneidade technica c co*;:-
mercial para uma transacção desse
gênero.

A situação da Central chegou a
um ponlo cm que o governo não
podo continuar inactivo. O sr. Wen-
cesláo tem dc fazer a escolha enlre
o cumprimento das promessas feitas
ao assumir o governo, e o risco de
ficar sendo responsabilizado pela
nação, como cúmplice dos actos do
sr. Arrojado na Central. '

,7

O ministro da Viação resolveu adiar
pnra oulra. data, que será previamentedesignada, a inauguração, que devia
realizar-se no dia 7 do mez entrante
do Congresso encarregado de rever as

narram nâo terá autoridade mora. para SasVeno?Si 
° ^ *
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IA POLUA
O banquete ao sr. Dantas Barreto

Assim que o general Dantas Barreto teíe
conhecimento, pela leitura dos jornaes, de
que os seus emigos políticos lhe iam offe-
recer um banquete, por motivo do seu re-
conhecimento senatorial, enviou ao sr. Cos-
ta Ribeiro, leadtr da bancada pernambuca-
«a na Câmara, uma carta, agradecendo a
seus amigos a projectada .manifestação de
solidariedade, c solicitando, por outro lado,
-Hiie não fosse cila levada a effeito.

*."..*¦;¦»

0 sr. Thanmatnrgo no Amazonas
MasAos, 23. (A. A.) (Retardado.) —

Chegou hontem a esta capital o general
Tliouinaturgo de Azevedo,, sendo cumpri-
iiientado a bordo pelo official d» gabinete
do governador do Estado, que em nome
deste lhe deu as boas vindas. .

O general Thauniaturgo tem sido muito
\isitado. ".

* * *
Paraná-Santa Catharina

A questão dc limites entre Santa Tatha-
rina c o Paraná deu ensejo, hontem, a
mais uma conferência dos representantes da
bancada catharincnse, senador Ilcrcilio I.uz,
•Celso Bayma e Eugênio Müller, eom o
presidente da Republica.

A conferência durou cerca de duas horas,
tendo sido no decorrer delta lida a s. cx,
a conlra-proposta que o governo de Santa
Catharina acaba de enviar ao da União,
para ultimação do accordo já cntaliolado.

O iprcsidcntc da Republica, ajuda sobre
o assumpto, trocou ideas com os represen-
tantes eàthariucnscs, dcclarando-lhcs quc
iria encaminhar a contra-proposta ao pre-
sidente do Paraná, para sobre cila sc pro-
nunciar.

m » 1 i ¦
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0 grande
do dr. Lycurge

Na Gamara
A sessão em resumo

O dr. Lycurgo çslá ?Está.íiin senhor. Mas não podeagora attender a pessoa alguma».Veiu tarde naturalmente e.:.Não é por isso. E' que se fech.u
desde cedo no gabinete para prepararum discurso que deve fazer na Câmara,
apresentando um projecto, e; recom-
-íendou á patroa quc não deixasse en-
trar ninguém.

Um projecto... O dr. Lycurgo
tem um projecto ?Naturalmente.
,. 

— E' com ecrteza relativo á situação
.financeira.., . -, ..

Naturalmente; Elle, como todo omundo, ha de ter um projecto soüre a
situação financeira. Sim parece-me quepelo facto de ser. deputado, não' deverá
ficar privado dc ter tambem o seu pro-
jecto... •¦ ; .-.*-.

Está claro. O diabo é que é maisum, e já tão ¦ atrapalhados andamos
com os que por ahi têm apparecido...
ISao.va o dr. Lycurgo lembrar-se de
propor alguma nova reducção nos ven-
cimentos dos funecionarios. Não ha
quem pense em salvar as finanças deste
Paiz, que não comece por cortar erataes vencimentos. Eu ando alarmado,como todos da classe. Ainda acabam
por exigir que os empregados públicospaguem alguma coisa para servir nasrepartições I

«_ "" "_ ., '

0 adiamento
hf.-H-tâ

Voluntários de manobras
O KX.-HUSIASMO PELA IXSCI.I-

1-Ç1ÃO UE CANDIDATOS
Como prevíamos, a inscripção de'vO-

utilitários' d'e manobras tem excedido a
espectativa das-.nossas autoridades mi-
li-tares.

A mocidade desta capital c dos Es-
tados te-in aflfluido, iiúmi movimento
louvável, aos quartéis generaes das
nossas circuniséri'pçq_es militares, afim
dc receberem instrucção que os habili-
tc ao manejo das armas.

O general Faria pretendeu restringir,
no Uio,,o numero de inscripções a 600,
tendo, entretanto, de revogar essa or-
dem c deixar qualquer resolução, nesse
santido, ao critério do general G-nb-no
Bcsouro, inspector da 5" região.

Os rapazes quc se têm apresentado
no quartel-general estão .recebendo in-
slrucção no _" regimento de infante-
ria, que dividiu a .mesma cm duas mr-
mas, sendo tuna instruída pela manhã,
v outra á larde.

Até hontem, á tarde, o numero de
voluntários era superior a 750.'Nas_ regiões, cujo movimento tam-
liem é animador, ordenou o ministro
da Guerra quc fossem recebidos volun-
itnrios na seguinte proporção: 7° re-
gião, com sede no Rio Grande do Sul,¦1,500.^voluntários; 4" região, com sédc
em Nictheroy, 400 voluntários, e nas
demais 200 cm cada uma.

Não posso então falar ao dr. Ly-curgo ?
Não senhor. O patrão está muitooecupado com um discurso e um pro-

jecto. Novas medidas para salvar as fi-nanças. Já sei. Temos p'ra ahi novacarga sobre o conimi-rcio.
l'< ¦_ dos livros. Nós negociantes a

principio vendíamos: agora somos ven-«idos. Nao ita mais patrões: somos to-dos caixeiros de um patrão só, que éo Ihesouro. Transformados- em cai-xciros não será para admirar que tri-umplie o fechamento das portas, mascompleto.

COLljIicaO MIH'1'AR

Appllchc-íio da Ini referente
nos aililiiliis

A' visla da doutrina em voga e, ten-'do cm vista a legislação incorporada
ás leis militares, o ministro da Guerra
declarou ao dircetor do Collegio 'Mili-
tar do Rio de Janeiro que deve ser
designado para a cadeira de álgebra,
que se acha vaga, - coinquanlo -proviso-
riamente,, um lente que iliaja servido
110 inesmo estabelecimento e que esteja
llisponivel.

HJiz ainda o general Caetano dc Fa-
ria que a lei n. 3.0S9, dc 8 de janeirodo correnlc anno. manda, cm seu arli-
go 136, aproveitar os funecionarios
addidos nas vagas que forem oceorren-
do, 'sendo esta disposição obrigatória.

Assim, deve ser aproveitado paraireger a supracitada cadeira o major
lArrhur Eduardo Pereira, que se achalukli.Io.

Eu vinha para concertar
deira...

liem sei. Mas a cadeira eslá no
gabinete; e o gabinete, eslá fechado áchave, .com o patrão dentro, a escreverum projecto sobre a situação fiiiancei-
ra, quc é uma coisa muito complicada,tjuaiilo a cadeiras só cuida boje d,tem na Câmara.

¥,'*' v;ie ° negocio...E' voltar outro dia.Não é isso, E' qne fico arre
quando sei que alguém está a arra jarum projecto sobre a situação finan-
ceira, IC coisa dc deixar mais caraainda a _carne secca. Não 'ha gênerode primeira necessidade que escape.
Quando até sobre o jogo do bicho jáhouve quem se lembrasse de crear um
imposto.!

ca-

Ia que

t,:- lo

A's 6 horas da larde.—O dr. Lycurgo ?
F.slá ainda a trabalhar.
_! admirável!
E' niesino. Estou aqui na casa liamuito tempo c nunca vi o patrão fazerisso. Não vá adoecer. Sim, o senhor

sabe... Quem não eslá habituado...

üm grande 8 efficaz remédio
para as doenças (ia peile
.\ão so nacionaes como, tambem, pro-

cedentes dc manipuladores estrangeiros,
apparecein todos os dias no mercado
dcsla praça medicamentos novos, uns de
valor real, manipulados com grande cs.
micro, outros sem nenhum valor, mani-
¦nilações grosseiras que, muitas vezes,
affectani ainda mais a saude dos doen*
tes acconimellidos por tal ou qual cn-
fertilidade.

Indiscutivelmente, dentre os medica-
mulos valiosos, pelo effcito seguro e
radical que produzem, figura o Lavol,
remédio liquido que conseguiu firmar-
sc no conceito publico pela sua com-
provada efficaciá.

O La-.-ol cura moléstias de pelle cm
•Iodas- as suas múltiplas manifestações,
mata'os germens e parasitas, refresca,
allivia c cura a pelle. -

¦Citar casos de curas importantes e
rápidas seria fastidioso. Os fabricantes
do Lavol, entretanto, fazem publicar,
Sjtiiamcnle, valiosos attestados que nos
ilesobiigam dessa tarefa que seria cx-
íesslvame<, é' trabalhosa, dado o sem
numero de rasos que mereceriam espe-
ciai referencia.

.Va cura de moléstia da pelle, o
La-.-ol é a ultima palavra.

~*XmW***-*!!_*~*Q>*_m\ ,

A's oilo.
O' Joanninha I Olha que malas

leu paç á fome. Estou com a barriga
a dar noras.

Tenho eslado á espera do Lycurgo
que anula não acabou o trabalho.E se clle levar a escrever até ás= ou .t da madrugada? Eu c quc nãovou nessa. Ou elie suspende o negocio
e vem jantar, ou jantamos nós, — ou
janto eu. Já vejo que a historia é sé-na, e, como suppõcs, o projecto o odiscurso quc elle está a tirar das idéas
sao com o fim de arrancar o paiz da
penúria cm que se acha. Mas sc for-mos a. esperar que descubra o remédio
para a situação não jantaremos lãocedo — ou nunca. Não é por quererdesfazer no men genro. O dr. \Vcn-cesláo é um homem muito respeitável,
deante do qual me curvo, habituado acurvar-me deaule da anioridade. Masimagina tu cm que bello eslado seacharia a pessoa que para jantar espe-rasse que clle encontrasse solução paraum só dos muitos problemas que pre-oecupam a ¦collcctividadé nacional I

_ Soba presidência do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e João Pernetta, foi hontem
aberta a sessão da Câmara, com a pre-sença ,de 59 deputados .

A acta da sessão anterior foi anpro-
rada, sem observações. No expediente,
foi lido, entre outras coisas, um officio
do titular do Ministério da Marinha,
capeando a relação da quantidade de
carvão 9 despesas effcctuadas com esse
combustível, na esquadra «acionai, nos
annos de igi.-j a 1915, e no periodo de-
corrido entre 1° de janeiro a 30 de
junho do anno corrente, informações
essas prestadas em conseqüência da ap-
provação pela Câmara de um requeri-
menlo a respeito.

Acompanhou esses documentos uma
tabeliã da despesa feita -.nor conta ilo
credito de 1.000:000$, concedido pelodecreto regulador das despesas dc nossa
neutralidade.

Da simples inspecção desses documen-
tos, verifica-se que a esquadra gastor,nos periodos^de 1913, 1914 e 1915,
56.44.1-018, 47.665.200 e 31.987,110kilos de carvão, respectivamente, na
importância de 1.72- -3815090 ....i.54i:298$58,i e t.43-:Q04$a63, ou seja,
nos tres annos, a importância de .-". .
4-703:584v83'6; correspondentes a . . .'36.095.334 hilos.

Neste anno, até 30 de junho, consu-
mm 12.187.840 kilos, representados pc-Ia soiiinia de 1.224:95551160.

As 
'despesas 

effcctuadas de fevereiro
de 1914 a maio de 1916, por conta do
credilo.de 1.000:000$, montam a . . .
009:931 Si iS, assim discriminadas: car-vão, 851:5385874; lubrificantes. . . .
7- -935*5057; Ivcrozenc c gazolina, -. . .
42:0355849; medicamentos, 11:9505838.

Juntando-se a eslas quantias a «o
--•'4595500, despendida com a inanu-
tenção da guarnição de um navio alie-mão depositada up llatalhão Naval,
chega-se ,1 conclusão de que existe unisal_do_ de 7S58S2, no credito a que nos
referimos.

Depois da leitura da matéria do cx-
pediente, discursou o sr. Dunshee üc
Abranches sobre o fallecimento do sr.
Scrvulo Dourado, dircetor do Lloyd
Brasileiro,

O sr. Souza e Silva, que falou eni sc.
guida,'requereu; por sua vez, a inserção I
na acta dc um voto de .pezar pelo mlle.
cimento do almirante Bazilio Barbedo,
oceorrido ha poucos dias.•O sr. Gonçalves Maia, oceupando dc-
pois a tribuna, tratou da situação do
cciumercio de Pernambuco, ora em
attrictos como o delegado, fiscal do'1 ihesouro naquelle Estado. O orador
assignalou que as classes conservado-
ras do seu listado •pagam impostos por
patriotismo, uma vez que, sendo esses
niilposlos manifestamente inconstitucio-
naes, poderiam appcllar para o poder
judiciário, que lhes ampararia os di-
reitos.

As classes conservadoras pernambu-canas, laboriosas e pacificas, jamais
provocaram attritos da natureza dos
que ora ali sc verificam com o repre-
senlanlc do ministro da Fazenda, nem
mesmo cem esse representante durante
o _ inicio do exercício de suas funcções
ali. Agora, 110 ehilanto, grotesco e jatrabiliário, esse funecionario faz ali 

'
um movimento de agressão insólita i „.__._ ., ,

das eleições no
Districto Federal

Como o Senado praticou nina
moraliclaÜe congoleza!

O arrasam.-., do
Castello ' Mflol 1 cnm

im-

Quando chegámos nontem o Senado,dez minutos antes da sessão, corria en-tre os senadores, no grangeio de assi-
gnaturas, uma emenda do sr. Bueno-idePaiva, de .Minas, á proposição da Ca-mara que considera de utilidade publi-ca a 'Escola Superior de Commercio doKio tle Janeiro, e que estava na ordemdo dia, em 2" discussão.

A emenda em torno da qual sé fre-nesiavam os pães da pátria dizia, purae simplesmente: "Ficam adiadas parao primeiro domingo -de abril de 191-as eleições para formação do Conselho
ílunicipal e preenchimento das vagasile um senador e dois deputados peloDistricto Federal". Nem mais, nemmenos.

_ Ele çap_ do Districto, e Escola Supe-rior do Commercio, que tinha uma coi-sa coin a outra, ou, que relação podiahaver entre ellas ?
Mas o despauterio tinha a chancellaotficial, e as -ssignaturas cresciam deminuto a minuto, num enthnsiasnío In-conluio.

•Afinal de conlas. abre-se-- a sessãotranscorrem-se os turnos regimeniaes'ba falatono, vem a ordem do dia emais logo entra em discussão a ütilidá-de publica da Escola de Commercio.
. O benado nada queria com a Escolaile Conunercio...

O que o preoecupava era o adiamen-to do_ pleno do Dislrieto, c neste sen-tido foi a mesa a emenda do sr. Tine-no de Paiva, eom a assignatura de sex. c mais as dos srs. João Lyra, loão-uiz Alves, Costa Rodrigues, Cunha1 edrosn, Epitaeio Pessoa, Gonzaga Jav-me, Ribeiro Gonçalves;' Araujo Góüs,Manoel Gomes Ribeiro (barão de Trai-
PU ), Josí Euzebio, Pereira Lobo1'rancisco de Sá, José Murtinhn, Rego.Monteiro. Abdias Neves, Elov de Sou-za, A. índio do Brasil, Victorino Mon-teiro, Soares dos Santos, Abdon Ba-
plista, Ilcrcilio Luz, Lopes Gonçalves
Kivadavm Corrêa, A". Guanabara, Iri-neu Machado c Lourenço Baptista (ba-rao^ ue Miracema.)

Esla assignatura o sr. Irineu Ma-
j chado oblcve-a na ultima .hora.- -

fornou a palavra o sr. Rlbsa e-Silva.
•">• es. começou pedindo ao prefi-1 dente, qtie lhe mandasse a emenda dosr. Bueno de Paiva e o Regimento (lot-icnado. I-eito islo, chamou a attençãodo presidente para _os artigos.-,; 141

di- e 146.' do Regimento., . que. let&\-i:m
l.voz.-ídtn;, e os qiiaes; não; 'pcrmtitèm

absolutamente a acceitação da emcn.aapresentada-* O Regimento, 110 art/ m,dispõe: _ 
"-Xão-, 

podem ser apresentadascm projecto de interesse individual- oulocal, emendas que- vizeni -effeifcüSSíral
011 iiuecomprehcndam pessoas oU-itósbsdiversos^ . .\'o-art. -14» accresijèinü:
ou
dii

Não são. admissíveis em i'iuaiqucr?ijí,
cussão enicn.las ou additivos qwijnSotenham iiijmediatn-j relação com, a'iil;i-

que se Iratar".. Eccnira áquellas classes. i " T '•*¦*• 5i;,-«uar-*., f. o projecio
Ü sr. Gonçalves Maia concluiu o seu ?"Í 

CsU!Vl c"- <1-íl>atc tlecl-u-ii dc..-\t-jli-
discurso, pedudo ao ministro da Fa-, 1 ."^n'p-a ¥°$á &»%.&. <le»-#-
zenda providencias no scnlido dc aplà- C'S Fed-r°,lÚ^T'i°'i°m 

SÍ_e^
caras iras do alludido funecionario ,i'.."' ' 

,.M-fÜ£a 
aÍ°'' '"' "••*#-

Depois do sr. Gonçalves .Maia, dis- ! t 
' 

%Lr,-C"v •a-v"\° *"'•• --t'. 'Itife.m
cursaram os srs. Barbosa Lima i n,. .iÍ^J*. -lls*-°--".'-«- <•? art. 146, era;, evi-

vel. Sabe o Senado a grande difficul-
dade que se tem sempre no deslindar as
eleições do Districto. Os .próprios se-
nadores do Dlstri-to /Federal clamam
e reclamam contra a falta de cidadãos
alistados. Em todos 03 distados-do
Brasil fazem-se alistamentos todo an-
no, 111.19, 110 'Districto iFederal, ha anui-
ios annos não se renova o alistamento.
Qual a razão de ordein publica da
emenda ? 'E' que se devo pedir ao
eleitorado, 00 povo do 'Districto Fede-
ral, a alistar-se de accordo com a nova
lei, que venha dizer qual é o seu legiti-
1110 representante.

Ainda oraram: o sr. Lopes Conral-
ves, para dizer que a emenda estava de
accordo com o systema americano; o
sr. A. Guanabara, explicando que ane-
zar de dispor da absoluta maioria elei-
loral do iDistricto, tendo certa a vioto-
ria hoje, amanhã ou depois, concorda-
va com o adiameno, c o sr. Miguel de
Carvalho, requerendo volação nominal.

1F0Í concedida votação nominal, vo-
tando a favor da emenda 34 senado-
res. e contra 4.
COMO ESSA IMM0KALIDÍA.1.E

POI EVITADA NA OAMAKA
Na Câmara, houve uma tentativa -ara

levar a effcito a inimoralidade do adia-
mento das eleições federaes, marcadas
para. domingo, 3 de setembro. Está,
conú) se sabe, pendente de votação a
redacção final do projecto que manda
adiar as eleiçõcs-iuuniciiiaes do Distri-
elo* Federal, e era plano dos interessa-
dos cm que vingue a inimoralidadê, isto
é, dos que plei-team o adiamento das
eleições, para preenchimento das duas
vagas na Câmara e da vaga uo Senado,
que fosse concedida a urgência para a
votação daquelle projecio, ao -nal seria
apresentada uma .emenda, mandando
egualmente adiar as eleições federaes.

Essa emenda,- apresentada á ultima
hora, na Infa-lufa precipite das vota-
ções foijo-vislc-linguiças, seria engulida
peia Câmara, talvez suavemente, ma*
com certeza com poucos e sonoros re*
ciamos. E foi assim eoniprehcndendo
que o sr. Anionio Carlos chamou de•parle o sr. Monteiro de Souza, deputado
pelas longínquas paragens do Amazonas,
incumbindo-o de requerer a urgência da
votação da náfcçào final daquelle pro*
jecto. ~

O sr. Monteiro de Souza acecitou,
111 gemidos

O projecto do major Monte
A velha "idéa do arrazamento do

morro do Castello é'_iotivo de tres pc-
didos d.e concessão existentes no Con-
gresso Nacional. Hontem o major João
Baptista da Conceição Monte, quc r.a
legislatura de 1906 pediu concessão a
respeito, requereu ao presidente da
conunissão de Obras Pifblicas que, to-
masse em consideração o seu pedido
promptificando.se a dar todos os cscla-
recinientos que a mesma necessite no
estudo daquelle -irójéctò.'

Por semelhant* projecto aterrar-se-á
toda a arca de pequenas profundidades
do canal de Willcgaignon c seus recifes
e do littoral do Passeio Publico á pon-'ta do Calabouço, -deixando-se um canal
que será dragado para 8 metros e quecommunicando a' enseada da Gloria a
do Pharoux irá contribuir para intensi-
ficar as correntes existentes ao sul' da
ilha dos Cubras e cm todo o littoral, do
Arsenal de Marinha ao Caju'. Essa é
a principal caracleristica do emprehen-
dimenio em relação aos demais conhe-
cidos desde 1860.

Salvo a nossa timidez e competições
deploráveis que apparecem em todos os
problemas da vida nacional — diz-nos
o major Monte -2- todas as obras hy-
draulicas e aterros quaesquer na bahia,
têm que se subordinar com intelligencia
a questão da conservação das profuudi-dades do oeste do porlo que ' se vem
aterrando pela inércia e de modo inso-
phismavel.

O histórico da demolição do Castel-
lo é tambem impressionante bastando
dizer que desde 1859, foi condemnado
o arrazamento do vetusto morro, queainda hoje se conserva impávido para
gáudio da literatura, dos touristes e dos
descrentes.

E' uma questão resolvida por uma
geração,_ quasi toda ella já desappare-
cida. Só portanto uma tenacidade a
toda prova poderá leval-a nor deante,
removendo os mil obstáculos que sc lhe
opporão.

"-"mK_^m_tmtíS>*0^*H ¦¦ 1-

Os navios allemães
que vão .

para a Inglaterra

ÜARNES VERDES
CIÍ-"1

carneiros o

Lisboa, 12 de agosto de 1916.' (Do
correspondente) — Tem tido ropo-idas
conferências com o governo ura repre-
sentante da commissão ingleza, a que
vão ser concedidos os navios allemães.

Os barcos que serão entregues ao ser-
viço da Inglaterra, são em numero de
Si, e representando 188.79S toneladas.

Esses barcos são os seguintes:
Alemtejo, 4.312; /liiiarmi/í, 7.678;

Aiviro, 2.209; Belém, 1.925: Bcrlenga,
3.548; Boa l'isla, 3.667• Brava, 3.184;
Cascàcs, 835; Cavado, 941; Congo,
2.077- Ouiiene, 5.898; Damão, s.6bS;Desertas. 3.689; _>„•_ 5.556; Espinh»,
740; Extremadiira, -1.771;. Faço, 2.864;
Figueira, 2.16S; Fac do Douro, 1.522";
Goa, 5-603:-iíoi-<„.,_, 135; Ilha do Fogo,
4.315; índia, 8.000; lnhambanc, 5.S78;Lagos, 1.535; -cfi» 1 .pi i; Leixões,
.1*245; Lima, 3.900; Maio,. 2.179; Ma-
chico, 6.1S4; Madeira, 4.702; ilfira,
1.661:' Mormugão, 6.013; Nasarclli c
Ovar, 1.043;. Pangiin, 4.3S3; Peniche,
3.566; Ponta Delgada, 3.381; Porto,
6.636; Porto Santo, 2.S01; Thiijtiic,
1.377;. Stcavem, 2.047; Seiubial, 921;Sities, 2.823; Santo Anlão, 4.196; Sâo
Nicolau, 627; S. Thiago, 3.763; Trás-
os-Montes, 8.965; Toniguc, 4.S36; Fer-
não Velloso, 5.105.

Continuam fazendo o serviço nacional
os seguintes:

Barreiro, 1.738; Caminha, 2.763;
Coimbra, 2.512; Esposende, 1.781;

MATADOURO BE SANTi.— Foram abatidos hontem:
515 rezes, 52 porcos, 2.

39 vitellas.
MATADOURO DA*» PENHA —

Foram abatidas 22 rezes.
FRIGORÍFICOS - Para os srsCaldeira e> (Filhos abateram, para es'iportação, mais 436 rezes, das quac«duas rejeitadas « uma para consumo"
ENTREPOSTO DE S. DIOGO-.-

Vigoraram os seguintes preços:
Vacca_  $640 á $_,„..Carneiro. . . . i$3oo a i$Sou
Porco i$ooo a i$ioo
Vitella .... $600 a $Soo

Flores, i.gSo; Caya, t'.7sS;C'il Eiiiíncs, presidente.

Lyceu Literário Portuguez
ESTA' LIQUIDADO O CASO DA

UANDEIRA
A direetoria dó Lyceu Literário Por-

tuguez, proseguindo uo inquérito ini*
ciado para .apurar a quom cabe a r, ••spohsabifidade da collocação da bandei-
ra, allemã na fachada do edificio so.
ciai, no dia da festa annivérsaria, in-
terrogou em ¦ sessão . aberta, . realizada
ante-dioiitcin, todos os seus emprega-
dos. - -.* ¦ .

Foram interrogados os empregados
Joaquim Corrêa de Figueiredo c Ma-
théus da Costa Ferreira, que declara*
Tam ter embjlndeirado o edificio doLyceu como nos demais annos, cum-
prindo ordens da presidência, c quesem a menor intenção e desconheceu-
do o valor da sua leviandade, • inclui-
ram entro essas bandeiras a allemã,
quc retiraraiii inimediatamente após or-
d.em verbal do sr. Joaquim Freire, vi

M BENEFICÊNCIA POR-
TUGUEZA

Uma brilhante o significa-
tiva festa

A Real e Benemérita Sociedade Por-
tugueza de Beneficência, o grande insli-
luto que é um padrão dc gloria da co-
lonia portugueza, que a admira pelos. a ingrat-k tarefa c, a lc.. . .

lhas lautas, assim pueí Câmara appro.J '"esnmaveis serviços que vae prestando
vou, com o seu costumeiro despercebi

is primeiras colheres dc

Ufíl Tenho a cabeça a

agora des-

ape

A's S i|*,
sopa:

Lvcunco -
arder!

O sor.Ro—Pudera I Mctlestc-te numacamisa dc onze varas... IÍ olha quequem ler ou ouvir leu trabalho não fi-cara com o miolo em melhores condi-
ções. A questão é crespa!

Joanninha — Precisas
cansar.

¦LvcuiiGo — 'Descansar?' -I-slou
nas 110 começo...

O soiuio — Isso é assim mesmo,lenho 1111 easa um volume escripto pelorelator dc uma commissão de Finan-
ças, ha annos, quc c trabalho que pa-rece ter sido feito durante cinco e*;cr-cicios pelo menos. Aquillo é que é obrade peso! •Caiu-me uma vez da estantesobre um pé, c não tc digo nada: obri-
gou-nic ao chincllo -ires mezes.

_ Lvcunco — Pois um trabalho dessese menos pesado quc o meu.
O sogiío — Livra !¦
Lvcl-bco — Não me

material do volume.
Joa.vni.viia

sa -una e ou
tro representante var oca, ainda sobre
o ifallccintento do sr. Scrvulo iDoirrado.

1'nida a hora do expediente, passou-sc á ordem do dia. A lisia da portaaceusava a presença de 112 dopulados.
Foi julgado objeclo de deliberação o

proj -cto proi-ogandò a aclual sessão le-
gislaliva alé o dia 3 de outubro. So-lidada urgência pifa a volação desse
projecio, foi logo elle votado e appro-
vado.

O sr..'Mauricio de Lacerda reque-
ren verificação dc votação Verificada,
foi a approvação confirmíila por'-icSvotos. __

Em seguida a isso, o sr. Monlc:ro
de Souza requereu urgência para avolação final do projecio que adifc as.,eleições municipaes do Dislrieto Fc-deral. O sr. Oelacilio Cainar;í,„d'sciir-
sando, impugnou esse requerimento.
Dado como approvado, requereu o re-
prcseiilanle carioca verificação da vo- 'MBia-es ilo ,;¦
laeão. Contados os volos. 04 deputados dcJÍ-novccubro

emenda cm qiicstáo?. in-

prenunciaram-se a favor ¦ c d. conlra.
beita a chamada. foi coirfiriiíada afalia de numero, tendo apenas respon-
dido 105 deputados.

Km seguida,' foi encerrada, sem de-bale, a discussão dos quatro projecto;constantes do avulso da ordein do dia,e a sessão levantada. Eram 1.10 datarde.
__*-a_-j.

EM ASSUJIPOAO

Os empregados ilu est nula fle
ferro cm grjjvo

Assitmpcão, 20 — (A. A.) — Decla-
rarain-se em greve os empregados daestrada de ferro.

Os paredislas conservam até

lenle que
fringia clara c posilivauinte essas'"*cl'is-
posições íío Regimento. Para o orador,mio po.ua ser mais flagrante a viòTaífjoVe mrilis, s. •"3c. não ndihiltia o -filia-
niento de uma eleição sem uma cansaile ordem publica, maxinié quando' setrata de uma eleição cujo dia já estáfixado e para cujo complemento faliamapenas cinco diss. Assim nada jusíi-ficava essa emenda, e ainda quando oadiamento podesse ser justificado, omodo dc legislação seria a apresenta-
Çao de um projecio, com requerimentoile urgência, e não sob a .fórma de'tintaemenda a projecto que nenhuma rela-çao^ tinha com a sua matéria.

balou em seguida o presidente , dásessão, qnc era o sr. Pedro llorges.Apezar dos artigos do Regimcntd cita-
|íos pelo orador que rompera o debaje,Cumpria-lhe declarar que já ha dois
precedentes na casa. Um consta doslo .Senado c oeeorrcu Cui 27

de 1014. Tratavli-se- d.eum projecio que alir ra o credito ' deoo-iSuoo ipara pagamento de ' mu' fim-ccionario do Thesouro; foi apreselirii-1I.1 uma emenda mandando fazer bpe-T.-içi/es de crediio c rever contratos deestradas de ferro. O oulro precedentec dc 12 de dezemliro de 1013 e refere-se a uma emenda que autorizava ti go-
yerno a prorogar Iodos os orçamentos.
Lssa emenda foi aprescihtada a um
projecio que abria credito para ' um
pagamento de 52.:Goo$ooo a girardás-fiscaes da Aifandega dc Porto AlegreO primeiro caso consta da lei 11. _..-!--de 17 dç jauero dc 1914; -no segundoa emenda 101 rejeitada por liaver ' 

obonado aprtrovado os novos orca-mentos.

latido com o decorrer do tempo e com
os novos benefícios que vão sendo
prestados e conhecidos.

Ainda no domingo ultimo, teve a di-
rectoria novas demonstrações dessa con-
sidéração, pois nesse dia foram âdinitti
dos novos sócios, que fizeram donativos
11a importância de 2.400^000, c foi co-
nhecida a disposição icstamentaria do
falleci'o capitalista Santos Coimbra.
O lio. tal recebeu innumeras visitas,
de cavalheiros dc destaque e de granderepresentação no nosso alto commercio.

A's 10 horas, realizou-se a missa com-
promissal, celebrada pelo padre Casta-
1. a, eapellão da Sociedade. A assis-
tencia foi numerosa. Além do compare- TT
cimento dc grande numero dc sócios, em -""-1 edital (lo consulado
convalescença, notava-se a presença d»r cm Maceió
familias Almeida Carvalhacs, J. Rainho, I Maceió, 20 — (A. A.)  O vice-

, Ferreira Leal, Souza Laurindo, Joáé consulado de Portugal está chamandoque o projecto estava, Silva, Augusto Reis, Silva Cardoso c P°f meio dc edital, todos os nortu-ue-r"""""= '•""' ''¦ oulros. | zes contando menos de 35 annos° deresidentes neste Estado, para

menlo, o projecto' prorogando a actual
sessão legislativa até 3 de-outubro, pe-diil a paíavra, oceupando a tribuna.
Cuidava-se, mui 10 justamente, ir ouvir-
se um curlo discurso sobre o merendo
da borracha ou, pelo menos, a justifi-cação dc um requerimento soiicnaiuio
dispensa de interstício nara a voia ãi.
de algum projecto concedendo licença
il. funecionario publico, quando o ícn-
lista fopreserilanl-e amazonense coehi-
chou para o sr. Astólçibo Duira, pediu-do urgência para a votação da redacção.
final do projecto n. 107 B.— 107 BI

O assumpto contendo do projecto foi
omittido; mas osr. Camani, que sc
achava perto do requerente, pôde ouvir
os algarismos com os quaes havia sido
numerado o projecto relativo ás ciei-
çúes municipaes. Ouviu-as, c não foi110 embrulho amarrado peio arranca-
dentes amazonense. Estrilou. Disse,
com as mãos fora dos bolsos e a pastasobre a bancada
cheio de erros gramniaricaes, tendo aletrechos pòrnogr-plucos, como se foraredigido pelo sr; F. dc Brilto, exclu-
sivamente.

O discurso do sr. Oelacilio c. sobre-tudo, o arrojo peitoral do -sr. Camará,fizeram com que a attenção da Câmarase despertasse, prevcniiido.se alguns depu-lados conlra o requerimento prothelirodo sr. .Monteiro de Souza. Dado comoimprovado esse requerimento, o sr. Ca-mara requereu verificação de volação.t os deputados fluminenses, com o sr.Maurício dc Lacerda á ilharga, os srs.Bueno de 
' Irada, Alfredo Ruy e 011-tros mais, abandonaram o recinto daCâmara, a despeito dos esforços emcontrario do leader dá maioria. K \iverificação da volação comprovou islo:comprovou quc' o sr. Anionio Carlos

precisava de dar mais oilo vollas emlorno do Momóe, para apanhar oulrostantos coliegas dc boa vontade e quese nao achavam, então, presentes á ses-
--¦¦'-o., ,

DEOt-AIÍAÇoES 1)0 Sl{. ANTO-
MO OARIiOS

Honlcm mesmo, logo após a reuniãotia commissão dc Finanças ria Caiuarativemos ensejo de trocar duas palavrascom o sr. Anionio Carlos, leader daniaiona da ¦

aos seus consocios e aos compatriotas
quc lhe batem á porta, quando feridos
pela adversidade, recebe quasi diária-
mente provas muito significativas dessa
admiração e apreço, que vão augmen- Africanos navios" dc"

',•758; Graciosa, 2.276; Granja 765-,liielimane, 5.689; Lourenço Marques.
• 355; Mogadar, 1.271; Patrão Lopes,',7; Porlo Alexandre, 2.699; SaJo,•.408; Sagres, 2.986; S. Jorge, 3.601;Santa Maria, 2.662: S. Vicente, 5.085;Trafaria, 1.744; Vianna, 1.749.
São 21 barcos com 51.2S9 toneladas.
O ' Sagres", quc vem a caminho dc

Lisboa, diz o nosso informador, -rece.
berá de fretes 200 contos e os dois na.
vios que de Madagascar devem conilu-
zir gêneros para França, transportam
24.000 toneladas. Com o encarocimento
dc transportes a tonelada representa pc-lo menos 10 escudos.

As tripulações dos navios ao serviço
da Inglaterra serão constituídas por
pessoal portuguez. Calculando-se uma
média de 45 homens a tripulação de
cada um dos barcos, perfaz a totalida-
dc de 2.300 marinheiros portuguezes ao
serviço da Inglaterra.

Está calculado quc as despesas de rc-naração importam em cerca de Soo con-
tos, alribuindo-se a cada barco 10
conlos de reis.

Somos informados que se está tra-
tando com a Empresa Nacional dc Na-vegaçao dc cffectivar dentro de breves
dias as desejadas carreiras para o Bra-sil, nas quaes seriam empregados .os
paquetes daquella empresa "África",
" Beira ", e " Moçambique ", cedendo-lhe o governo para as suas carreiras cm

propriedade allemã

A direetoria pelo resultado apurado
no inquérito, resolveu:

1° — Não se demitlir, visto não ha-
ver razão para isso;

2" — Não demitlir os empregados
pelo mesmo motivo;

.1° — Pedir ao sr. vice-presidente a
reconsideração dc seu aclo, para con-
tinuar a prestigiar a direetoria com o
seu valimento, officiandose-lhe neste
sentido.

-^qK->-«',T> 0 f_m

O predio do Correio
paulista vae des-

abar
esla

e que actualmente se chamam " Lou-renço Marques", "Quilimaiic" e "Tun-
gue",

* * *
O QUE JXEORMAM 09

TKLEGRAaIJIAS

As contribuições geraes
_i.-&c*rr„ 29 — (A. A.) — O Séculocm seu numero de hoje, annuncia cmcoHj/17 que o dr. Affonso Costa, mi-nistro das Finanças, vae apresentar nolarlamento um projecto de lei remo-delando as contribuições geraes.

edadeDurante a missa, a professora senho .. „,
rila Mercedes Malaguti de Souza cantou sc apresentarem no praso de~iS6 dias'"Ave Maria", de Cyrillo, e o "Saiu- , as, autoridades militares portueuezas'

açora
LevauIou-s'e, depois, o sr. Bueno del/aiva. S. cx;. ia falar solire a proce-attitude pacifica, o que não impediir' -'f -monda, mas, desde que o

que as autoridades policiaes mame- l"-*-.8"1"!** ;l Jij-Sava procedente, hada
íiham severa vigilância sobre os nus- ""-I5 Va •"' ''"x'r- Entretanto,

maiona da alludida casa do Congresso.i\ s nossas primeiras indagações, o sr.Anionio. Carlos atalhou-nos, declarando :— Ha, nesse negocio dodas eleições, uma série de qui-prô-quós
adiamento

"UÜEHSAES" Cigarros especiaes
para 200 réis. com
valiosos brindes.

T-OI-E.*! S.V ft C. —iíum-*—-—» m _,» _
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nao
local

.cm relação
apezar dc

Ini delegado morto o o nggvessor
gvnveniente ferido

Ciijai, 2<i (A. A.) — Foi assassinadoliontem. n noite, cm Santa Luzia u ilclc-' 1 dç .policia 1'cilrn Mello.
do Pedro Mello foi assassinado113 occasiSo cm que sc nelia 11.1 rasa<ic_ unia incrclriz, lendo nlii penetrado ofuao An tomo t conduetor de malas Ao Cor-rc:.', vibrando-lli" uma facada, recebendo<'-:e, cm represália, um lira de revolve:.

nue o atlinglu na cabeça, sendo Q seu c>-tauo consuleratlo grave.Dizem uuc esse fneto
aÍKiiinn com a política•iiiüit.i asilada.

 -"Ig-XHH».^. ,, _,
\ 1.1 tIGIAS I) K AI-AGO \S

Maceió, cq — (.,_, A.) — A com-
panhia "Previdência Alagoana", ,1,-sco-
brindo que pretendiam illudil-a, com o
at-lestado falso de obilo de um segu-
rado, impugnou o pagamento do respo-
i.ivn seguro. Acha-se envolvido 110
caso o tenente medico da Guarda Xa-
cional llíruesto Chaves, diplomado pelaVniversídadq dos 6o$oca. A policiaabrju inquérito sobre o facto.

Maceió, -9 — OA. A.) — Foi mon--.ida na torro do pharol de Jacutinga,tuna grande peça, com o novo appa-
rçllio para a luz, sendo tiradas varias
phcíograpliias da ascenção da referida
peça.

Maceió, cn — (A. A.) — Xo" con-
curso para o logar de praticante do
lelegraipho foram approvados vários

candidatos.
Maceió. :i _ (A. ..\.i ... 0 Insli-

-tuto ;ArchcoIogÍco convocou unia rc:i-
nião para traiar de diversos assumptos.

ra

*~&mr«CP~fEEb-i>__m -.

S mais lindas salas de jantar c os
mais elegantes dormitórios sú po-dereis encontrar na caia

LMANDUO MARTINS & C,
á rua do Ouvidor ns. 0,1 e 05 e
nos amigos armazéns á rua dos Un-
nyes .30 a 4,;. .;. ... ...

a.iMirdos. I-. 0 Correio não tem razão
- apro- ,',,;:?„?„ ''""V'."11' 'I"0 assumiu, conde-

, a opportunidade de achar-se : "'"?",l°P ."'••¦""ento.
na Irlntna, requeria ao presidoníe que '¦ 

Tref,i ccii-surtasse a casa sobre se concedia

vcitairdo

i
1Li^JJ1_j_L-___i^_^L___:J[ :

—_s *0-"*<g> "Tf-trii ¦ 11 j

ASGOMMI

deputado
mais

SSOES DA CÂMARA
-.euniao da de Fi-

nanças
Anionio
srs. Ga-

AS MISSAS OE HOJE
Uraz Mari;

<fireja úu _s*.
seguintes, por alma de:
Oazzano, á'> o lioras, na
S. de Lourdes. cm Villa

rja

Isabel.
. Dcsciuliars.-idor Ccs.-irio Jnsé Chavahtes,u- o 11--. na egreja de S. Francisco dc

Punia.
Pedro Joaquim de Lima Bairão ás ro

Iiuras, na egreia .da Lana.
Víçtor Alacíd. ás o lioras. na cRToja de

S._ t-Vanciscq tle Paula.
Juüo Corrêa Bento, ás o horas,

dc S. 'Francisco Jc Paula.
Jnlío Corrêa Bento, ás n horas

ja ;lc S. Francisco de Paula.
, Krnesto Pcdrosa, ás q horas, na egreja
de S. Francisco de Paula.

Desembargador Cesarío .losé Cbavanlei.
_U o boras, na círeja de N. S. -do Sa-
Mie.

Armando Pereira de Fi-^-i-íredo is q i|_,
-t efrej» do Carmo.

refiro ao peso
ipapae. Refcrc-se

. -o u«'iô nicas..,
Ucuni-o - i.\ão d isso! Digo q,,e omeu trabalho e mais pesado, exi-emaior esforço. _) é .preciso nolar quetem muno maior importância
O socro — Mas, afinal, quaes sãoas medida, que apresentas para salvaro paiz da mina ?
-Y-CUHGO _ lEu ? Xenluima..

essa I
ü souro --- Nenhuma? Vejo nue fa-zes como todos os oulros: escrevesmiuío, falas minto sobre a situação fi-nanecAa, e 110 fim não apontas o meio

para sairmos do aperto.
Jhax.ni.n-iia — Deves apontar o meio,l-veurgo 1-, preciso quc 'lenhas umaulea qualquer. ..

_ O souro — Xão. Tor isso não leineonim-odes. O melhor é que não te-nha nenhuma. Deixa o rapaz fazercarreira. Xão basta que seja d
Devemos _ desejar que suba
alias posições ainda.

Lycurgo — Não percebo nada. Oue
trapalhada é essa ? Que tenho eu coma situação financeira c com alvitre»
para a melhorar ?

O sogro — Quem não percebe agoraa historia sou eu. Pois não estas a
preparar um projecio c uni di«cursosolire a situação financeira?

To.\N„i.VHA — Sim. HVs obalho... ?
Lvcuni-.o — K' sobre cois

dffferenlte. Kslou a .preparar
curso e um projecio sobre...

O sogro — .Sobre...
JoA-mtfUA __ Sobre. ..
'LVCL-ROO

pliica.'O sooro — 'Hcin ?!
Joanninha -- iSobre a reforma...
t) sogro — Pois então, num mo-menlo destes, quando o Congresso deveter as vistas voltadas para 

"os 
perigosque nos ameaçam e quando o povotem_ as vistas voltadas para o Congrcs-so c que lu' cuidas da reformar a or-thógraph.a ?

Lvcurgo — Eu ? Mas não sou sóeu, meu cari! LMutfos são os deputa-tios e dos mais íllustres que s<ei-.pam actualmenla comfi "
questão, iXão sabe que

S_éJaTE€uhai^, " •.'¦-••.-•.."•¦••" .:•
apresentar oulro. e me hor Que' oe-_» \ 11- 

au,or'zanil0 ° Pfesidc«lc da Rc-
o senhor da reforma oriliogr^bic-,^ ^ 'l,ca 

r .",:!,!j'"'t c*1"1"'-. P"*"
•O sogro - Penso que das economias I „£0SM±?10,. 

° 
í" •a fazer a única de t\w "- !_,-!.. I 'í,!c os!cvc /1>r;- l'° exercício do si

urge-icia para que a crnoiuh fosse dis-cutiila e votada, iiidcpeiidentcmeiile do
parecer da comir-issão de Jusliça. cujosmembros estavam entre os seust a rios. signa-

A casa concedeu a urgência pedida.l-.niroii em discussão a emenda. '
Novamente o sr. Rosa c ._ Iva or-cttpoti a tribuna. M. cx. não e novono parlamento. Na sua longa vida pu-ica, entretanto, não conhece prece-elonre igual: o adiameiito de uma ciei-cao, o que importa em desfalcar a re-

presentaçao do Dislrieto Federal po-dendo ser tambem da representação dequalquer dos Estados da Republica sen!u-na palavra de justificativa-; Oue se•passa no Districto Federal? Alguinacomiiiioçiio.- Alguma perturbação de or-dem publrca? Os interesses públicosexigem que o Districto Federal fque'' '" '•  representação desfalca '

ç esla: ha dias, indo eu ániira, afim de conferenciar sobrevarias coisas co„,_0 dr. Azevedo Sodré-
a minha palestra, a hypo-

federacT, 
"„V-~~--- 

-?-'?-bcm as ^"cs
.1. Trocámos

taris", de Rubini, acompanhada ao órgão
pelo professor Paganini.

Terminado o aclo religioso, a dire-
ctoria, representada pelos srs. Almeida
Carvalhaes, comnicudador José A. Sil-
va, Francisco Ferreira l.eal, Manoel
Rodrigues Fontes, e José Rainho da
Silva Carneiro, respectivamente presi-dente, secretario, thesoureiro, procura-dor e syndico, convidou os seus. illus-
Ires visitantes a percorrerem as diver-sas dependências do grande c modelar
hospital. Concluida essa visita, que dei-
xou boa impressão, pela ordem c asseio
observados em Ioda a parle, foi inati-
gurado, no .refeitório, o retrato a oleo
de d. Carolina dos Santos Cardoso,
esposa do sr. Joaquim da Silva Car-
doso, negociante desta praça, e que,
para solcmiizar o seu anniversario nata-
licio, no mez de maio ultimo, fizera
nessa época uma mordomia cheia dc
benefícios para o hospital c de regalias
para os enfermos.

Esse

sob pena de serem considerados refra-danos.

Quom só bebe OASOATINHA
Está livro da -tlüMNHA.

O DIA NO^ENADO

A SESSÃO EM RESUMO
¦ A' sessão de lionlcm compareceram

30 senadores.
0_ sn. _ iPedro. 'Borges,, assumindo apresidência, abre a sessão á 1 1,2Leitura e .approvação da acta da ses-sao de ante-hontem. Leitura do expe-diente. Nada de. importância.'O sr. João Luiz Alves, na hora doexpediente, protesta iconiirai a trurj-a-

ção dos trechos de um dos seus ulti-mos . discursos, •feita |por, um jornal-_ Esse retrato cm forma de medalhão, declara que é advogado ile coliegas dae. um bello trabalho do professor Hen-, Câmara e do Senado, officiaes refonna-r.que Bcrnardel1 que o offerece,, á ! dos que pleieam em juizo Ô recebimèn-Benemérita Sociedade, como recordação to da pensão de reforma cumuhZâ-iss,. beneficio. Esle aclo foi recebido mente com o subsidio "•¦¦¦•''¦"'••*

abordei, em
'¦"l-se de Se adiar

d'
com muitos applausos e saudações 

"á

homenageada.
Em seguida, offorecett a direetoria,

ás pessoas presentes, um profuso almo-
ço, em que tomaram parte mais dc cem
pessoas, ,

A' sobremesa falou o sr. Almeida
Carvalhaes, presidente da Sociedade, o
qual brindou mme. Silva Cardoso, pela
justa homenagem recebida, inaugurando

recebe un
•mas que não

111 vintém sequer pelos -seus
scrviços_ profissionaes; ç envia á mesaum projecio amnistiiando todas as pes-soas que, nos recentes suecessos ipoli-•ticos do Espirito Santo, se viram cn-volvidas eiii processos.

Ordem do dia.
Ila grande discussão em torno do vetodo iprefcito do Districto iFederal.......  11 pc-

•rcadas para o proximo^l a I '! B.*9 
f ..J? 1"™* .•'¦«meta*, porque gula o proviment» dos cargos dè soli-, .então, o prefeito c eu, im-! f^J.da^X:?.fl:,,.<!r',s,,f!:\l'*llr,l0''„í. "¦?-'-1 citadores dos Feitos da l-azend- Muni-

analvPressões em torno do adianicnlo
íia.?ü','„ a S!,a , conveniência. De.itii...i.i- qU(, fossem,
JksS»'Ç6i!|3 f<-',ler;lcs Procedidas'SCtncia dc uma lei, quc difficulta 

"sen
Hvçlmente a fraude, 'alé,,, 

dc poder
Jfljior 

numero de eleitores tomar pàrií
Ora,

Sob a presidência do sr.
Carlos o com a presença dos
leão Carvalha!. Octavio Mangabcira,
Arlindo Leone, Augusto Pestana, Hal-
tliaz.ir Pereira. Alberto .Maranhão, liar-
bosa Lima e Jusliniano dc Scrpa, cs-
teve honlcm reunida, a commissão de
Finanças da Câmara. •

Foi assignada a redacção para a :,"
discussão do projecio quc orça a re-
ceila e lixa a despesa para o exerci-
cio de 1917. Em seguida, foram lidos | .pb-lada ? Pc
os pareceres: do sr. Jusliniano de Ser-.! marca um prazo dentro do qualse devepa, autorizando a abcrtura_ dos credi• j proceder _ á eleição?V.E' possivel que

como estão, c-?W. dn",ÍCÍP^? 
CS,ava!"

ctamenle iioruue

P^ÃaS^.,:'!»;-.--"
F.'..den lem ente, ,s mesmas razões

ão dà lei" ^f C?nSrf30 a ^al
dessas eI. 'cõ« « i,"??*'0 ° a<!i;l:^»"'
^-e.eiçoe^f^ei-aes;'^^": ^

«er adiadas, exa
conveniente fazei"'0 e, tanto qiverdadeiras.

| u adiamento das cleiçGes ihunic naes, \ 
"l_ 

;;n.;1'-'' 
b'K-ca a critica ar-guida con-o orador a comprehende. desde que se ! m_J*S ,, 

1fa»l,enl9 -"-.r <mc.11 anterior-
quer dar nova organização ao Districjo \ ãdh-nento lf°" 

al?°-10 e W-HÍ-iu o1 ederal; mas 
p_ adiamento das eleições «1 ?o Udr, ,. 

mumc>P™s- Posso, porpara 0 preenchimento das vagas exis- 
",'",'::-"' .assc-."rar que não houvetentes na representação do Districto, 1 AFo-l X,,0„ff"a """ d" ». Irineuna (.amara c 110 Senado, o que o jus»- „ „ar' n ,"„-?¦ -° ,sr' A' Guanaba-ficava? Pois então o Districto Eeilcral 
'_' ""*''.' s °"".;!° ,]-' •¦-' adiar as elei-nao tem o mesmo direito que os E-an- fc„I„ n?'r ^,cl"'"cnto da' ¦•-Sas-cxis-'los de v,r_ a sua represe ilação co, - Si."8 Camar" - "o Senado, por esleF01'-lei eleitoral íião

Ali,

leu tra-

a 111111:0
um dis-

..a reforma orilion-

preoc-

tos_ de i.5.|6:--24$-44, especial, para lc
galizar a despesa realizada com o p.i- j
gamcnlo feiio de percentagens a fun-
ccionarios 'ias alfândegas, relaliv.is ao ;exerci:.o ile i91j ; de 4 :6ü6$Õ6(Ít espe- jciai, para pagamento de vcncimcnlos;
do agente, aposentado, do Correio do '¦
Rio Grande do Sul, Anionio Dias da ¦
Castro; cio _í:^oo$ooo, supplementar áj
verba 11. 13. do ari. a" da lei orçamen- i
Eana em vigor; de 4;qSo$ooo, para pa-
gamento dc desapropriações feitas na
Quinta da Boa Vista, no anno de 1915,
redigindo para X' lüscissão, os proje-
ctos ns. aS4. de 1915, o eo dc 1016:
autorizando a abertura do credilo de
i»4l»io$ooo, destinado ás despesas do
custeio e de pagamento do pessoal da
Imprensa Nacional, durante o exerci

eleitoral ? A
prazo, dentro do

T ás eleições

tribuido°'T-f'0r ° 
f l-ml",rhl ü0««-»"1 ..._u.do a resolução do adiamento -i

eâs i,,nronC'? 
d°3 ll'>is scnadores ea io!

:'.-,,1,^,'° ffovcr,1° ** Republica. !•
l'«ra .ex-.ruandoV-empr^lóu^rd,;:51"',;0

«ores um presligio c uma influeneiã
gnvcrpaniental, q-.„. e||_,sver, nao tem absolutamente." '

na es.pher

cio de 1916; opinando peia devolução
ao poder executivo dos papeis reforen-
tes ao contraio para a construcção do
porto de Corumbá.

O sr. Arlindo T eonc deu parecer
concordando com o da commissão de
IVlição i- Poderes. concedendo a An-

urgente j ionib Goonçalvcs Parada um anuo de
s terços da diária que

T-ianla verdade ha-' sr. Anionio Car-

Agora nós:
Quanta verdade everá nas palavras du .*;-los ?"HAUEAS-COIU-US" 

PAHA O
, EM5IT0RAO0

KeiiHiram-se honte
n. 9.dentes

ogado

-V -»u Uljj.lU. lUIll.i UUUIlIfHlVCS
já ',.*, um proV] licepça, com dois
_ levantará \n_ ! pePcebe.

na egre-

. n.io precisamose üc letras. Que adeantará escrever to-dagente quc o paiz eslá kebrado comk ou que esrá quebrado com i* c 11 .-'Melhor será, parece-me, tratar dc con-
ccrtal-o.

LvciRcc — iXcm o nome da nossa'.erra sabemos escrever! Ora escreve-
j mos Brasil com s, ora com z.
I O snoiio — Sim. Mas é que a situa-

I ção é dc tal ç/dem que, sc não cuidar-
• mos de salvar o barco, no cabo de ai-

guin tempo não haverá mais Brasii
nem com z nem com s, — o que será
muito peor... •

dc-
serviço cm

J. REPOrSTER. . n. 44, de 1916.

cargo o conferente da Alfândega da
Bahia, sr. Horacio Seabra, abrindo o
necessário credilo para pagamento dos
respectivos vencimentos. A esse pare-
cer c sr. Jusliniano dc Scrpa apresen-
tou voto em separado. De accordo -com
o parecer do relator assignaram os srs.
O.-.ivio Mangabcira, Arlindo l.conc,
Balthazar Pereira e Augusto Pestana:
o voto do sr. Jusliniano de .scrpa foi
assignado pelos srs. Antônio Carlos e
Earbosa I.imrt.

O sr. Alberto Maranhão apresenlou
em seguida parecer favorável á ceinnda
do Senado ao projecio da Can-,-ira

cm, na praça Ti•¦'guns eleitores é m*-ano», que Vao consliiuir advo
'friLiía! Vvf.fe,Í«l?etrar d0 S"^:"o' i)..i!.i, Federal "llAB-AS-com-us", 

pa-"1 lhes garantir o dir-iio .lc sc r-uni
deputados ao Congresso Nacim-nl. ,„eloicão que, está convocada para V dia
H„»-Í„.!?__"'.',.n,**n.0 "¦?-«.•¦-'-. sen-

inn projecto que declara dc utildade
publica uma Escob dc Cominiercio -¦
derogue disposição dc lei
lei eleitoral i:\-.a 1
qual se deve proceder
o preenchimento de va

Logo, a emenda do sr. Btierib de!laiya. adiando eleições federão', im-
phcitaniente deroga uma disnosição da iIçi eleríoral. O orador sabe que Scailega. entre cortinas, como razão-paruo adiamento, o facto do Congresso' já1¦ter votado uma lei mandando proceder;a_ novo alistamento. Mas essa razão Inão justifica dç modo algum o adia-mento das eleições para o ¦picciichimen-'
to <!as vagas e*-istentes na re>ires"l-'a-1
ção do Districto Federal, porque, 

" 
aser eila procedente, o Senado e a Ca-;mara rnquinaríam de suspeita a sua

própria origem c deveriam aguardartambem o novo alistamento para fun-ccionarem.
Aqui um aparte do sr. Irineu Ma-

chado: A nossa eleição é anterior á í
nova lei. São casos differentes,¦Mas. para o sr. Rosa e Silva, se o I
alistamento é razão pnra que não sc;
preencham as vacas existentes na re-
presentaçao do Dislrieto iFetleral, c«ra'
razão deve subsistir para lodo o paiz,!emquanto que a emenda se refere cx-
cliisivaraeníe ás vagas do DiVrictó. !
Acçresce que o dia ipara as eleições i:i
foi fixado .pelo poder executivo.- sendo :
tumultuaria a matéria contida na
emenda e illegal a intervenção do po- i
der legislativo.

Coube ao sr. Bueno de Paiva justi-lficar a coisa. A s. ex.. como primei- jro srignatario da envei—Ia impugnada!
j pelo sr. Rosa e Silva, cumpria o dever

de dar no Senado as razões que a mo-
tivaram. Comi a .e-iuicsq*ncia «Ja
.maioria dos senadores, s. ex. apresen-
tou emenda a um projecio o não um
projecio. adiando as eleições do Dis-
Inicio, inalado toela urgência do mo-1 go de ministro da .Republica Are •u-ento. '.Nao abriu com isto um pre-1 junto ao governo da Iralia. uo dia zseguiu, anles, os precedentes do próximo mez de setembro, adiou -

I rala-se dc uma medida ne-1 sua viagem pira o
cessaria, de 1:111a med da imprescindi-' gocios particulares.

tuiçâo. Brindou d. Esther de Oliveira
f-icio i csposa do sr- Zeferino dc Oliveira, e

seriam cgualmenlê a ,i;"'0,,ez;- <Je. E-ixotp Serra, mordoma
sob a c mol'lonl:l ajudante do correute mez,e que, por enfermas, deixaram de com-

parecer.
O sr. Joaquim da Silva Cardoso agra-ileceu.eni eloqüente allocução, o brinde j palavra constitucional;feito a sua esposa, pedindo o amparo O voto' é approvado.de S João dc Deus para os protectores Em seguida, entra cm discussão ada Sociedade, para que elles possam I preposição da Câmara que Sra de

anio^Patri" 
SlU ° "^ d« "rÍdadc C d= 

r^L?^ 5. E^oía^Çrior de
O commendador Bernardino Prisla

brindou a familia Silva Cardoso. O com-mendador José A. Silva, brindou o sr.Augusto Pinlo Rris, pondo cm alto re-levo as suas qualidades como negocian-tc. chefe dc familia c grande coraçãoaberto aos impulsos da caridade. O sr.Reis agradeceu, brindando a beneméritadirecloria do hospital.
O sr. Almeida Carvalhaes brindou osr. Henrique Bernardelli, a quem a So-

ciedade já deve valiosos trabalhos, queadornam a sua galeria de beneméritos
O sr. Bernardelli agradeceu, .saudando
110 sr. Almeida Carvalhaes. a cucarnação
da alma portugueza, consagrada ao amor
Pelos que. soffrem, brinde esle quc foio de honra.

_ E assim terminou cst,i pequena feslasignificativa, .«imoles e que bem demons-Ira o zelo da direcloria da Sociedade
e o modo com que recompensa ns cs-._.,__ _,u_, M,l(-. ííic preaiam ucuicadoauxilio c protecção.

cipal.
Discursa o sr. iRcgo Monteiro, con-Ira o parecer -favorável da conunissão

de Conslituição; o sr. José Euzebio,(lelendcndo-o loiigaincntccom abundai*-
cia de argumentos e muita clareza; eo sr. Lopes Gonçalves, dando a ultima

Commercio do Rio de Janeiro, -e a
que o sr. Bueno de iPaiva apresenta
como emenda, adiando as eleições doDistricto Federal.

E é tudo approvado.
Por fim o Senado aipprova uma li-cença a Jonathas do Nascimento Bom-inn, tc!cgraplnsra de 3" classe da Rc-

pan-ição Geral dos Telegraphos.
 -B->___-»B»i ,

0"trnsr_dajRi_ie!
OS MARCHANTES QUEREM

ELEVAR AINDA MAIS O PREÇO
DA CARNE

EM AHACAJü'

Dosonleiis provocadas por poli-ciaes lialiinnos desertores
Aracain .9 (:\. A.) _ Desertores dapolicio baliiana, fardados promoveram dc«-ordens na feira dc Annapolis.Perguntados a que milícia pcrlencia-n,atiraram contra a força quo |I„., ¦» _aencontro fugindo, cm seguida, tendo a no.¦ein pedido providencias á sua eollega da

S. iPaulo, 28 de agosto —
carta fòr publicada., ficam os leitor
bem seientcs de que o edificio do Cor-reto ainda não desabou... Ila quatroou cinco dias que não se fala oiítracoisa, nesta oafciilalt, IDopois que 03
jornaes publicaram o resultado da vis-íoria dos engenheiros da Prefeitura
diligencia feila a pedido do adminis-
ti-ador Joaquim Azambuja, a populaçãoíicou alanmada. Realmente, não ha
quem-não tenha sempre o que fazer no
Correio. Ou para nôr ou para retirar
cantas, vae sempre ali um ipobre mor-
tal. Os jornaes não tiveram agora re-
servas, mesmo iporquc já não era -nos-
sivel. occultau ou dissimular o perigoimminenlto.

Um dia, alguns funecionario;, quetrabalhavam 110 primeiro andar, perce-beram que as columnas que reforçam
o ultimo andar do predio denotavam
que havia demasiado peso nos altos.
Esses supipontcs estavam visivelmente
curvos. Os ihomens querem ganhar o
seu pão de cada dia>, mas ainda não
sc resolveram ao suicídio. Apavorados,
deram parte ao sr. Azambuja. Dahi a
vistoria, cujo resultado foi muito pessi-mista... Hontem, entravamos 110 edi-
ficio do Correio, quando se nos depa-
rou, do lado: de fora da iporta poronde passávamos, o cavalheiro R,..,
dos mais queridos e graduados na co-
lonia italiana:

_Faz-me um -obséquio ? — disse
elle, ínterromípciido-nos,

Prazerosamente, senhor...
Tenlia a bondade de deitar est*

carta na caixa.
Sorrimos. O cavalliqiiro comprchen-

deu que nos admirávamos de -ter clle
vindo até á poria e não entrar, quan-dò eslava a caixa a poucos passos dali.

Oomo sabe, sou estrangeiro c -tc-
nho familia numerosa. Morrer, pormorrer, morram os senhores, primeira-inenltc... O 'Correio vae desabar. Di-
zem os engenheiros que pôde ruir a
qualquer hora. Já não será pouco per-dermos as nossas cartas sediadas o
senhor não. ..acha ?

O cavalheiro italiano não deixava de
(er razão. . A' .primeira obrigação' de
quem hospeda é offereccr aos hospedes
todas as garaittiaa do 6cgurança de
vida. .Infelizmente, só agora é quetranslp-iroii' lassim |tão| •rijdosainenlle,
que o edifício iposlal, cujo aluguel im-•poria na ibagatella de dez contos deréis por mez, está para cair.

Os -pobres 'funecionarios sabiam disso
lia muito itempo. Oonheocnios um, já¦cdoso, cujo trabalho é numa secção do
andar terreo, que não entra para o
serviço sem rezar um paler e uma are-
mana. Diz que faz esse auto de conlri-
cção para morrer na graça de Deus-,
desde que é um condemnado á monte...

_Não sabemos ha quantos annos estão
vindo a São Paulo commissões esne-
ciaes, principalmente, incumbidas de
promover „ melhoria das installaições
iposlaes. Vêm e voltam bem intaira-
das de tudo, mas as providencias não
apparecem. Quando o edificio cair.
então, sim, tomar-sc-ão providenciasacertadas: cntcrram-se 05 mortos, pen-sam-so os feridos c arranja-se uma
casa... talvez nas mesmas condições.

O .t.io -cs vale é que o mundo eslá
muito bem fc*o: desde qne os jo:..uc;deixem de falar no caso, ninguém jnais
se lembrará de que o edificio do Cor-
reio de São Paulo está na iniminetvcia
de desabar... — C

 ,i -•¦»•> i_. 
, • Nos Telegraphos

PROMOÇÃO DE ALGUNS FUN.
CCIONARIOS

•Foram promovidos na Repartição Ge-
ral dos Telegraphos: a telcgraphista de
i" classe, o de 2- Josc Narciso da Sil-
va Peçanha; a telcgraphista de 2" cias-
se, o dc 3" Levino 'Furtado de Mciidon-
ça; a telegr.-iphista dc 3", o de 4* Car-
los Martins Torres," e a telcgraphista
de 4a classe o praticante Thcpoliilo
Lsqiubel.

Bahia.
Os fugitivos _ccaipr.-ir.-iir, munição em

í," V , „MC. »,""viJ''",'s. -•-.tos lindampelo Estado fardados, dizendo íerem sol-lindos; çiuando sio lão somente bandido»
.:\o tiroteio travado cnlre a .policia ser.

51K2 "-.¦", desertores da policia baliiana,fal cecu hontem um soldado o hoje oulroambos feridos no liroteio, cslandoce;rn íigonizantc. mn ler-

CAKAPETO
I ma coisa que vem justamente alar-mar a nossa população, já tão sacrifl-nessa situação de aperiuras, éila elevação do preço da carne

cada

do
do
fiel
rado

unanimemente acclamado o- no:,-deputado Oelacilio Camará comointerprete dos desejos d,
presente.ali ciei: o-

"Tiro Federal"
Costumes de brim "k.-.ki" ja nolli-,.do, arliso inc'rz com bonetns. _5$ooo.

na Casa Colombo

verde.
E' esla uma quesião que eslá a merecer a attenção immediata dos podercpúblicos municipaes e medidas tenj-ntes a por um paradeirodos inqualificáveis,

c que não podemos, os habitantes ¦'¦ ¦
cidade, eslar á mercê dos
que organizem (ru
texto

nesses absur-
porque a verdade

pretex

cedeíitc
du tasa

DIPLOMACIA A RGEXTIXA

O sr. Lucas Ayai-rngaray ndin sua
partida pnrn Komu

Buenos .-tires. 2n — (A. ,\,1  odr. Lucas Ayarragaray que devia pnr-tir para Roma, afim de assumir o car-

'.-.bro, devido a ne-

nanciosos
sob qualquer pre-para nos apertarem cada vezmais o no á garganta.

Xão e possivel nem é digno permittira cxp.oraçao que bs tran,.-,,'.ando a falta de gado.Ainda hontem, em S,verde attillgiu
kilo!

Sabe-se que os marchantes tratam demizar um irust, com o encarr-o demaior quantidade possivel

Diogo, ,-1 carne
custo de ;oo réis o

O

o

or:
comprar a
de bovinos

Os retnlhistas vão reunir-se afimcombater energicamente c«sa idéaelevação de preço da carne verdelhes vem prejudicar os interesses 
'

-, preciso, porém, que isso não fiqueso no movimentb dos retalhistas e queo governo municipal procure evitaresse golpe que cs exploradores Jlnmcomra o povo j, tio explorado.vibrar

seu enterro esteve muito
concorrido

acadêmicos de medicina prestaramHontem as mais significativas demon-«rações de apreço á memória de seun_ .toso collcga José Manha Campeio,tallecido ante-hontem, repentinamente.
Hr,K00!""'-? fu,n,d,rc s;,iu á * •'-"•a datarde, da Faculdade de Medicina, paraonde havia sido transportado o cadáver.ü ataude foi conduzido numa carretado Arscna de Marinha, cedida peio ai-mirante Alexandrino.

O acompanhamento foi fci;0 a pé atéao cemitério de S. loão Eaptista, nelletomando oarte a ouasi totalidade da cscola. .deputados do Itio Grande do Sulde onde o exüncto era naturalfessores de Faculdade deiniiilas outras pessoasTanto á saida do"prcsti,0 funeb-e
eoZ 

n?„"eCr°P0,c'. ao s" inhumado ócorpo, falaram vários acadêmicos di.meilicina, representando afSrentes

¦¦"¦¦> deADirdcei'o°náar,-°n T^° a F*™^
se fizerÀm ; • do- Cauete' ••"«•-en.

¦^4___e*__!ic

pro-
Medicina e

"rante o trajecto tocaram"treõ Inndas de musica militares. ' s ban-

Liga Fluminense contra o
Analphabetismo

OS TRABALHOS DA ULTIMA
REUNIÃO

Na ullima sessão da Liga, nile foi
presidida pelo vicc-iprcsidentc, dr. l.uizPalmicr, ficou deliberado, por propostado professor Vieira da Rooha, que se
enviassem congratulações á Liga Pe-tropolitana, por estar -trabalhando com
actividade e muito principalmente porestar tratando da reorganização do
Lyccu Petropolitano.

. O sr. J. de Moraes leu uma expo-siçao sobre os 'meios de se conseguirrecursos para a fundação de escolasnoclitr-nas e mesmo 'diurnas, por parleda Liga, c propoz que íossem organi-zadas commissOes de senhoras 
"para

promoverem festas cm beneficio, dessasescolas, confiando assim na pbilantro-pia _-nunca desmentida das nossas pa-tncias. Ficou resolvido, por proposi ado dr. Ramon Alonso, que a Liga in-tercedesse junto ao coronel José Ribci-ro, icomiiiauilanle da Força Militar
para que a Escola Policial venha tam-bem a ser freqüentada pelos filhos das
praças, sem distineção de vestuário.

O dr. Palmier, depois de justificar aausência dq -presidente, dr. Leopoldolcixeira I.c-te. propoz que se offieias-se aos vários jornaes dc Nictheroy, daCapital Federal e do interior, que vêmrabalhando -pelo combate ao auaipba-bctismo e auxiliando a Lia», agrade-cendo o nuuto que têm feito pela in-strucçao.
¦Entre oulros jornaes, tèm aúxiliad.directamente a Liga os seguintes: /•/»-miiieiil» Arealei-.se, Commercio Para-

ri ,'" •$-•'' rrib""a d« Petropolis,trabalho. Correio da Mauhí, Sapucaia,Agrário, Diário da Manhã, Vassourai-
Noite " ÓC C<"""0',1,°, K"« e

Foram receliidas mais as adhesões'{os srs. dr. Manoel Vale-rio c Jorge• ijigciy, cslando ainda presente á ses-sao as senhoritas Carmelita .Silva aObvia Palmier.
Ainda o sr. l.uiz Palmier communi-cou que o dr. Manoel Valerio pretendeauxiliar_a Liga, na organização dasinstrucções sobre caixas escolares.<J professor Jorge Angcly propoz que

r\ risar-. SP ¦ -ongratulasse com o sr.redro Rodrm-e» Cosia, pelo muito quetem feito pelas columnas do Vassou-icnse, S no districio dc Ceiem, pcl*causa da instrucção,

-_í
ilegível
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A MORTE DO SR. MULO DOURADO
A trasladaçáo da urna funerária

para o Lloyd Brasileiro

'",' »¦» riuvris ""VEADO" r> ~*—**¦*— . .- _sao os melhores do brasil. Recusae as imitações"¦
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, Como liaria sido determinado, reali-
zou-sc lionlem a cerimonia da traslada-
vão do corpo do sr. Servido Dourado
da casa dc residência da íamilia, á rua
lluinaylá, onde se deu o fallecimento,
liara o edificio do Lloyd Brasileiro,
onde a acíividade e capacidade adminis-
trativa do seu saudoso director sc fez
notar 5ior uma forma que honra a sua
memória;

, A cerimonia da trasladarão foi concor-
iídissiiiia.

Pela manhã, ás S i|* horas, o caixão
Jiiortuiirio foi levado da rua Iltímayta,
com grande iicompaiiliaiiiciilo, para a
egreja da Inininculada Conceição, onde
íoi rezada a missa de corpo presente.-Aguardavam o feretro, á porta da ca.
Jiclla, o rcvmo. padre Kmilio Rennult,
liarão de Brasilio .Machado, dr. Thco-
tloro Comes, dr. B. Tavora, dr. Ilcr-
íiardino Rodrigues Silva, idr. líncas
Carrilho, Kmilio Graiidmassoii, Targino
Kibciro, dr. Alfredo Russell, dr. Cam-
jios Toiirinlio, dr, Kstanisláo Ilousquet
c conselheiros da Obra de Proteção,
que o acompanharam á cça, armada nr,
centro da nave e repleta de alumnos Ao
«stabelcciinento, orphãos senhoras, en-
Ire ai quaes, trajando lulo, sc encontra-
va uni grupo de moços da Obra de IJro.
tecção.

Junto ao altar, na ala direita, toma-
ram logar diversas senhoras da nossa
alta sociedade, entre ellas a sra. baro-
neza dc l.oreto, presidente da Obra dc
¦Proiceção, o conselheiros dessa congre.
fiação. Na ala esquerda, postaram-se ai-
(os funecionarios do Lloyd Brasileiro t
representantes do governo e da im-
prensa.

. Junto á cça formaram aprendizes ma-
linbeiros c nos bancos mais próximos
tomaram logar diversos irmãos, entre
«•lias a irmã Devar, visiladora das Irmã»
»lr. S. Vicente; a irmã Costet, a irmã
Ricard, superiora, c imiitos oulros do
Collegio.

As orações do ritual foram acompa-
Jihadàs pelo còio da "díscola CaiHortiin",
composta de orphãs do estabelecimento.

Terminada a cerimonia, foi o corpo
retirado da egreja, seguindo para o .pa-¦viihão de Regatas. Xa parte dc fora da
canella, formaram as meninas da Iur.ua-
cidadã Conceição em duas alas, á pas-sageni do feretro, e os moços alumnos
«Ia liscola dc Pilotos, recentemente fun-
dada, prestaram-lhe continências, dc ar-
mas cm funeral.

dis-liveram presentes á missa, entre¦outras, as seguintes pessoas: Cláudio
<le Oliveira. Luiz Ramos, Costa Rodri-
í'ucs e familia, viuva marechal Pego I
üuninr, viuva do coronel Benjamin I
Woef Moss, Oswaldo Moss, Humberto
Mos-,, 1'cdro Cresta. Carlos Cosia Ro-«lngiies e familia, Targino Ribeiro, daObra de Protecção; Tbomaz A. Coe-
iho e familia, dr. Francisco Bcrnardino,
viuva Caniera.sl.eonoi' Sampaio. Maria
Luiza dc Mello Alves, padre EugênioPasquicr, nadre Emilio Renault, padreIvuguslo Fonseca, irmã visiladora da
Província Brasileira das Irmãs de Ca-
ridade. Maria da Piedade Barbosa, Ma-
na Eugenia Braga, Julia Pereira da
Silva. Beatriz Reis, Iria Nunes Ribei-
T.i. irmã Custei Kconoina das Irmãs de
Caridade, Antônio Silva, Belisario Ta-
Tora e senhora, João Bencdicto Ilun-
fierbulllcr, dr. Braga Torres, M. Si-
mões c filha, João Vidal, 1. L. M.
Bastos, Aroldo de Almeida. 

" 
llenedicto

vieira, Companhia Cervejaria Ilralinia,
.1. Botelho, Roberto líiidge, Adlicrbal
Zanihra, Ary de Almeida e Silva, Ser-
pio Barreto, pelo dr. Tavares; JulioBarbosa, Raul Machado, Anlonio dos
Santos, Ernesto $. dos Santos. Pedro
Teriiaiules Vianna da Silva. Vcneian'Io da Graça. Atirei'

A urna funerária ao chegar ao edificio do Lloyd Brasileiro.
ardendo(]iic se ergue no centro da sala

em volta diversos tocheiros.
Viam-se na sala numerosas coroas,

que foram collocndas de um lado, todas
muito ricas.

Encontrai ani-so na sala muitas pes-soas amigas do illustre extineto e de
sua familia, entre ellas o conselheiro
Ruy Barbosa e esposa, o coiniiiíiiidaiite
Mullcr dos Reis e esposa.

Tambem sc encontravam na capella
ardente as guarnições do "scout" Bahia
e de vários navios da nossa marinha
mercante, assim como o pessoal da
grande empresa de navegação.

Alumnos da Escola Profissional do
l.loyd deram guarda á cça, dc armas
cm funeral,

O GRANDE ESCANDA-
LO DOS CORREIOS

A;s agencias continuam
sendo balanceadas

O exame dos balancetes das agencias
postaes desta cidade, continuou, hon-
tem a ser. feito, tendo sido apurada,
ao que ouvimos, mais uma grave irre-
gularidade que affecta a sub-directoria
de Contabilidade Postal.

. 0 antecessor do sr. .Camillo Soares,
sr. lirnesto Lirio de Siqueira, havia
designado uma comniissão, chefiada
pelo 2" official Arlindo Rodrigues, parainspceeionar as agencias do Districto
Federal.

Mezes depois dc haver assumido o
seu cargo, cm 21 tlc junho do anno pas-sado, o actual director dos Correios
baixou uma portaria, sob o 11. S95,
dispensando a referida comniissão, ten-
do scientificado dessa sua deliberação á
sub-directoria de Contabilidade.

O finado official Arlindo Rodrigues,
continuou, poriam, a fiscalizar, visto as
respectivas agentes não terem lido
disso, conhecimento por parle daquella
sub-directoria, .conforme lhe competia.

A comniissão anora está apurando
devidamente essa falia connnettida pelasub-directoria de Contabilidade.

Pur acto de hontem; o director dos
Correios suspendeu preventivamente a
agente da estação de Deodoro, asíii-
niiiido p direcçâo dessa agencia a respe-
ctiva ajudante.

O si-. Camillo Soares, fez, hontem. á
tarde, entrega ao ministro da .Viação
do relatório da inspecção que s. s., fez,
ha pouco é administração dos Correios
de Minas, agencias, com sédc em Bel-
lo Horizonte, onde se têm dado diver-
sas serias irregularidades.

— Na inspecção feita ante-hónteiii na
agencia postal da rua da Passagem foi
tudo encontrado em ordem.

. a Graça, Aurélio Carvalho, Álvaro I nenhuma livpeiliole, nemh. C. hrcirc, Celso Pereira Junior, Bo-!
uitacio Jose
José de AI1111
niz Barreto,
IRcimia Muni

do Xasciiiienío, Eugênio
ida e Silva, viuva 0. Mu-
Jtilictta Muniz Barreto,

Barreto, padre Affonso

A REPERCUSSÃO DA MORTE
1>E SEUVÜliO «OURADO NA

CAMARA 1)0S DEPUTADOS
Honiem, no expediente da sessão da

Camara, logo após a leitura c approva-
ção da acta da sessão anterior, o sr.
Diinshee dc Abranches oecupou a tri-
btina, tratando do fallecimento do di-
rector do l.loyd Brasileiro, sr. Servulo
Dourado, Começou dizendo que a mor-
le do sr. Servulo Dourado não era umdesses acontecimentos que sc deixam
oceorrer sem uma profunda manifesta-
ção de pezar, por parle dos altos pode-res da Republica.

Deante das difíiculdades quasi sc-culares . que sc têm scm.pre opposlo á
expansão o ao florescimento do eom-
mercio exterior da nossa paira, impe-
dindo a lodo o transe que venha a ser
um dia uma potência niaiitima de pri-meira ordem, como o exigem a sua ex-
cepcional posição politica 110 continente,
o extineto íoi um dos poucos quesouberam reagir c triunipliar. Conse-
guiu, pelo menos, a golpes dc trabalho,
íiitelligcncia c pertinácia, pôr cm cqua-
ção o duplo problema julgado quas'insupperavel por alguns dos nossos
iilaisvwiihciiies economistas c homens
dc listado. IC demonstrou praticainen-le que poderíamos, .nós mesmos, com
empresas genuinainenlit aiacionaes, or-
ganizar « desenvolver o unsso trafego
marítimo c fazer de nossa marinha
mercante unia natural, eficiente c po-derosa reserva da marinha dc guerra.Auxiliado pela energia serena, raracompetência tecüinica e rígida probida-de do commandaiüc Mullcr dos Reisa quem o governo federal, em boahora. acabava de confiar a sua sucees-sao na directoria do Lloyd Brasileiro,

e deveras notável ai obra qwc deixo;, nsr. Servulo Dourado eiu. prol das nos-sas industrias de transporte e da edil-cação^ profissional c civica dos nossosinarujos.
'De todos os ministros da Fazendadesde o sr.. Francisco Salles. que lhedescobriu pi-.meiro as excepcionaes rir-ludes dc excellentc administrador, atéaos srs. Sabino Barroso c RSvndaviaLorrea c 110 actual gestor daquella .pas-

Ia, nao houve um sú que não lhe re-con.iccesse os relevantes serviços pres-ta.los sempre com uma dedicação dis-crita e modesta, ao par dc uma iiiexcc-divel e bem usada actividade e poucovulgar amor ao trabalio.
Pensava assim o orador que inter-

pretava os sentimentos da Camara, re-
querendo nue fosse lançado em acta umvoto de profundo ir/czar pela morte dosr. Servulo Dourado, benemcriío dire-clor do l.loyd Brasileiro.

I Pouco depois, discursou o sr. Bar-
I bosa Lima, cgualnicnle acerca do pas-
j sameiito do siumVio director do l.loydBrasileiro. .Disse que o cx;incío bra-sileiro líuiial precavido e competente
j juiií.iniio que delle se podia dizer, semiieii.iiima liypeiliole, nem exaggero, lia-ver creado um ramo da nossa aclivi-

. — O Corpo dc Aspirantes do navio-
escola "Wencesláo Braz", eilviou uma I
simples, mas expressiva coroa com o
seguinte dístico: " Gratidão elcrna do |Corpo de aluinii >s do navio-escoln. " IOs com.ntUnda.ntC5 Ca rios • Midosi
e Müller dos Reis, directores do l.loyd 1Brasileiro, revezaram-sc durante o dia
e a noite de hontem acompanhados dos |chefes de serviço recebendo as pessoas
que vinham apresentar as condolências.O dr. Tlieodüiuiro Santiago rtiviou
um.sentido lelegraiuma ao dr. Eucly-
des 1'onseca apresentando condolen-
cias e pedindo para rcprescntal-o em
todas as justas homenagens prestadasao seu querido amigo e grande brasi-
leiro sr. Servulo Dourado.

O deputado Souza e Silva falará
da sacada do edifício do l.loyd Brasi-
leiro, por oceasião da saida do feretro,
cm nome das classes marítimas,O deputado Barbosa I.ima falará
ppr oceasião de' baixar o corpo á sua
ultima morada.

.— Xa sessão dc lionlem da Sociedade
Nacional dc Agricultura, u dr. Miguel
Calmou, presidente, propoz a inserção,
na acla, dc uni voto de pezar pelo pre-maturo passamento do sr. Servulo
Dourado, I

Em pluascs. profundamente sentidas o
dr. Calmou justificou a sua proposla, jque foi unanimemente approvada sendonomeada uma comniissão da qual faz
parte s. ex. para acompanhai- o cn-
terro.

O dr. Azevedo Sodré. prefeito dodistricto 1'ederl, será hoje representado
em todas as homenagens fúnebres pres-tadas ao ex-direclor do l.loyd Brasileiro
pelo seu official de gabinete, dr. Ma-noel Paulo Filho.

FIDALGA
1 amanha

e sempre
a cervb:ja

preferida!

lima tragédia conjugai
O IXQUER1TO EM VIA DE
.. ENCERRAMENTO
Ainda em segredo dc justiça, está

proseguindo o inquérito sobre a triste
íragedia da rua Barão, cm Jacaré-
paguá,

Pouco ou quasi nada falta fazer afim
dc que sejam encerrados os tralbalhos.
0 unico depoimento importante queainda ia ser tomado era o da desdi-
tosa 'protagonista 

desse laàientahilissi-
1110 facto, d. Zilah Góes do Valle, que,não podendo subsistir aos soffrimentos
atrozes, motivados pelos ferimentos re-
cebidos, veiu a fallccer, sem que pu-desse fazer ás autoridades a. ininima
declaração.

Os depoimentos últimos a tomar, en-
tre elles o do sr. Manoel Joaquim de
Araujo Góes, correspondem a simples
form.Vidadi-, porque o dr. Vianna Mar-
ques já deve estar de posse de elemen-
tos ^bastantes para illustrar a peça queserá cm breve reuicltida ao juiz com-
petenic.

Com a entrega do laudo da autópsia
procedida em d. Zihili do Valle estará
conciuido ô inquérito, devendo ser rc-
lalado o facto para seguir o competente
destino.

Xa delegacia do cl" districto, hon-
Icui, á larde. dopo:s de iliavcr deposto
o.pae de d. Zilah do Valle, sr. Araújo
Coes, ein que foi historiado entre ou-
tros íaclos o namoro dc d. Zilah com o
tenente Paulo Valle, um depoimento,
aliás, que pouco adcanloit e nada es-
clarcceu o caso, esteve o delegado' do
24" districto, dr. Vianna (Marques, em
conferência com o dr. Martins Costa,
adjunto de promotor.

Nessa conferência, que foi prolonga-da e em que se discutiram diversas
coisas com referencia á triste tragédia
da rua Barão, ficou combinado entre
os dois senhores, que maia algumas
pessoas, antes que se encerrasse o in-
quer-lo, o que deve dar-se, entretan-
lo, nos primeiros dias da próxima se-
mana, serão ouvidas, afim de que se
esclareçam alguns pontos que não estão
devidamente explicados,

•ag******-*ai» »fl
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Rumai cos e austríacos esfào
empenhados em violente

batalha

Sh aetualidnde, pensão a 60$, só na CA-BACA GRANDE; av. Mrin de Sá. n-ic.«*~— » ^
BELGICA-BRASIL

A missão dos deputa- j
dos elgas Mélot e

Buysse !

A CAPITAI* 1'ERXAMRUOAXA

calça»Viu empréstimo para o
monto dus vtkn

Ttectfé, 29. (A. A.) — Consta que o prc-feito municipal pretende contrair 11111 sul-
presumo para nre^iler ao calçamento dasruas desta eidade.w
— ¦ ~~^*wjii*'-,**nrjt "*> n— 1VESTIDOS MODELOS?...
La Maison Nouvelle

», RUA GONÇALVES 1>IAS, »

''Casa

dr. Si
Jar-

rvulo

Corüas fornecidas .pela
dim" para o enterro do
Dourado:

Homenagem dc Manoel Inse; Lebrão;
Homenagem de Antônio Marques da
Costa; A Servulo Dourado, homenagem
de Francisco Salles e familia; Saúda-
des 'de Glanair; Saudades dc Gltiohiar
e Carlos Marques; Ao Dourado, sau-dade dc seu coilega Carlos Midosi; AoDourado, saudado de sen secretario
Caries Marques; Ao seu bom director
Dourado, saudades do pessoal da Sc-crelaria do l.loyd; 'Ao seu bom dire-
ctor Dourado, saudade do pessoal daContabilidade do Moyd; Ao seu bom
chefe o amigo director Dourado, o
pessoal da secção do trafego do l.lovd ;Ao inesquecível dircclor Dourado, sau- jdado do ipcssoal da secção nnrtüeá dol.loyd; Ao seu 'bom director Dourado,

\o

AS ÜRÉVES EM HliSPAXHA

Os mi uri ros do Ovicilo deixaram
« trabalho sem aviso prévio

Mudriil, 29 — (A. II.) — Os mi-
neiros licspanhocs de Oviedo declarara-
1'ãhi-sc cm parede, sem aviso prévio.

Receia-:ie que o nioviiiichto se csictl-
da a oulros centros mineiros.

A gendanneria eslá de prevenção.

ADVOGADOS
Paslas dc

nu Casa Dias
Pabricaulc,

couro, grande variedade,
Kibciro. Uruguayana, 13S.

J 8S55

<7^BHM.**|HF4R^^f ^^

Uma vista de. Yprcs, tomada de bordo de um aercplanó, a quinhentos ¦metros

pes-
seu

¦pes-
Ao

sau-
lu

CaslaWo, J. Carvalho. Joaquim d'Al-
meida, Oclavio Mangabeira, dr. Pioro
«PAndrade. Acliilles de Moura e sc-
nhora H, Paria, Ariluir Moss e senho-
ra, Affonso Casali de Moraes, Guincr-
ciivjj Casados, José Soares de Mcsqiti-
Ia, Augusto F. Cunha, Alfredo Russell,
Ildefonso Dutra, Abelardo Brandão,
Belmiro Rodrigues, M. Cardoso, 1'rba-
no M. da Silva. Affonso Vizcu, toão
Franciseo de Carvalho, Palmyra Men-•les, Manoel Marques Mendes. Arthur
Maroucs Mendes, ílaripies Mendes &
C„ Viciei- Moraes, Agostinho Parani,"Iscar Santos, Raul Bueno l'ari.i, linéas
Carrilho dc Vasconcelios. 2" piloto«jladíiíoile Sampaio, dr. C.ieiano Dan-
ias, <lr. Pedro 'Vergue de Abreu, coro-nel José 1*. Lnnd, Maria da Gloria de
Souza Reis, barão e baroneza de Bra-
í-iIio Machado, dr. Theodoro Gomes,
Beatriz de Miranda, por si e pelo coin-
mandante 11. Miranda; Carlos G. I.
Mullcr c senhora, America Krotíe, An-
tonia Gouvéa. Acliilles de Moura c se-
nliora; libnldinn .Inll Jell lenny \V*a-•liunrg, Biliiana das Chagas, baroneza de
I-oreto. Albuquerque Mello e íamilia,
Tlieolonio Clicrmont <¦ íamilia, I.iiclo
Nolirrea Magalhães, l.lovd; dr. Ubal-"lino da Motta Ilasios, (Revista de Ma-
vinha Mercante) ; Albino Corrêa da
1'onseca, reprcseiilaiido a familia com-
iu-.iiid.intc -T. Mario Pessoa: Antônio
Francisco Ferreira, Barros Cobra e te-
nhora, dr. lí. Bousquet. 1. Mnock c
.senhora. Francisco Muniz Freire, liduar-<lo Araújo, i rillfi Voisin, superiora<la Casa dos Kxooslos; irmãs d.iCollegio da Providencia, irmãs do-As.v'o dc Santa Maria, irmãs dolAsylo dc S. Clemente, irmã Gabriella

UO

dade mercantil, inlelligeniteiirente arti-culada para a cabal demonstração deuma verdade, por demais desconhecida
da política brasileira, :'.;|o é, de que o
governo, pelos .-eus prepostos immedia-
los, seja capaz dc dirigir certos servi-
ços, sem (Travamos para o contribuinte
nem deficrls falacs,

Elogiou em seguida o raro conjunto
de qualidades do extineto e af firmou
mie a administração do sr. ServuloDomado veiu provar que ainda lemos
administradores Íntegros, intelligcntes r
capazeg de movimentar militares de
contos, sem despertar dos mais mali-
ciosos sii;pei:as vergonhosas.'Concluiu lembrando que ao sr. Scr-
vulo Dourado se devia a creação. em-
bora embryonaria, do ensino profissio-
nal, próprio aquelles ramos de aotivi-
dade, o 'preparo, enifini, do viveiro da
marinha mercante nacional, o novo
alento á construcção naval, de que ha-
vemos mister e c*se rasgar de hori-
zoutes indicados pela nossa própria si-
tuação geographica.

o pessoal da Intendcncia do Llovdinesquecível director, saudade dosoai das officinas do Lloyd; Aobem chefe c dircclor Dourado osoai do Alnioxárifado do Lloyd;seu inesquecível dircclor üoit-ado
dade do pessoal de Ustatistica
Lloyd; Ao seu bom director Dourado
o pessoal da Inapectoria de ¦.Machinas
do Lloyd; Ao seu inesquecível dircclorDourado, saudades do pessoal da The-souraria do l.loyd; .Ao seu inesqueci-
vel dircclor, o pessoal da secção clcfiscalização dn Lloyd; Tributo de sau-dade da agencia de Florianópolis; Tri-buto dc saudade (In agenda de Para-naguá; Saudades de 'Frank Mime; Sau-dades de Monteiro; Ao Servulo Dou-rado, gratidão da família conimandan-
tc 'I essoa; Ao inesqueeivel chefe Dou-rado, eterna saudade de lí. Vasconcel-los; Ao Servulo Dourado, saudadeeterna do coniiiiaii'danic Ponlc e Sou-za; Homenagem dc Ornsíein Jfe C;Saudades da família Guedes; Ao hon-doso amigo, Carlos e familia; Gratidão
c saudade do amigo Telles de Miranda. * * *-*> o 1— .

Quem só bebe OASOATIXHA
Está livro da MIUDINHA;

TI » «Tf» 1» mmim —

Quiz desertar da vida

Da capital bahiana
A chegada do cadáver do

dr. Teive e Argollo
Bahia, uS — (Do correspondí'iilc)—

Conforme tçlcgraphci, chegou hontem,
a bordo do Ligcr, o cadáver euibalsa-
mado do engenheiro Teive e Argollo,

] fallecido em Paris.
O paquete amanheceu r.o porio. A's 1

8 horas da manhã, dirigiu-se para I
bordo a lancha Rodrigues Lima, com ]vários amigos e pessoas da. familia do'|
morto.

Xo cáes, onde se cffectuou o des-
embarque, aehavam-so aguardando a
chegada do cadáver muitas pessoas,
dentre as quaes o. governador do Hs-
tado, secretários, senadores, deputados,
conselheiros münicipaes, membros dos
iriliu-naes, representantes da imprensa
e de todas as classes da sociedade ba-
liiaiia,

'Desembarcado o esquilo, foi
collocado 110 carro morltiano d
meira classe, seguindo-sc longa fila
carros, automóveis conduzindo os con-
vidnctos cm demanda da residência do
deputado Moniz Sotlró,

A viuva c o filho do exiinelo segui-
ram em companhia do governador, uo
laiidnu do listado.

Xa sa'a. nobre da residência do
deputado Moniz Sodré, transformada
cm camara ardente, foi hoje celebrada
missa dc corpo presente, com assislen-
cia do inundo official,

A' larde realizou-se o enterro, lendo
comparecido extraordinário numero de
pessoas.

As repartições publicas fecharam,
— » o » — 

A' esquerda, o sr. Melol, c. á
direita, o sr. Buysse

A nossa capital hospeda, desde hon-
lem, pela manhã, os deputados belgas
Arthur Buysse e .Augusio Melol-

Como já lemos tido oceasião de di-
zer, esses dois parlamentares vem ao
Brasil manifestar ao nosso Congresso
c ao nosso povo o reconhecimento da
sua pátria, pelas manifestações dc sym-
paili.ia que lhe têm sido tributadas,n Drina.que trouxe a seu bordo os

Melol, amanheceu
O

esle
pri-

E BEBEU
LYSOL

BRIGOU COM A IRMÃ
UMA PORÇÃO UE

A .pigmcitfada Nair Rangel, espeeia-1
lisla nn piiéos, sabendo preparar 11111frango dc .molho pardo, rom iodos osmatadores, e lambem, honesta du ver-1dade, porque estava sem palrôa ipie |lhe desse fogão e dif.pensa abarrotada jde coisas vindas do armazeni
rar com uma sua irmã, cheir
giias na vida e residente ;i rua ilo!
Lavradio no sobrado sob 11. 1 ;r.A dona da casa nâo viu eum bons |olhos a virtuosa; pensou

0S_ melhores e os mais nrociirados
moveis são os aue vende a Casa alar-
tins, rua da Carioca (ir; niiem os exa-
minar não deixa dc lcval-os.

HP—m ..—..

0.1X1)11)0OS IXVMXTOS 110 Sil.
COSTA

As

foi 1,111-

que 1
cila ?.'i poderia 'coinpromcttel-a, descor-
tinaiulo lo.los os seus amores, marca-
dos durante o dia, tal qual os minutos

rato despertador
falou,

iUttiiplO,
ção du

Outro rt!'.T( sciVlaiilc carioc.t
seguidamente, sobre o mesmo a
Ilaçando cneoniic; ã obra e á ;¦
extineto no l.loyd Brasileiro. \

lAo conclui;- o seu discurso, esse ora-!
dor requereu que o presidente da Ca-!
mara. nomeasse uiv.eí \io.inmissãio Ide
cinco depurados, af.ni de reprcscrxar
essa casa dn Congresso na cerimonia
dos desipojos dp dircclor do Lloyd 110
sou leito d&fíttitivo,

U sr. lAstolpho Dutra designou o rc-
i oticrcnle e mais os deputado:! Dun-
I slice <le Abranches. Souza e Silva.
] Octacilio Camara c Barbosa Lima, para
| constituir a alludida comniissão.

I AS ASSOCTAÇÕKS QUR VELA
11 AM o couro

iilhos pérfidos
Ic soffrimeiiío
maíar-se.
ili.-o

! Velaram o corpo as seguintes asso-
( ciaçücs maritjmas: Ceu:ro iMariitmo dos

1 empregados de Camara, AssociaçãoUa Capella .-10 Pavilhão de Regatas: Protectora dos Catracirò», Congrega-

PAVILHÃO 1)11 liEGAXAS
AO KDIl-ICIO J)() LLOYD

da enseada dc Botafogo, o coche fun
hre foi acompaniiado de numerosos car-íos cheios de coréias e ramos dc flores
naturaes,

Do Pavilhão, o corpo foi transporta-
00, num c.scaler, para bordo da lancha
Luey, onde ficou guardado por officiaes
e conimandantcs do Lloyd.

Quando a lancha sc fez rumo ao caos•los Mineiros, foi acompanhada de nu-
morosas outras, notando-sc entre ellasa da Policia Marítima, dos representan-
tes das varias sociedades de homens domar 1: do Lloyd, dispostas todas emfileira.

A lancha Luey apresentava corliuasde cor preta e galões dourados.f) preslito ás 10 i!j horas da manhãchegou 11 praça das Marinhas, onde estásituado o edificio do Lloyd, onde senoiava nina atmosphera de uni pezar
protundo.

Os pavilhiics . estavam hasteados a
ijieip pio e o edificio achava-se coberlo
de luto, tendo suas portas cerradas.

As casas conimcrciaes fronteiras ao
Lloyd aprcseulavam lambem suas portascerradas e bandeiras a meio páo.Xo momento cm que se retirava o
cítixãn de bordo da lancha, uma banda
uc musica tocou uma marcha fúnebre.

A ÇAMABA ARDEXTE
A caniara ardente foi armada 11.1 salaoecupada pela secção de contabilidadedo l.loyd, estanío as paredes cobertas

<*¦' paiino preto e a um lado armado
Jin aliar, onde se via um grande cruci-
fixo.

O caixão, com
f> altura dp rosto,

a íaiiip-i envidraçadá,
foi collocado na eça,

dos Officiaes da 'Marinha Civil,
| Sociedade dos Práticos. Grêmio dos
I 'Maehir.is.as ida 'Marinhn 

ICiifll. A'S£to-
I ciação dos Marinheiros c Remadores,
j Sociedade União dos d*ogitÍs.as. corpo
! de as-piraiilcs do navio-escola "Wcnces-

j láo Braz", e toda a officialidade dos
navios do Lloyd ancorados no porio.
A COROA DOS OPERÁRIOS DAS

OEFIOIXAS DO LLOYD
Os operários das officinas do Lloyd

logo que tiveram .1 noticia do pns3a-
juento <lo sr, 'Servulo 'Dourado, fundi-
ram. nas próprias officinas do Lloyd,
uma rica c bem trabalhada coroa dc
bronze.

O ENTERRO
Hoje ás o horas da manhã realiza-se

a cerimonia do enterramento do sr.
Servulo Dourado, que é feito a expen-
sãs do Lloyd Brasileiro.

A essa hora, o feretro sairá do edi-
ficio do Lloyd. á praça das Marinhas,
para o cemilerio de S. João Baptista.

VARIAS XOTAS
O ministro Souza Dantas, não po-

dendo comparecer pessoalmente ao en-
torro do sr. Servulo Dourado, far-se-á
representar uo mesmo pelo dircclor ge-
ral dos Negocio.*; Econômicos e Consu-
lares, dr. Luiz Leopoldo Fernandes Pi-
nlieiro.

—_ O padre Ricardino Séve, vigário
dc S. Francisco Xavier ,ainigo parti-
cular. de ha nu:i:p$ annos <lo saudoso
sr. Servulo Dourado celebrou hontem
na matriz (laque.la freguesia uma missa
pelo dcscaiiço 'l-rno da alma daquclle
benemérito brasileiro.

do relógio réies e ba
de SSood... a dúzia.

Dahi implicâncias, iir
a:é que a Nair, faria
tomou a deliberação de

Tentou realizar a lu..
lionlem. ao anoitecer, bebendo frotissi-l
ma deise de lysol.

A morrer, gemendo dolorosametíc,
foi descobril-a a degenerada irmã, que,mini grilo de pavor, pediu .1 presençadu medico de serviço uo Posto Central jde Assistência,

O facultativo fez os maiores esfor-'
Cos para salvar a cieoulinha, mie con- '
Ia 25 annos de edade, mas. julgando
gravíssimo o seu espado, mandou inter-1
nal-a na Santa Casa de Misericórdia.

exjiei'iciieiiis forain cnroiulas
do melhor evito

Os inventos realmente de utilidade e
práticos não são comimius; por isso,
esses, do fr. Cândido Cosia adquirem
especial destaque, pois são iodos elles
duplamenle aproveitáveis —não só por-
que tem imniediaio emprego, resolveu-
do sérios e complicados problemas, em
que esião em jogo vidas humanai,
eoino lêin valorizar um produeto da
nossa opulenta flora, quasi desconhe-
cido até aqiii, o algodão de seda de
iiiaiidii'i.1. que constituo futura fome dc

| inesgotável riqueza do valle do Ama-
edia ! zonas e dc outros listados do norte.

i deputados Buysse e
em nosso porto. t

A's 8 horas, quando o transatlântico1 foi' desembaraçado das visitas officiaes
regtilaineiiiares, innuiiieros representan-
tes da colônia belga c nutitas figuras
ri.jircscnt.aniivas da sociedade brasilei-
ra sc dirigiram para bordo, desejosos
de apresentar as boas vindas aos dois
parlamentares belgas.

A primeira comniissão que leve ac-
cesso junto aos srs. Buysse o Mclot .foi
a fltte reprceniava a colônia aqui do-
miciliada e constituída pelos srs. Ju-Hen de Bacre, llenri Brayard, Camillo
Janseii, Faustin llavelage, lÉugeiie Ma-
liicu, Ilcnri Malhcrincs e Rcné Bai-
tard,

Logo ás primeiras palavras trocadas
entre os nossos iliustres hospedes c os
nue foram a bordo audal-os, aquelles
fizeram timbre em accentuar as .pro-
fundas syin.nathias que o Brasil lem
despcrlado em seu paiz, 110 calamitoso
periodo de infortúnios que a Bélgica
atravessa.

lj;n seguida, terminados os cumpri-
mentos, seguiram ambos para a legação
belga, acompanhados de grande mune-
ro de compatriotas e outras pessoas.

Sãos duas figuras de destaque, 110
Parlamento da Bélgica, os nossos hos-
pede.

O sr. 'Arthur Buysse, advogado á"Cour iPAppclles", representa, po Con-
gr.-sso de sen paiz, onde tem assento
desde 1908, o elemento flamengo.

Abandonando a pátria, em meio do
anno passado, foi residir cm Ilaya.
onde se cm-pregou em snecorrer os seus
compatriotas refugiados e internados na
Bélgica.

O sr. Augusto Melot é filho de
grande estadista belga, que, por mais jde uma vez, •íerviu o seu paiz no des-;
empenho de postos ministeriaes.

IC deputado por Namur. '
Os dois parlamentares são portado-

res dc 11111 aulographo do presidente da !
Camara belga, sr. Schollaret, c do vice-1
ipreáidcme em exercicio do Senado j.-onde Collet d'Aviella, ao nosso Par-:
lamento'

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

AiXEMANiiA — Berlim, co — O
quartel general coinmiiiiica, em data de
27 dc agosto :"Frente oeste : —- Ao norte do Som-
me os inglezcs repetiram hontem de
manhã e durante a noite, depois de
forte preparo de artilheria, os seus ata-
ques ao sul dc Thiepval c a noroeste
de Poztcres, sendo repellidos cm toda a
linha, depois de violentíssimo com»,
bale corpo a corpo, 110 qual o inimigo
deixou uni official e sessenta soldados
como prisioneiros eni nossas mãos.
Encontros ao norte de Bazenlin-lc-Petit
e combates a granadas de mão 110 hos-
que dc 1'ourcaux foram egualmente
decididos cm nosso favor. No sector
de. Maurepas e Clcry os francezes, dc-
pois de violento fogo de artilheria, ala-
caram com grandes forcas, empregando
tambem líquidos inflaniniavcis sem con-

('.seguir o minimo successo. Ao norte de
Clery, pequenos destacamentos pene-Irarain nas nossas Irincheiras, sendo
immediatamente repellidos por um ia-
pido contra-ataque.

Ao sul do Somnie, rechassanios ata-
ques a granadas de mão, a oeste dc
VerniandovillOa.

Em ambos os lados do Mosa o fogo
dc artilheria augnieiilou temporária-
mente. A' larde, ataques francezes con-
.tra gluaumont c nas proximidades de
líeury fracassaram ante o nosso fogo.

. A oeste de Craonne, na floresta dc'ApremoiiT, nas proximidades de Arrn-
court c de Badenvillcrs, encontros de
pequenos destacamentos e patrulhas,
que 1105 foram favoráveis.

Abatemos quatro aeroplanos; uni nas
proximidades dc Bapaiunc, oulro o oes-
le de Roiscl, cm combates aéreos; o
terceiro a oeste de Athies e o quartoa noroeste de Noalc, pelos nossos ca-
nhões. Mais dois aeroplanos inimigos
caíram cm nosso poder, um a noroeste
de Peroinio 'c outro nas proximidadesde Riboment.

Frente leste : — Marechal von Ilin-
dciiburg : — Foram frustradas varias
e repelidas tentativas dos russos de
atravessarem o rio Dvina, a oeste de
Kriedrichsladt e nas proximidades dc
Louiiczadeii.

Pequenos destacamentos allemãcs vol-
taram de uma excursão a trincheiras
avançadas inimigas, que destruíram, a
leste de Kisielin, trazendo i-S prisio-neiros ç ,; metralhadoras.

Archiduque Carlos: — Apenas, ao
norle do Dniestes, pequenos encontros
de patrulhas que nos forain favoráveis.¦Frente ibalkanica: — As forças bul-
garas, que eslão operando na margem
leste d Slruiiia approximain-se da embo-
eadura do rio, no golpho dc Kendina, "

Berlim, ao. — O quartel-general
communica em data de eS de agosto;"Frenie oeslc: .Vo Somme, fortes

Ceganslia Plauliia, repellindo os contra-ataques servios."

França — Paris, 29 — A nossa ar-tillicna esteve em acíividade nas rc-gi.ocs dc Kstrécs, Bclloy-cu-Saiiitire eLiliúlls.
Na margem direita do Mosa os alie-mães atacaram sem resultado unia dasnossas posições a leste de Fleury.As_ trincheiras francezas do bosqueüe Vaux-Cliapitrc foram bombardeadas

pelo inimigo, ao qual respondemos comvigoroso fogo da nossa artilheria.

Varias noticias
A Allemanha aguarda

a entrada da Grécia
no conilicto

II.) — Telegranima*/
jornaes desta capiial

As experiências realizadas domingo
passado, na praia de Botafogo, pelo sr.
Cândido Costa forneceram a prova in-
illudivc! e cabal dc que se irata de in-
ventos práticos o de urgente necessi-
dade em casos de naufrágio,

Agora, o inventor requereu ao minis-
tro da Fazenda a adopção 110 l.loyd
Brasileiro do colchão salva-vidas "Bra-

—"—"-i"-- *T*T*t -|*- f|T*/i

Bebam só Café Idea!
NO MEYER

UM HOMEM AGGREDIDO A TIROS
NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA
lionlem, ás o horas da noite, na oc-

casião cm que se encontrava cm frente
da easa onde reside, á rua Miguel An-
g-lu 11. 397, no Mcyer, iDonato Martins,
brasileiro, pardo, solteiro, de .lt annos
dc edade e carroceiro, foi victima do
uma estúpida aggressão, cujos motivos
a policia ignora, por ciuquanto, com-
pletamente.

Donqto, que sc achava muito distrai-
(lamente ali naquellas inunediações, foi
atacado a tiros pilo indivíduo dc nome
Aristides de tal, vulgo "Perneta", 

qne
disparou duas *czcs .1 arma dc que se
serviu,

Luna das balas attingiu 'Donato nas
costelías, do liidu cstjucrdo; a outra
ciicravou-sc-llic nas nádegas, do lado
direito.

Praiicada a aggressão, Donato fugiu.
O ferido foi medicado na Assisteitc.a

c removido para a Sanla Casa.
A policia do m" di.>tric:o soube do

facto e anda á procura úo aggrcssor.

ASTTORAGA
exposição na rua Gonçalves pia;

r. i° .'tildar.

Politica chilena
CRISE MINISTERIAL IMMINENTE

Santiago, 29 (A. A.) — O senador
Alcssandri propoz um voto de censura
ao ministério, sendo provável que seja
approvado, provocando assim a remiu-
ci;i do aclual gabinete.**«**fr«*4»-q*^*i»*****i^———. ,._

DINHEIRO sob jóias e cautelas
do Monie dc Soe-

corro, condições especiaes — 45 e 47,rua Luiz de Camões, Ca.-a Gonthier.
Fundada etn 1S67.

rOlAUCA 
*

IlKSrAXHOLA

doA abertura do Piiilnnicnto
Madrid, jo — (A. II.) — O condi1 de Romanoncs, chefe do gabinete, de

j clarou mini banquete que llie foi offc
recido hontem pelos seus collegas quin parlatuenlo hcspanhol deve abrir en
ineiados de setembro próximo, lalvc:

[ no dia 20.
n n im tn»

....... ...,_ mmn »fr «aa» *» lm» ¦—

Quem só bebe OASCATIXHA
Kstá livre dn JlllDlXHA.

•AIIA A COTiOATA DU
AIjIEXADOS

1111Duas iioincnoõcs
nisloidaos

n ministro do Interior concedeu li-
cciica.de 6 mezes a Álvaro Cardoso,
adininistrador da Colônia de Alienados
do Ungeiiho de Ociitro. sendo nomeada
para siibstituil-o a
poidina Pinto.

Para esse logar foi nomeado o 2'
ctipttirario .Manoel Francisco Xo

contingentes de tropas inimigas, após
eopioso caiihoncio, leiitaram, liontcm á
tarde e á noile, íotnpcr as nossas li-
nhas. As tropas inglczas atacaram, re-
polidas vezes, as nossas posições ao
norte do rio, na frenie dc Thiepval —
herdade Mouqucttc — bosque Delville
— 'Guiiichy, cmquaitlo os francezes
avançavam enire Matir.epas c Clévy.
Todos os ataques fracassaram, O iui-
migo foi repclliito, em parle cm lula

um i corpo a corpo, e em parle pelos nossos
contra-ataques. A sudoeste da herdade
de Moiiquclte e do bosque Delville,
combate-se ainda pela posse de algumas
secções de trincheiras,

Além do vivo fogo de artilheria de
ambos os lados do canal dc l.a Bassce
e na margem leste do -Mosa, nada de
importante.

Preme lésle: Marechal von llindrn-
burg: Sobre o Divina pequenos encon-
trosde postos, avançados. Xas iinine-
diacões de Swiniuchy os austro-liunga-
ros repellirani vários ataques russos.

Archiduque Carlos: Ao norle do
Dnjester fortes effcctivos inimigos ata-
caiam as nossas posições nas primeirashoras da noile. conseguindo nas iminc-
diaçõea dc Dclejow unt successo |>assii-
gciro. que foi. porém, aiumllado, algu-
"tas horas mais larde. pelo nosso con-
tra-ataiittc. . Enire Toustobaby e Zawa-
low o inimigo preparou um ataque, queslrado pelo nosso fogo de bar-

logo ao sair elle das suas

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

A' offcns.iv.á dos servios
prqsegue

Londres, co _ (ÃTa.) _ A offen-sua dos servios prosegue com grandevigor, tendo realizado novos avançoscm direcçâo a Vctronik-, e na estradaile. Bainca. Os servios fizeram vários
prisioneiros,

OS ITALIANOS KM CHIMAIIRA

ionifrw, 29 - 7Ã. A.) _ Dizemüe Koiiia, que o commandante das for-
ças italianas que oecuparani Chimarra,na 'Albânia exoneraram e subslltuiramas autoridades gregas.iPracassou completamente um ataquedos búlgaros a ihicre,

O GEXEKATÃSSÍSIO romèxò

Londres. 20— OA. A,) — Foi 110-meado gciierahssimó das forças da Ru-mania o general Ifiesco.

xo SEcxón m uoikax
Londres, an — (A. A.) _ Infor-maçues aqui recebidas de 'Salonica di-zcm que no sector de Doiran-Gcuvghe-

li o duello de artilheria mantove-so in-tcnsissimo, tendo havido encontros vio-lentos entre avançadas anglo-francczas
c tculo-bulgaras .perto de Uoldzeli.

A MOBILIZAÇÃO XA RUMAXIA

Bucarcsl, 20 — (A. II.) — O reiI'ornando ordenou .1 mobilização geraldo exeroíto. Reina grande eiíthusias-
1110.

OS li ÜM.UCOS 1N VA DEM

Roma-, 2.) — (A. A.) — Comniuiii-
caçoes aqui recebidas de lUucarest, di-zem que as forcas rumaicas acabam dcatravessar as fronteiras ao norte de
Orsova, travando violento combate
eom os austríacos o qual ainda con-
tinu a.

xos DIOSflLADMIlIOS DB RO-
TKXTIltX

Londres, en .- (A. A.)
ças da Kiimania atacaram
húngaros nos desíiladeiros
lurn, a sudeste c ao sul
onde continu'a o combate.

As for-
n ustro-
Roteii-

Biassó.

foi fr
rageni
ções.

pos

icripturaria Leo-1 '^°

Io

A's quintas-feiras. Succulenta Feijoada,- ila manhã, só na CABAÇA GKANDE,*»*»C2-*>-«0Eí—MS»

O CO.XCtIISO XO TR1BUXAL
1JK COMAS

Os ciiiiilidiiios classi ficados
Xo concurso realizado ultimamente

pera os iogares de terceiros escriptura-
rios do Tribunal de Contas, forain elas-
sificados os seguintes candidatos: Hcn-
rique Ksleves. Alcindo Caldas Vianna.
Segismiuido Soares Baptista, Ileraclilo'¦'.raça L. Vasconcelios. Isolino Alonso,
José B. Mesuuita, Heitor Ferreira Pi-
inenta, Luiz Xavier Pereira Lima, Djal-
ma Monteiro de Farja o Tcrtuliano Au-
^usto Teixeira de J''reitas.

W » «?¦ « Bi

investida-
COiUlã <ib

fronteira
prisionei-

Aonde
1 i liespau

se podrru comer
.Iti.lX? ;

UU po i

Politica boliviana
AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES PRE-

S1DENCIAES
Ia Pe.e. 29 — CA. A.) — Os ele-

mentos liberaes, reunidos rm conven-
ção solenuc, escolheram para o car^o
de presidente da Republica, uo pi rio-
do a começar 0111 101,-. o sr. José (lu-
lierrez Guerra, que actualmente des-
empenha as funeções de ministro das
Finanças,

CM A COXSII.T.V 1)1)
1'All.IKTA

CABAÇA GRANDE,
(-••1 3:57)

GOVÜHXO

A resposln du ministro do Interior
l''m resposta a uma consulta do pre-sidente do lisl,ido de S. Paulo, o mi-

nistro do Interior declarou que compe-
te ao juiz federa! a cobrança das mui-
ias impostas por infracção do artigo 50do regulamento approvado, pelo decre-
to 11. 9.S86, de 7 de março de 1S8S,
devendo o produeto de taes mídias ser

recolhido á Delegacia Fiscal, j^jj

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO .1- 

H1111 dus Andradas 19 c 21. Os
maiores armazéns desta capital.

¦ g**<t-***^fc-**»*i***i !¦¦ —

XO M1XISTK1U0 DA FAZENDA

Dois 1'00,111'iinii'iilos iiiilefeiidos
O ministro da Fazenda indeferiu os

requerimentos de Anlonio de Padua da
Cunha Vasconcelios, pedindo certidão
de ter K. Willenkamps, 110 decurso dos
niczes de outubro a dezembro de 1915,
na nualidade dc repieseniaiuc da
Standard Cil & C. dirigido, ou não. pe-tição 110 Ministério sobre concessão de
intreposlos solicitados pela mesma com-
panhia. e do d. liaria Gonçalves Amo-
rim, viuva do capitão-tenente João Au-
gusto de Amorim. pedindo revisão do
processo de habilitação para o fim de

£! perceber p montepio que lhe foi negado.

Çarpathos repellimos

alturas de Slarav.ipczyna,
Km pequenos combates na

da Kiunania fizemos alguns
ros.

Frente lialkauica: Os búlgaros após-
íaiam-se das importantes alturas de

ARGHXTIXA-líRUGUAY

Visita do coiiíratcwiiznçíio
iiciidcinica

Buenos Aires, co — CA. A.)  K'
aqui esperada amanhã a delegação de
cítudantes de medicina de Montevidéo,
que vem visitar os nossos estabeleci-
mentos universitários. Prepara-se-llic
festiva recepção.

The BESI SHOUTKAXl) is PIX-
MAXLS, The SHOHTKST WAV (o
IjIIAKX IT is hy taking lessontt
at—TH|.; REM1XGX0X SCHOOL,
Bna 7 de Setembro 67.

. Nova Vorl.-, 29 — (A. II.) _. Os
jornaes receberam um tclegramma de
Londres, informando que se acha tra-
vado na fronteira ruinaica-liungara um
violento combate com o qual os rumai-
cos procuram apoderar-se de importan-
les desíiladeiros numa montanha.

A GUERRA NAVAL
Londres, .-., — (A. A.) _ Animii-

cia-sc que a esquadra ingleza bombar-
deou novamente os fones de Kavala,
cm poder das búlgaros, causam.lo-lhcs
grandes uamnos,

Londres, 29 (A.
de Haja para os
iiiformain que a Allemanlia eslá fazendo
preparativos para a eventual entrada da
Crocia na guerra ao lado dos alliados.

Nos meios dinlomaticos dc Berlim,
nccresccntam esses telcgrammas, consl-
dera-se como certo que os gregos come-
çaratn a abandonar a Allemanlia.

Londres.. 20 (A. A.) — Telegram-!
mas de Amsterdam, dizem saber-se ali,
por noticias recebidas de Berlim, queo imperador Guilherme da Allemanlia
chegou a Craeovia, onde confercnciais
cuni o seu estado-maior.

Londres, 20 CA. 11.1 — O "livcniiuj
World" recebeu um telegramma do sen
correspondente eni Ilaya dizendo correr
ali o boato de que os srs. vonjagow c"
Zimincriiitinii, secretario e sub-sccrcla-
rio do Ministério dos Negócios lislran-
geiros da Allemanha, pediram demissão
dos respectivos cargos,

Madrid, 29 (A. II.) — Os iornae»
continuam a conintentar a entrada da.
Riuiiania na guerra, que é por todo»1
considerada como o prelúdio da victúiia'
dos aluados.

Ettçnos Aires, 29 (A, A.) i— O "cai
mité" .patriótico francez está organizai!-'
do 11111 festival para coiimieinorar o se-
gundo anniversario da batalha d»
Marue.

Aroi'a York, 29 (A. A.) — Toda ti
imprensa oçcupa-se longamente das u'i-umas declarações de guerra, dizendo
que esta entrou em sua nova iphase. jApezar das publicações liontcm aquf
feilas, com iiiformações vindas de Jler,
Pm. ainda não foi officialniente coníir-
mada a noticia da declaração de guerrada Bulgária a Riuiiania, nue é, ciitretau-
to, considerada iiuinineutc.

N
Paris, 29 _ CA. .11.) — O presiden-te Pomcare telegraphou aos reis da

Itália e da Rumania, feVicitaudo-os
pelas reccn.es declarações de guerra i
Allemanha e á Áustria.

O sr. Briaiid, chefe do gabinete?tambem telegraphou no .niesníó sentido
aos seus collegas do ministério iluliaug-
srs. Bratiano, Boselli e Sonnino.

O consulado da Itália nesta capita",
enviou-nos a seguinte communicaçâo of-
ficial do Ministério das Relações Kxtei
riores do seu paiz:"Km conseqüência dos actos systcmS3
licauicnlc hostis que se têm sticeclido
com crescente freqüência e manifestado
com cffectiva participação bellica o com
providencias econômicas dc todas ai
formas prejudiciacs á Itália, o Rcgio
Governo, não reputando tolerável uu»eslado de coisas que aggravará o eslruf
dente coiuraste entre as situações de.facto e de direito resultantes da allirgcilida halia e ;la Allemanlia com#os iloiu
grupos de listados quo *sc guerreiam,1noticiou ao governo allemão, por inler-
médio do governo suisso, que a dalar
do dia --S do corrente, a Itália consi-
dera-se em estado dc guerra com a Al-
lemanha."

Se V. Ivv". e.v|iei'imeii-
tar uma sõ vez
iiiinea mais usará outra iiianlcimi.
Tinoco Macliado & C, fabricantes.

":, Esmeralda

fissão).

Berlim. 29 (Official). — O almiran-
tado nllonião communica cm dala de -'S
dc anoslo :"Tendo regressado ás suas respecti-
vas bases Iodos os submarinos que 10-marain parle nas operações do ultimo
dia. 10, 110 Mar ,1o Xorte, podemos con-
minar e ampliar os nossos comintinica-
dos a respeiio:

1. — As únicas unidades allemãs que typo doavistaram a esquadra ingleza naquelle'
dia foram os nossos submarinos. Xão
passa, ponanto. de um produeto de puraimaginação a versão ingleza do encon-
lio de .-ua íroia com a nossa esquadra
de alio mar.

2. — Todos os serviços de observa-
cão dos submarinos affirmani perempto-riamciite que as perdas do inimigo fo-
ram de dois cruzadores, ("Xollinghain"
e o "Falmoutli", conforme a sua con-

A campanha da Rússia
Londres. 20 — (A. A.) — Apôs en-'carniçada luta, os russos apoderaram-

se do bosque situado ao norte dc Ma-
riampol, infligindo ao inimigo avnlta-dissinins perdas e fazendo muiieiosos
prisioneiros.

ile uni contra-torpedeiro do'Mohawli", com quatro cha-
acerescentam que um cotira-

z saiu de acção com grandes
mines;
çado in;
avarias.

3.-™- Kao só nfm nonlrninc nenhum sub-
marino nas operações referidas, comonenhum foi attingido, com excepção de
unia das unidades, que a proa de um
navio inimigo ligeiramente esporeoii
sem causar grandes daninos, permittin-do-lhe o regresso iiumediat
porio."

seu-

i + *g> <» ga»

Na Policlinica
O PR01KSS0K DR. OSCAR DE SOUZA VAE INICIAR UM CURSODE THERAPEUTICA

. 0 proiessnr dr. Usear de Souza ini-ciará sabbado próximo, na Policlinica
Geral do Ri0 de Janeiro, o seu curso
ui? tlicrapcutica*

A lição inaugural realizar-se-á no sa-Ião dos cursos da Policlinica, ás X
da noite.

 '»«»*ii«»»
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DIO ATIIEXAS

O rei Constantino foi operado
Alhenas, 29 (A, ll.l — o ,,-i Con-

stantino foi submettido a tuna ligeira in-
lerveução cirúrgica.

¦ nuJl-<«^<ijpC>-«*^-pt**i- ,, ,——

XAS PAGADOKIAS
THE.SULUO

DO

l*iii lialaiii.o inesperailo
O sr. Jovita Eloy, director da Despe-

sa Publica, deu hontem um inesperado
balanço nas duas pagadorias do The-
souro Xacional. na primeira hora do
expeijiciltc, encontrando em ambas os
saldos indicados nos balancetes do dia
an icrior-'' " ' ' " ------ -, .__

• mí ALVIM
-%incia*lde Loterias

Fígamento imniediato
Uua dn Assembléa OS

Teleph., 5GS.f. C.
"***g;***i>*<"^t*^-eip*»fc.. 1

CIAI5 .MILITAR

Desapparecimento mys- jterioso
UM EMPREGADO DA S. PAULO RIOCRANDE QUE NAO E' ENCONTRADO

Curilyba -'9 (A. A.) - A policia,uc J onta Crossa continua nas suas di!i-'
gencias para descobrir o paradeiro do
guarda-freio da Estrada de Ferro São1laulo-Riq Grande, Prancisco Ricardo,
que seguira mini irem para o -sul.

buppõe-sc que lenha sido victima de'um desastre, devido ao estado de dom-
Ça em que se achava, quando partiu.)A imprensa acha o caso mysterioso e.

necessário que a policia st?(Iiz que
esforce para
guarda-freio.

verificar da

4 reco|Tçíio de sabbado próximo
Xo próximo sabbado, tis x i|a da

officiaes tia

DO REGO LOPES —^
.Misericórdia, \'iw uri.!
cm íícraJ.

un-

noile, o comniaudante e
1,;'' regimento de cavallaria reccb
cs seus camaradas 110 Club Militar.

ao

MOV1MKXTO OrURAIUQ
União dos Officiaes di" Barbeiro

li-la União realiza hoie. ás S lioras da111.ile. na fíile social, a rua Seu» dc Sctcni-hro 11. .;.-, uma nssciiililéa errai eiaraordi-nana. para ir.-.mr dc assumpiü dc importan-cia. como seja a continuação 0:1 dissolução.ta mesma. Petlq-sc o compareciménto deti..uijs os cfficiees, socioi e nio "soclus, 
|

DR. ALBERTO
Uo trospiuil
ziarias, oper.i
DR. APRIGIO DO REGO LOPES -JUo Hospital da Misericórdia. Moléstias lia'

garganta, nnru c ouvidos. '
DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -Oculista, prof. da Faculdade dc Mcdicini.CoiwuHorioi rua Sete de Setembro n. 99.'

__ 'A 
11194)

• 101 uiixe" 5
Os fuiieiaes do general Cliinctt»^
Roma, 20— i.A. II.) — 'IVlcgras

pham dc Ldino comniunicando querealizaram hontem naquella cidade
fitncraes do general Chinetto.

O acto ívi sulciuie e concorrido^

WÊm

sej

1 ILegível
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PELOS OEI.Ei_I.ES preparados da eminente especialista
 MME. SELDA -POTOCKA 

O TÔNICO N. 9, de Mme. Seldal
Potocka, para o cabello oleoso, é itml
medicamento enérgico, com um activol
e delicioso aroma, Destróe a caspa ef
promove o crescimento do cabello.

iO TÔNICO N. io, de Mme. Selda
Potoclta, para o cabello secco, é o mais
Iiygienico substituto das brilhantinas.
Tonifica, perfuma e amacia o cabello,
dando-lhe um permanente brilho.

CASPA? QUEDA
DO CABELLO?

EMBRANQUECI-
MENTO

PRECOCE ?
A' venda nas Casos Bazin, Fazendas Pretas, A' Exposição, Ramos So-
brinho & C, — Depositários geraes — COSTA, PEREIRA & C.

Pelos sem trabalho
A conferência de hon-

tem, na Sociedade
de Agricultura

Realizou-se liontcm, na sede da Socieda-
ile Nacional de Agricultura, a annunciada
conferência do dr. João dc Carvalho Borges
lunior, sobre "os meios de encaminhar para
o campo o e.tccsso dc população urbana que¦ sc encontra sein trabalho"

O conferencista, que começou apresen-
laudo as basta do scu projecto de coloniza-
çâo. jusliíicou-as largamente. Explicou
como devem scr aproveitadas as terras iu-
cultas ou indevidamente cultivadas, que
jazem ás margens das estradas de torro c
dos rios navegáveis, começando pelas mais
próximas dos centros oopulosos.

Neste sentido fez varias considerações
tendentes a demonstrar que essa medida
não pode deixar de ser considerada de
grande relevância, além de que n.o viria
ella absolutamente nrcjudlcar a grandeza
dessas propriedades, fazendo-as apenas mu-
dar <Ie regimen nl- então seguido. .

Diz que o povoamento do solo brasileiro
poderá ser feito pelo eoverno da União e
dos listados ou nelas empresas de viação-
férrea companhias e associações, o por par-
ticularcs, provando estes auo possuem ter-
ras em condições apropriadas á colonização,
afim de que possam gozar dos favores con-
cedidos pelo decreto II. 0.081, de 3 de
novembro de .911.

liiitre as coniiianhias c as associações nue
rc organizarem para cmirehender tal ser-
viço. prefero os bancos agrícolas 011 colo.
nizadores. gozando da garintia de juros (te
C"\". além de outros favores que ciuiine-
ra, como a isenção dc impostos de trausmis-
são de propriedade o a isenção de direitos
para ns materiaes qu< elles importarem paia
a fundação dos núcleos, tornando, por sua .
vez. o governo obrigatório o registro terri- '
Kiri.il. modificada neste sentido a lei ue

l'rosc.'UPiiiln nas suas considerações, dc-
pois t!e determinar o numero de hectares
dite deverá ler cada núcleo, assim como
o numero de familias cue deverá compor-
tar. especificando a superfície de cada lute
c o respectivo preço, rceulado de accordo
com a sua situação tooograpliica e mais
condiçpjes cxiglilns, explica conto deverão
scr constituídos, os bancos colonizadores c
como sc poderá conseguir o aproveitamento
(Ias terras incultas ou indevidamente cul-
tivailas existentes ás margens des estradas
de ferro e rios navCRavcís sendo feita; a
sua cessão pelos respectivos proprietário;
aos referidos bancos, obtendo destes cm-
prestimos destinados a effectuar a 'localiza-
ção de colonos por sua conta, ou, final-
monto, promovendo o governo a sua des.
apropriação nor utilidade publica, tomando
por base o imposto territorial.

Mostra que a creação deste imposto foi
melhor corrertivo para o aproveitamento,

cm beneficio da pequena propriedade, dc
grandes extensões de terras que sc encon-
Iram cm cultura, imposto que deverá scr
att.imc-.tado progressivamente, para que se
possa resolver sem violência o povoamento
das nossas terras, para que estas desempe-
tihem, coúio capital ou credito real que re-
nri.ciitain. o napcl que lhes compete como
factor indispensável dn nossa riqueza.

Èiii seguida passa ti explicar o que r-c
deve entender por esg.lamento das terras
e quacs us meios de corrigil«o. Nesta or-
dem de considerações demora-se, pass-an-
do em revista tudo o que a Agronomia
moderna aconselha para se j oder resttttur
a fertilidade perdida.

K' sua opinião que, no próprio interes-
se do paiz. nflo se cogite mais de iimni..n-
ção assalariada, procurando-se assegurar o
regimen de protecção ao tmmigrantc __ r*i'e
se localiza como proprietário, regimen
que deve ter por base favorecer quanto
possível a posse da terra nos núcleos que
sc venham a tomar com as condições e\*i-
gidas para o seu rápido ^ desenvolvimento,

Mostra a conveniência de que sejam
instituídos os bancos, agrícolas ou colcni-1
zadore., destinados <i estimular a^ forças jproduetivas dn Nação, fazendo dilatar o
círculo dc sua actividade, e tendo esses
institutos dc credito, além .k; tudo, a van-
lanem de resolve em o problema do cre-
dito agrícola, facilitando 05 gernicns das
futuras associações cooperativas dc credi- ,
to, que deverão ser disseminada; pelo |
vasto território brasileiro, sob a influxo
bet-eí-co c patriótico, da iniciativa parti*
culàr,

J):;: que. com a fundação de?ses bancos,
não só na capitid da Republica, como nas
dos Estados, virão as caixas, ruraes dc
credito, os bancos populares, os syndica*
t".í agrícolas, as cooperativas de diversas
fôrmas; admiráveis associações que actual. (mente representam nos paizes mais adean- I
tados do Novo e do Velho rMundo, as ;
bellas obras de cooperação social.. )

lCxplica como as caixas de credito deve- i
rão operar cm empréstimos aos colonos, c jaos ngríoultore." qua se acham mais pro- í
ximo. des micScos, empréstimos que tica- \
rão garantidos, attendendo, sobretudo ao jcaracter exe iniciou ai mente regional ou lo-
cal dessas caixas que .unecionarao obc-
decendo ao "systema RaffcrsenMt cm tudo
que fór applic.ivel ao nosso meio.

Mostra que as cooperativas com r.s suas
(lilfcreutcs secções fundadas nos núcleos,

tão podendo dispor, no começo, da sua
organização de recursos suf fie ten les al_.ni
dis jóias e cotisações mensaes dos scu-
ns.ociados, terão dc recorrer ás empresas ¦
ooiüiMzadoras para que lhes facilitem o
credito t indkpensavel á installação do3
seus scrVtços, sendo os respectivos cm-
prestimos reembolsáveis com o juro dc
S ¦¦/•, em prcsUiçòe-*, desde que e_sas as-
tsociiíções íittii.jam a um certo desenvolvi-
mento nue Uns peruútta dispensai" aquel-
les tmx.líos c 00 mesmo tempo desobri-* tír-r-sc das reaponsab ilida des assumidas pe*
lo. seus organizadores, dando como garan-
ti 1 os .alores do seu activo liquido repre-
sentado pelo <ii*e existe,

q, fala da necessidade de recursos que tc:n
.. hivoura para ouc possa tirar o maior pro-
vei to da capacidade produetiva do solo. o
affiftna ouc o trabalho nacional, quandoapenas dtieutaili por esforços iucliv.dtiaes
isolados, sem base solida, sem npparçllia-
mento conveniente, sem amparo offícaz,
sempre exigirá uni grande disnendio dc
energia para obtenção de um Hicd.ocro re.
sultado,

Subrc este nssumpto faz sensatas apre-
ciações, pugnando pela dlfíusão üo ensino

, profissional, educando-se sobretudo os fu-
i-.iros cultivador., c sendo da sua cducaçSo
incumbidos os próprios professores das cs-
colas ruraes que procuram despertar nos
seus discípulos o amor au cultivo da teria,
preparando turmas dc moços nue, com fl
teoria e pralica adquiridas nos cursos agri-'
cuias, sc converterão em preciosos factores
do progresso econômico nacional, Advoga
a institiuçãa de recompensas e pren ios para
os colonos que mais sc distinguirem nos
cultivos dos sttts lotes, como tambem aos
pequemos agricultores situados uas imine-
<üaç'3es dos iiiicleos que apresentarem novas
culturas ou exportarem maior quantidade
rle produetos. podendo esses prêmios. se-
rom concedidos em espécie, instrumentos
ou machinas agrícolas. Pensa oue a fru-
licultura deve ser animada nos núcleos co-
loniaes. estabelecendo-se tambem recontpeú-
sa aos frulicultorcs quo apresentarem os
mais intensos, os mais variados e os mais
bellos pomares, e a<»s que exhibíreni, em
exposições fruticulas, as mais numerosas
variedades c as maiores quantidades de pro.
duetos para exportação.

A.uiliCllii. ,1 reducção íto imposto úc :™-
porta.ão para a acquisição dc animaes re-
produetores, assim como a reducção, quan-
to possivel, dos fretes exigidos para a cx-
nortação de frutas, asseverando que so o
commercio desse ramo de exploração agri-
cola sensivelmente contribuirá nara a prós-
peridade dos núcleos.

Acousclba egualmente, a oraanização, nos
centros populosos mais próximos dos nu-
cleos, dc cxposiçòes-feivas, dt-stinauas »*
aperfeiçoamento das raças animaes i
iprogresso cultural das zonas a que
virem.

Refcriii(ln-so ao rcpistr.i " lorrcnts cen-
sagrado aliás na nossa legislação, u.z uuc
muito conviria fosse generalizado no Ilrastl,
no sentido de transformar a orei *:cdadc
immovel que ~ a terra e consti.ue capi-
tal fixo. wx propriedade movei, emo e o
capital circulante, fazendo assim
a capacidade nroduetiva desse
factor da economia rural.

Sobro este assumpto faz varia
rações c sugtjerc a ««essidade de uma lei
que eoncedosie earantia an do;ii*"-ia.

Referiu-se a" "homestead nue na cs-
reci. é o que deve scr adoptado de >.!•¦ her
1103 paizes como o nosso, em i|.ic Rrande
parle do scu território se acha despovoado
e se reconhece a convcnicmcia Je fran-
qttcal-o á imuiigração estrangeira.

Accrcsccntou que o facto dc ser uin
paiz ferti! c abundante dp* recursos t-r.tu-
raes. não lhe* dá o direito de iulear.se r-.co
emquanto esses importantes elementos, pro-
missores .le prosperidade não forem appro.
*-!Pii.-i.I,>t= d.i mão poderosa do explorador.

KxpHea-se cemo deve ser entendido^ o
"homestead", que sob o ponto de vi-*'»
da necessidade do povoamento do -ú'p.
se impi"e como medida de alta releva:*.::.!
ro sentido de proteger as forças ccc^cmi-
C13 da nação,

Prop."c, a!éin das medica*. 1
outraj por sua natureza mnis
mas r.'c deverão tambem proilu;
_rcirnrtr= re-Ultactos. Faz uma
A -tecc.sidad* de promover-se por •
<r»r fpirmi o desíceameato dos cn'?:p-
Charcos 'i'ie alaeam as vasta* planície* .
gtífrá ãbahco, tornando»3s m incultas
çr_r>çe.*o de ag-Ki oue cnntím e ."li^e •"
p«li sui reconlperirla insaliibridade. A'f

ma que com o desenvolvimento do ensino
nas escolas primarias e d_ educação te-clinica e profissional, poderá o Brasil de-
pois de algum tempo transformar a sua
situação econômica.
i Diz que nlo raras vezes ouve attribuir

. 
'".capocidade do agricultor brasileiro ode-icicncia da nossa producção agrícola.

Na# opinião do conferencista não pode scr
mais inju-sta tal allirmaijão, sabendo-se
que o que falta ao nosso agricultor, é or-
gamzacão, metliodo e educação para o
trabalho, o que se não deve, absolutamen-
tç, confundir com o attcstadò de incapa-
cidade que sc lhe pretende dor. A talrespeito -faz varias considerações opportu-
nas, no sentido de provar gue o momen-
to actual é mais que propicio para. a rea-
lização do plano de colonização que pro-
põe, quando se sabe que duvido á guer-ra curopóa terá necessariamente de díml-
nuir a immlgração estrangeira o que, de
facto, representa um .prejuízo positivo paraa producção nacional.

Entra ém mivítas outras considerações,
tendentes a demonstrar que com a prosperidade da lavoura seriam necessariamente
attraidos .para o campo numerosos patri-oios que costumam aftluir ás cidades e ás
capitães cm procura de empregos publi-cos o» com o fím de cursarem «is acade-
mias eisso com o manifesto detrimento
do cultivo;, onde aliás *sc reconhece estar
a salvação dò futuro da nossa Pátria.

Çom 05 applausos geraes da numerosa
assistência deixou a tribuna o dr. Car-
valho Borges, tendo o dr. iMIguel Calmon,
que presidia aquelle acto, agradecido o
agradável ensejo que o antigo director da-
quella Sociedade 1'he proporcionava, com
a conferência que vinha dc ouvir.

— m — d _¦

BIBLIOTHECA
-DO-

"CORREIO DA MANHÃ"
Acham-se á ronda os volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Poi* G.i'nr.1 ilo Norval

O TAMANCO ENCARNADO,
1'ot* Heury Murscr

Phenomenos espiritas obser-
vados no Rio de Janeiro

AXXO DE 1906
Certa noite, todos os experimentado-

res sentaram-se d mesa c começaram
a conversar para, evitando a concentra-
ção do pensamento, facilitar a produ-
cção dos phenomenos,

O sr. C. I, cm voz alta, assim se
exprimiu: "Minha comadre Cliiqitinha
(Francisca 'Macedo, um dos communi-
cantes), venha falar comnosco, quere-
mos cumprimental-a hoje, dia do seu
anniversario natalicio.

Pouco depois ouviram-se fortes pan-
cadas batidas rio soa-lho, junto á mesa.

O sr. C. I proseguiu, julgando estar
presente a Chiquinlia: "Seja bemvinda,
minha comadre."

Iinmcdiatamente foi dada uma com-
municação, por pautadas, declarando
que me conhecia da marinha, '

Eu respondi: "Não conheci nem co-
nheço nenhuma Francisca Macedo; cn-
tão quem está batendo não é Francisca
Macedo."

¦Resposta: "Não. Eu sou o Parada."
Fiquei muito surprehendido com esta

resposta. _
(Eu fui outr'ora funecionario da

Contadoria da Marinha e lá havia um
collega chamado Parada, que havia fal-
tecido cinco annos mais ou menos an-
tes das sessões a que eu assistia.)

Continuei a dirigir-lhe a palavra:"Como você deve saber, estou falan-
do com uma entidade imperceptível;
supponho que você seja o Parada da
Contadoria da Marinha, mas ainda não
me foram dadas provas; sc o é, deve
lembrar-se dos nomes de alguns, pelomenos, dos collegas."

Resposta: "Lembro-me."
Pergunta: "Pude cital-os "
Resposta: "Posso."
Iinmedialameiitc as pancadas fortes

no soalho ditaram os seguintes nomes

J GUERRA
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AS OPERAÇÕES NO MOSA E
NO SOMME

Paris, 29 — (A. ti.) — Cojunmtu-
cado das 15 horas:"Na raairgeiu direitia do Mosa os
francezes, num aitaque audaiciioso, ca-
ipturaram durante a noite, importante
extensão de terreno a sudoeste da obra
de Tliiauniont fazendo nessa mesma
acção quarenta prisioneiros.

Os allemães, ás onze horas da noite,
dirigiram dois ataques contra as 'ipo-
sições francezas, um cm iFlcury c ou-
tro nas proximidades da estradai, -QU1"
conduz ao forte de Vaux mas ambos
fracassaram com severas .perdas para o
inimigo ".

Londres, sS — (A._ II.) — Com-
municado do generalissimo sir Douglas
Haig:..'.;_ , y .

"Conlinu'a o nváo tempo.
Ocaipámos gradualmente, por meio

de pequenos ataques, importante por-
ção de .terreno entre as immediações
occidenlaes de Guillemont c a povoação
de Gtlicliy.

Mais ao norte, entre o bosque dc
Belviile e o bosque de iFoureaux, tam-
bem conquistámos uma barricada inimi
ga c progredimos ainda a sudoeste de
JThiepval'.

As nossas baterias bombardearam va-
rios ponlos escolhidos da linha inimiga
entre Neuvé Chanelle e o bosque de
GWiiier".
/Londres, 29 — (.\. II.) — O reda-

ctor dos commuiiLcados allemães refe
_._  .rentes ás operações na frenle de oeste,

Sousa e Silva, Trovão, Peneira Pinto, .confeccionados .para uso dos neutros e
Belcm, José Maria Peneira, Babo, Ben- í dos próprios allemães, ao descrever as
to, Frederico Pccc(tiieiro, Costa Lima, I operações da primeira quinzena de
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Um casamento na Época
do terror,

Por Ml.ecoiirt

LÁZARO
1'ot* T>on Jacintho O. Picon

DUASORPHÃS
Por Mietto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Mure Mario

AMOR VENDADO
Tor Salvador Farina

ÓDIO IRRECONCIUAVEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão. ferio na vida
militar,

Por Alfredo tle Vitíny

Memórias de doas jovens
casadas,

Por II. do Bnlznc

m CASO ESCURO.
Por H. ào lliV/.iie

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

POR UM ALFINETE
Por ,T. Ti do Saiut-Germain

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantos

O CORREIO DE LIÍO
Por Marc Mnrio

Victor Torres, Appolinario, Barradas,
Assiiinpcão e Ernesto Ferreira.

(Todos estes nomes eram, de facto,
de collegas da Contadoria da Marinha.)

Pergunta: "Parada, 
peço-lhe que me

dc. por extenso, os nomes no Trovão,
Frederico e Souca e Silva."'Resposta: "José Maria dos Reis Tro-
vão, Frederico de Castro Meneses, Ar-
tinir Américo Belcm, João Carlos de
Sonaa c Silva.

(Tudo era exacto.)
Quando foi ditado o ultimo nome, eu,

cmno se não mu lembrasse, disse:"]oão
C urlos ?

agosto, entregou-se a fantasias as
mais desvairadas.

. 1X0 correr desse -periodo, os alliados
fizeram ao norte de Poziércs um ga-
nho de ,1.000 jardas de extensão sobre
500 de fundo, conquistando os austra-
[panos e a divisão britannica em 4 de
agosto a principal linha de trincheiras
do segundo systema de defesas alie-
mãs. Alguns dias depois, em 9 de
agosto, cffecttiavauí um novo avanço
de 200 jardas sobre úoo dc frente, o
que augmentava sensivelmente a bre-
cha aberta 11a linha allemã,

Do lado franecz, modificava.se dcO Parada, como se qtiizesse. avivar as I modb ainda mais considerável a linhaminhas ideas, respondeu: "Sim, o fi- allemã. Em 7 e 8 de agosto, as tropasiiio/Jo üotiaae Silva. _ [.francezas que operavam ao norte do
Soiüinc, avançavam quasi quatro milhas,(Xa verdade, o velho pae dc João

Carlos todos os empregados da Conta-
dona dil .Marinha tratavam de Sousa c
Silva.)

Pergunta: "Como se chamava o con-
tador da Marinha?"

Resposta: "Francisco José Ferreira."
(lira exacto.)
Pergunta: "Qual era o nome do di-

rector da Secretaria da Marinha no-
meado depois do fallecimento do conse-
lheiro Lisboa?"

(Resposta:"Carlos Américo dos Reis."
(Era exaclo.l
Pergunta: "Lembra-se do nome de

algum outro empregado da Contadoria
da Marinha""

conquistando toda a segunda linha de
trincheiras allemãs. Depois, em 12 de
.gosto, atacavam a terceira linha de
trincheiras allemãs numa frente de seis
milhas e meia e conquistavam-n-a in-
teirainênte, fazendo prisioneiros e roa-
lizando um novo avanço
600 e 1.00 jardas. ,

Ao mesmo tempo foram introduzidas
no mappa da guerra essas modificações,
todas favoráveis aos alliados e de tal
importância que se tornava impossível
dissimulal-as.

Xão obstante tudo isso, b redactor
dos coniiiuinicados allemães não hesi-
tou. Em 5 de agosto, silenciava intei

cia que os italianos repelliram comple-
tamente pequenos ataques inimigos no
Trentino, infligindo aos austríacos gran-
des baixas e fazendo numerosos prisio-
neiros.

Em Gorizia e no Carso actividade
reciproca das artilheriãs.

Os italianos, segundo o mesmo com-
municado, oecuparam o cume do Monte
Cauriol, de 2.495 metros de altura, e
coosolidaram fortemente esta posição.

Nessa acção os italianos fizeram 30
prisioneiros inclusive uni official.

Um telegramma do sr.
Poincaré ao rei da Itália
Paris, 29 (A. H.) — O presidente

Poincaré dirigiu ao rei de Itália o se-
guinte telegramma: >¦

"A Sua Majestade o Rei da Itália.—
Quartel General Italiano: A proclama-
ção do estado de guerra entre a Itália
e a Allemanha tornará ainda mais cs-
treita a alliança entre os nossos dois
paizes e mais intima a fraternidade cn-
tre os seus exércitos. Ella mostrará
claramente ao mundo que, tendo os
mesmos inimigos, os povos Alliados tem
os mesmos fins de reparação do direito
e de libertação da Europa. Rogo a
vossa majestade receber com todas as
minhas felicitações e todos os meus au-
gurios de victoria ás valentes tropas
italianas a nova segurança da minha
dedicada amizade. — Poincaré."

Ao rei da Rumania dirigiu o presi-
dente Poincaré o despacho seguinte:"A Sua Majestade o Rei da Rumania.
Bucacrst. — Neste momento em que
o Povo Rumaico, respondendo ao ap-
pello dos seus irmãos oppriinidos, entra
resolutamente 110 caminho glorioso cin
que vae encontrar a certeza de realizar
as suas aspirações nacionaes, rogo a
vossa majestade! receber para si e para
o seu nobre paiz as sympathias calorosas
da França, — Poincaré."

...
Os super-submarinos

allemães
Buenos Aires, 29 — (A. A.)—O co-

ronel Abel Botelho, ministro plenipo-
tenciario da Republica Portugueza nes-
ta capital, entregou hoje ao clianceller
José Luis Murature, pedido egual ao
suhscripto ppeloá representantes diploo-
maticos dos demais paizes da "Enten-
te" aqui, .para que o governo argen-
tino não considere navios mercantes
os submarinos, seja qual fòr a sua cias-
se, e que proceda á' internação üos
mesmos, logo que cheguem a uni porto
nacional.

JL * -'
Os portuguezes em

Cuntráia
Curilyba, 29 — (A. A.) — Em uma

nota publicada hoje o Diário da Tarde
diz queexistem cm Curilyba qualrocen-
los e onze porlugiiczes, e que destes já

aríando entre! se apresentaram ao respectivo consuia-
j do trinta, que prestaram o juramento

dc fidelidade,-

A luta nos Balkans
Paris, '29' 

(A. II.) — Communicado
do cst.ado-maior do oriente:"Vivos combates de artillieria estão
desde hontem empenhados em torno do.

Isadora Duncan, no Municipal
Isadora fcuncan fechou liontem a sua

temporada de assignílura repetindo toda a
iprimcira parte do .programma da estréa.
Essa repetição daria motivo a reparos, —
apezar de nunca fatigarem 09 numeros ji
vistos, porque outras bellezas foram revê
ladas nas attitudes — se Isadora não fosse
tão simples em satisfazer a platéa.

Propriamente do progranima constavam
dois números novos, sendo o principal m
Marcha 'Fúnebre do Chopin. A grande
artista emocionou .profundamente o publica
cem essa creação magnífica.

A imponência da grandiosa marcha ai*
çouii ella com a majestade, a perfeição
das attitudes, traduzindo todo o sentimen-
to da ipagina celebre do musico genial.

Depois, os applausos c os outros nume-
ros. •£ estava esgotada a segunda e ultima
P-irle, c as palmas não cessavam... Duas,
tres, oito, dez vezes Isadora teve de vir
¦colher as lacclamaçõcs. Potque ella, cm
cada retorno á scena, geenrosamente dan-
sàvà para ogradecer... o que se tornava
a .ledir, com i_)alnt__ oomniovidas... E
volvia... e~dansava... Tambem Zeus a
mandara ,p,ira isso ao mundo,.. Improvl*
sou, assim mn novo, scintÜlante, delicadis*
simo programma... __ rajada de applausos
delirou-a, — c, então, ella foi bem uma
florida frança de arvore deliciosamente
abandonada aos caprichos dc Zéphyro tra-
vesso..,

Bailava... Era a corporificação de to-
dns áquellas notas que vinham para a sua
vida...

'Semeador, de imagens em cada volteio
gracioso, um êxtase, o brilho de uma ima.
gem !

Era tarde, e Isadora dansa va ainda
¦quando o velarium correu docemente..»
Assim vem a Noite ãvaramente roubar o
que se via, recolher toda a luz... — P.

PRIMEIRAS

AOOAOESSA DE CASTRO,
Por .St.wlhitl (I-.nririue -tezle)

IT.ECOS AVULSOS — Nn
Cimilnl: Volumes b.oqlmrtos,
2$0<)0; oncndenindos ém nor-
caliiia, .'.S0OO: com (.iicinlei*-
iiii.iio do unindo. (esi)t*t*i:il),
iíiOOO.

Xo Interior' Volumes hrn-
clmdos, S$300; encndernndos
em iieiTiiliiiii, 3.S500; com en-
cude.nncnn ili* nniiidor (esne-
cinl), *-$."<U>. liuiH-o de jinr-
te. fnst.uccõfis iuii'11 iisslirniitu-
vas vide nn meros .interiores.
Vendem _c collec.õcs _» preços
reduzidos,

Contadoria da.'Marinha com este nome.
Resposta, W um empregado novo.
A' vista desla resposta, declarei ás

pessoas presentes que só no dia seguinte
eu .poderia saber se existia naquella dala,
na citada repartição, algum empregado
com o nome ditado na communicação.

Todos os experimentadores ficaram
pezarosos por não .jbderem, de pproiiipto,
certificar-se da veracidade do que dis-
será o Parada.

Pergunta. "Be não lhe é desagradável,
peço-lhe que dile mais alfurni nome de
empregado cia Marinha," v

Resposta. Apparicio Sean-s.
Pergunta. "15' empregado da Conta-

doria?"
.Resposta. .Y1T0. E' da Sccrctí-ia,-

(Era exacto).
Eu disse ás pessoas prescnlcí-que ia

fazer uma outra pergunta ao Parada, e
que seria uma bôa prova, se elle res-
pondesse com acerto.

Entreguei, .pois. ao sr. P. C. um
papel bem dobrado, 'no anal eu, havia
escripto a palavra "Chefe", pedindo que
o guardasse em sua mão fechada, de
modo que ninguém soubesse o que nelle
estava escripto.

Como se tinha fiuio claridade na sala
para eu poder escrever, ap:i..ou-se de
novo o gaz.

Pergunta. Que jargo exercia o Josí
Maria Ferreira (plPlrabalhava com você
na 3* secção?

Resposta. Chefe. (Era exacto).
Eu, rapidamente, accendi o gaz e pedi

ao sr. P. C. que desdobrasse o papel
e lesse o que nelle estava escripto e
que di.iois mostrasse a todas as pessoasnresentes.

O sr. P. C. abriu o papel c leu em
voz alta a palavra "Chefe", 

passando-o
em seguida ás outras pepisoas.

Eu, na mesma oceasião, dirigindo-me
ao sr. P. C. materialista e alheu, dis*
se: Que pensa o senhor das eominu.ll-
cações espontâneas que estão sendo rc-
cebidas?

Elle, emocionado, respondeu-me: O

VnlT:: -,"/T"° , 
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no_e j Lago Doirane na. margens do Vardar.:
_.u disse ao 1 arada que havia enga-! .,,,terjm. ,,,.in. i,,„i,.7os e limitiva-sò .11 Destruímos o campo de aviação do 1111-

Srava 
'.^"füneei^Vir^lM0 "h 

i ^S 
' 
wgaS" que tinte haWd. | ""«« em Marzen.i, a oeste do Lago

lembiava de funecionario algum Ua cbmbatàa.'contra -importantes..forças-in-, Dolran. Continuamos ,a progredir na
glezas mima frente assás extensa, ac- direcção do rio Ljumnica. .

i crescenlando que essas forças tinham ! Hontem,. os servios continuaram a
sido i-epcllidas coin grandes perdas a: Progredir na direcção de Ventrenik.

í oeste do Bosque de 1"oureaux. A ver-1 Repelliram fortes ataques dos búlgaros
dade, entretanto, cra que o combate á cota 1.506, a noroeste do Lago dc

i não se dera numa frente muito exten-1 Ostrovo e tambem mais ao sul. _
sa, não houvera ataques, e cohsequcn-! Os communicados búlgaros continuam
temente, nada houvera que rechassa. a mencionar pretensos suecessos nas
nas vizinhanças do bosque de Foureáttx.! duas alas na direcção do mar e ao sul
No dia seguinte o redactor allemão con-1 de Kritza, a sudoeste de Klorina. Na
tinuava fiel ao seu silencio, e foi só realidade, porém, os búlgaros, desde .0
em 7 de agosto que, incidentemente e I começo das operações, occuparam_ só-
com muita discrcçfio, mencionou: "Os'mente uma porção dc território inde-
inglezes tomaram temporariamente ele-1 feso, território que estava em poder dos
mentos tle trincheiras perto dc Pozié- gregos a oeste do Lago dc Ostrovo.
res". Quando cm 9 do corrente os Atís. A ala esquerda servia deteve todos os
tralianos effectuaram o scu grande | ataques do inimigo c infligiu-lhe pesa-
avanço, o redactor ignorou o facto e
sobre elle não disse palavra. A nropo-

<-ito do grande avanço britannico, de-
tinitivamente consolidado, tudo quanto
se fez saber aos neutros foi: "Rccon-
cmistáiV-OS no correr do contra-ataque
ciW-.1e11.os de trincheiras que haviam
caido temporariamente em poder dos
inglezes. "

Não é de resto a primeira vez qttc se
assignala este systema praticado pela
Allemanha cotn o fim de mystiíicar os
neutros.

idas perdas.

Não precisa dc reclame "_..___!.•_•

1ÍY". Acua mineral nntunil. Deno*
sito Th. Ottoni 34 — Ti 355. N.

I Está imminerite a interven-
cão da Grécia

A ENTRADA DA RU-
MANIA NA GUERRA

Paris, -o — ('A. Ií.) — Desde a li-
bcrtadòra victoria do Mame . nenhum
acontecimento provocou alegria e cn-
thusiasmò tão completos, nem tão ca-
lorosos coinmentarios da imprensa,
como a declaração de guerra da Ru-
nta_i:i á Austria-Hungria. Essa attitu-
de da opinião provou do que a entra-
da da Rumania na guerra representa
não só um novo c importante concurso
militar c pdlitico, mas tambem envolve
unia alta significação para a infallivel
victoria da Liberdade, do Direito e da
Civilização. Sente-se que a França in-
teira. já unida por tantos laços de sym-
patina ao pequeno povo latino, se com

senhor é um homem serio, acreditoNnaí I niovcu intensamente com a solidarieda-
suas palavras: creio que os nomes dado*,! dc (la Rumania cujos filhos saúda como
nas conununicações são realmente dc irmãos, na maior alegria,
empregados da Contadoria e da Secre* I Etn coiiscqucncia da declaração da
taria da Marinha: não ha interesse ai- Knmania, a guerra entra agora mima
gum da sua parte cm nos enganar. O
que estou presenciando não sei explicar:
é unia maravilha.

Garanto-lhe, respondi, que os nome*
ditados são de fucciotiartos da Contado»
ria^e da Secretaria da Marinha.

Esta conversa do sr. P. C. commigo
durou cerca de dez minutos.

Todos os experimentadores falavam
ao mesmo tempo, commetUnndo o facto,
uo auge da maior admiração.

l.ogo que era ditado o nome dc algum
empregado, as pessoas presente.

Xova Yorlt, 29 — (A. A.) — Con-
sidera-se imminente a entrada da üre-.
cia no conflicto europeu.

O gabinete de Athenas, segundo in-
formações dc Londres aqui recebidas,
aguarda tão somente que o rei Constan-
tino melhore um pouco da operação a
qttc se suhmetteu, para resolver, o as-
sumpto em prol dos alliados, cujo tra-
balhs diplomático para consecução desse
fim tem sido enorme e de optimos rc-
sultados.

Por seu turno, os jornaes dc Berlim,
de accordo com telcgramiuas hoje trans-
mittidos para esta cidade, mostram-se
tambem descrentes de que a Allemanha
consiga mais alguma coisa cm Athenas
c acccresccntatn que os alliados estão
com a força obrigando a Grécia a to-
mar armas cm seu favor, intimidando-a
com q bloqueio geral e com os milha-
res de homens que têm concentrados
cm Salonica.

A Bulgária não declarará
guerra á Rumania

Paris, ap — (A. II.) — Telegram-
ma de Ducarcst para o Pctit Journal
annuncia que a Bulgária resolveu não
declarar guerra á Rumania ainda mes-
mo nue as tropas russas atravessem o
território rumaico para ir atacar os bul-
garos.

nova phase. O acto político da nação
balkanica constitue um facto capital na
presente situação, representa a coroa-
cão da obra dns alliados, intenta cm
despedaçar as ambições balkanicas do
Icaiscr, e constitue a consagração do
vasto e magnífico progmmma do sr.
Briand, approvado pela Conferência de *"Paris- , , , . i Os rumaicos fazem junecãoPor oulro la.ln, (ioo.r.oo 'homens de *•

.tropas frescas e bem equipados, rcsol-J C01T1 OS TUSSOS
j lidas a reivindicar pelas armas as as-1 Londres, co — (A, II.) — Informam

, | pirações nacionaes, constituem uma: jc zm-icl, qUe as .tropas ruinaicas que. , ,., '"""i força com que os impérios centraes te- estavam concentradas cm Jassy entra-gindo-se a. num, perguntavam: W exa-1 rn,, <„,_ co„tar iinmedialamentc, •¦".',

"O DOMINO'", NO CARLOS
COMES

Os srs. Pereira Coelho e Alberto Barbo-sa. os mesmos autores d'O 31, ligaram os
seus nomes á revista-fantasia — O Domina,
quo hontem foi representada aqui, pela pri-meira vez.

O Dominó, parece, c a melhor das peçasdo repertório da companhia líden-Theatro,
d;-, Lisboa, e a sua montagem vae, é certo,
alem de toda a espectativa. Quando mesmopi peça fossi: desprovida dos attracíivos quepossue, cm alta dose, a montagem seria,uor si só, capaz ds salval-a. E' a ultima
palavra. O guarda-roupa c inteirainciiÉInovo c custoso.

Outra preciosidade, das muitas aue en-carecem o valor da nova revista, é a mar-cação. O corpo de coros, apezar dó' enor-me trabalho, mantêm-se tão correctamente
que se torna merecedor dessa nossn primei-ra referencia. Os scenarios, feitos com
grande cuidado, produzem magnífico effci-to nelas suas illuiuiniições bem combinadas.Alguns delles foram pintados aqui mesmo,
pelo sccuograplio Reynaldo Martins, artistafuturoso.

O Dominó tem, como todas as revistas
apnaratosas, um sem numero dc persona-cens. Os compares estão a carso de C.
kcal c João Silva, esto, principalmente, mn
compêre divertido, que defendeu galharda-niente o papel dc Tunas, sempre muito ap-
plnudido pcia numerosa assistência que cn-chia completamente o Carlos lioincs.

Henrique Alves tem na O Dominó tres
papeis importantes, dos quacs tira vanta-
ioso partido, sendo egualmente acclariiadocom, cutliusiasmo. Creada francesa, imane iado francês são os napeis que eslão af-feelos á sra. Bcrtlic Baron. A sra. llaron
tem # recebido da imprensa, etn (reraf, refe-
rcnciüs lisongeiras. * Mais que iiujica a es-
tininda artista fez iús a taes referencias.
Meihna de Souza., a applaudida artista quert; nosso publico já se acostumou a applau-plir. tem nada menos de cinco papeis. A'iodos ns sra. Medina dá irreprehensivel des-empenho c iuteriirctação, destacando-sç, en-Ifctanto, no Coração português, numero ori*.
(íinal do maestro Bernardo Ferreira, c faz
suecesso.

Outras artistas que merecera menção es-
pecial são:—Elisa Santos, Margarida Vel-
loso. Celeste de Oliveira (Bolacha Maria),
Kleh-ina. Sallaty, Pastichl, Mary Solles,l*erry. Ouv de Azevedo c os actores I,uÍz
Bravo, Josc Moraes, Costa, etc.

De. outros napeis, tomaram conta: Sarah
Medeiros; Tina Coellio, C.ertrudcs Queiroz,IMacido Ferreira e .Tose Queiroz.

A musica c composição dos maestros Del
Negro e Bernardo Ferreira.

O D'JmÍnó_ ufio rosta a menor duvida,
nela sua condição de revista cxcellente,
fará longa c brilhante carreira, no Carlos
Oom cs.

¦ Os apjilausos cntliusiasttcos da asslsten-
cia. (tua achou por bem bisar uma porção
dc números, são a prova segura do grande
da nova peça.

Na vida trilha por lcnima
Bobei* Bóinintc IRACEMA.

«»»•__» o —

DE PORTUGAL
Lisboa, 29 (.-/. A.) — O dr. Bernar-

dino iMachado, presidente da Republi-
ca, e o dr. Mesquita de Carvalho, mi-
nistro <'a Justiça, assistiram, em Cin-,
tra, á sessão solenne ali realizada etn
homenagem a Latino Coelho.

Os demais festejos commemorativos
estiiverain imponentes.

Usboa, 29 (A. A.) — O capilão de
fragata Azevedo Coulinho, ministro da
Marinha, recebeu hoje innumeros cum-
.pritnentos, muitos dos quacs do exte-
rinr, devido ao suecesso obtido «pela ca-
nhoncira "Ibo", que conseguiu escapar
illesa á fúria de um submarino g-.rma-
nico.

O commandànte e to<'a a officiali-
dade da "Ibo" foram elogiados pelo
acto de bravura praticado.

Lisboa, -o (A. Ií.) — O embaixa-
dor do Brasil cumprimentou hoje os
membros do governo c cm seguida os
diplomatas estrangeiros aqui acredita-
dos.

Lisboa, 2g (.*!. /..) — As missões
militares ingleza e franceza, que clic-
gam amanhã a Lisboa, serão recebidas
na -estação do Rocio pelo governo, au-
toridades civis e militares c outras cn-
tidades do mundo official.

W-i <l -3B • tfUJMl

Xa vida tculia por lennna
Beber somente IBAOE-IA.
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l'in lioi tlcsníiicdntlnincnto mal-
trntatlo encontrou quem o

protegesse
Apezar de não pertencer á Socieda-

do 'Protecíora dos Animaes. n sr. Ar-
l'hur Ferreira, funecionario do Minis-
terio da Marinha, teve ante-hontem um
posto de indignação, ao vêr um boi
cruelmente maltratado por boçal carro-
ceiro.

Passava pela rua Di.is da Cruz quan-
do o insensível homem, que procurava
descarregar o carro, cheio de madeira,
em um terreno junto ao cdiíicio em
quo funeciona a delegacia do >poljara
do 19o :listricto, cstuptdamcnte armado
de agtiillião, desprovido do varapáo,
feria o inoffensivo boi.

Retirada a anua pelo sr. Artliur
Ferreira, por elle nos foi cila entregue,
achat-do-se em nosso poder.— —.. i-Mao-jg^aE-sj**»»*****-¦ - —

cto? Parada, disse eu, vncè deve saber!
que o .oit:!a e Silva, o Costa Lima e oi
Babo já passaram parn o inundo cspl-
ritual; você já os encontrou!'

Resposta. f\ão,
Como já era muito tarde (quasi 11

horas da noite) a sessão ia terminar-,
antes, porém, perguntei ao Parada se
clk* poderia arrastar uma das nossas ca-
d ei ras.

Tendo sido d.ula resposta afíirmativa,
tolos ficaram esperando.

Pouco depois, a cadeira cm que estava
sentada uma das senhoras presentes
arrastou-se cerca de 6 palmos.

Eni seguida o Parada declarou não
gostar de produzir phenomenos physl-
COS. — ÜSCAIt -''Ako.unni.i,.

rao que contar immedialamentc, unia: ram ua Transylvania, a oeste de Piatra,
vez que tanto os búlgaros como a H1111- _ fizeram juneção com os russos que
gria já se acham ameaçados, de flanco desciam da Bukovina.
e pela rectaguarda, pelos Rumaicos e 3Russos cuja juneção foi já consumada, q ;ornaee* Ap Mova YorkEffectivamcnte, ns combates começaram; "-'o JurridCb ue lNUVcl I-IK
na fronteira da Rumania, e sabe-se que
os Russos, com avullados effectivos. já
atravessam o Danúbio ipara invadir a
Bulgária.

Finalmente, no terreno econômico, a
declaração rumaica terá cmiio conse-
quencia apertar-se mais e mais o blo-
queio contra as potências centraes que

e a entrada da Rumania
na guerra

Kova York, 29 — (A. A.) — Os
jornaes continuam a oeeupar-sc longa-
mente da nova phase da guerra com a
entrada da Rumania no conflicto.'Em .clegranimas dc Londres esses jor-starão privadas da sua melhor „acs dizem que a Bulgária já declarou
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N*a viila tonlia poi* lenimn
Beber somente IHACI3MA.

UM 1ÜU.-0

Um ponta-pê ue 9,110 ro
morto ile uma creança

cjue esta o bar

ultòu' a

A VIDA EM VIDROS.
Mi [na

DS
Ernesto Souza

BRONCHITE
Rouquidão, Astbuia,

Tuberculoso pulmonar.
GRANDE TCNICO

abre o appeilie i prn_a_ a
[orca iiiostüiar.

SMAIUDO a C„ lo dt Mnrgp. 14
¦^.t;—Ã—^BP-ods""

Xo terreno cai Que esta o barracão,
moradia dc Vitaliua d.i Conceição, esti-
verara hontem os médicos legislas da
policia, drs. Diogenes Sampaio e F.ly-
síp-p do Couio, afim dc ser feita a ixhu-
tuação da creança, que, victima de bru-
tal ponta-pc do creoulo Miguel Rodri-
gues, teve nascimento prematuro, sen-
do ilepois cn!errada nos fundos da
casa.

Não foi encontrado o cadáver, mas,
apenas, um pedaço de par.no ensan-
guontado.

Ao que píí-ecc a creança não fpii ex-
pjíitiia, e VU-uiiia í!íl CohccÍiíío, reco-'-br'p :'; -.,:•..". Casa »... Misericórdia, vae
"*;'"itnr-5a a mcííniVosa intervenção ci-

OS COXIBADANDOS
;Vs *: horas d.i tarde .le hontem. apre-

Sentou-se no j.abineíe do inspector da Al-
fandega, acompanhado pelo official adtta-
noiro Alfredo dc Oliveira Freitas, um tra-
bal!i.idor da estiva, o qual depois dc ter
aquelle official coufabulado cnm o sr. Al-
fredo Pinto, secretario da inspector, foi
introduzido na sala ile trabalho ilcsse fim.
ccíonario, onde esteve, de portas' fechadas,
até á hora de sc encerrar o expediente.

Devido a essas medidas de' precaução <j
r.à muttsmo em nue se encerraram, depois.
o sr. Alfredo Tinto c os demais auxiliares
dc Kalmu-C do sr. Paula c Silva, não con-
seeuimos Falier ao certo de_ que £c tratou.

Com __ algum esforço, oorcnx, conscRuimos
descolirir que o trabalhador chama-se José
Rctniro, e que a sua oresença. tão deroora-
da na sala do sr. Alfredo Pinto, facto cer-
rado dc tinto sígillo, foi motivada pe'a de-
nuncia «c um contrabando que está *jnra
passar e díF,obertu pelo citado tra1)alÍ£uTÍJr-

fonte de abastecimentos, iu> que di;
speito a petróleo c cereacs.

Os jornaes unanimemente saúdam e
manifestam a 'sua admiração pelo rei
Fernando da Rumania e pelo sr. Gra-
iiane, chefe do gabinete de Bucarest,
que to.ios os entraves souberam arrepiar
e tudo previram de modo a assegurar a
preparação da Rumania.

O ministro da Rumania cm Paris foi
hoje muito felicitado pelo encaminha-
mento das primeiras operações muita-
res, pelo brusco aíai|ue des rumaicos
cm território 'húngaro, sábia medida ijtie
poupará homens e tempo á Rumania.
Os russos estão resolvidos a persistir na
sua acção até que aos búlgaros tenha
sido infligida completa punição. Quan-
do apertada entre os russos, os italia-
nos c os rumaicos. a Austria-Hungria
implorar misericórdia, e a Bulgária e a
Turquia se virem isoladas por effeito da
junecão do; russos com o exercito ao
mando do general Sarrail, raiará a hora
da paz.

A declaração de guerra da Rumania
causi

guerra á Rumania c, em tclegrammas de
Paris, dizem que o governo de Sofia
está díspo-sto a não declarar a guerra
,1 Bucarest, ainda mesmo que seu terri-
torio venha a ser atravessado pelas tro-
pas romenos para dar combate aos aus-
tro-alleniães.

Apezar de parecer um tanto absurda
esta ultima informação, a*"primeira não
satisfaz completamente e o resultado
disso . que a opinião publica está viva-
mente anciosa por.saber da verdadeira
altitude da Bulgária,

Os commentarios variam, havendo
muita gente que crê na possibilidade
do governo de Sofia negociar a par. cm
separado com as nações que consti-
tuem a "Entente".

A morte de um pintor
francez

Paris, 29 — (A. II.) — Falleceu
com 07 annos o pintor francez llenri-
que Harpignies.
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As loüitluius cns.iiiirns só nn
CASA LONDON

Unico deposito no Uio. Ternos
soli mcdítln

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos _o 1* qtinlltlade.

Cuitlnilo rom os imitadores. A
nossn. ensa ó
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Búlgaros e servios se
disputam a' posse de

Vodena
Londres. 20 — (A. A.) — Telegra-

UULi-U ¦_<,"•''' --"¦* fíuciia ua i\iiiii-iuu j 1 c- t *' .
sou tambem profunda impressão no 11,1:"» ae Salonica dizendo oue a luta

estrangeiro, onde a maioria dos órgãos, '*os Balkans prosegue, aiigmcntando
da opinião publica traduz esse acto por ] sempre de intensidade,
um formidável golpe contra as pnten- Em Gornjiteoovo esta travada re-
cias centraes. quer do ponto de vista | nliida batalha entre búlgaros c servios,
moral, quer do ponto de vista material, ambos disputando o caminho que lhes
Xa Hespanha, notadamente, o facto.cau- garante a posse de Vodena, importante
sou grande impressão, pois se considera 1 cidade grega.
que -só a Rumania entra na guerra de- Apezar dos búlgaros serem cm maio-
pois de tão longa espectativa.. c porque ; rjai 03 servios estão senhores de opti-
está agora convencida da victoria dos; raas posições, que lhes garantem su-
paizes da "Entente Os jornaes. na perforidade estratégica solvr: o inimigo
sua gener.-.hJ.ide. attnbirem todo q me-1 . rort:,„;o> as majores probabilidadesrito do auspicioso acontecimento a tir-
meza de governo e da diplomacia fran-
ceza* especialmente na questão dc Saio-
nica, que talvez tivesse effeito decisivo
sobre o actual passo da Rumania. 0
resultado conseguido tem feito augmen-
tar mais c mais o prestigio do sr.
Briand, chefe do gabinete franecz.

DO INTERIOR PAULISTA
_ SANTOS, 28. — O sr. John Tliorn-

ton, negociante, fornecedor de vapores,
ha tempos comprou uma lancha a!*»
lina para-seu serviço marítimo. Alan-
cha era guardada na Bocaina e ha nm
mtz mais ou menos audaciosos gatunos
jenetraramuo 'barraca. e~ roubaram va-
rios materiaes da pequena embarcação,
como psejam:. ancora, -corrente e o ma-
gnetico, que a impede de fu_çcionar. u
sr. Thornton, auxiliado por alguns cm-
.pregados, iniciou uma busca por touo o
bairro da Bocaina, nada conseguindo.

Afinal, agora foi descoberto que a
ancora e corrente encontravam-se em
um deposito marítimo, em frente ao
mercado. A policia, tendo conhecimen-
to do facto, entregou-o ao inspector, te-
nente Olivio de Freitas, que, dando con-
ta do encargo, apprehendeu aquelles pe-
treeho9, devendo ser amanhã entregues
a seu proprietário.pO encarregado do deposito, interroga-
do por que fôrma se acham estes objc-
ctos em scu poder, respondeu que.fo-
ram ali depositados por um catraeiro.
•A policia marítima vac agora entrar em
acção, procurando descobrir o restante
do roubo.

Realizou-se hontem, na matriz da
Villa iMathias, a grande festa em hon-
ra ao Sagrado Coração dc Maria, ha-
vendo ás 7 horas missa com commu-
nhão geral e ás 9 horas missa solenne
a grande orchèstra, falando ao Evange-
lho o revdmo. padre Waldomiro Ciri-
za, que produziu brilhante sermão. A'
tarde houve imponente .procissão, notan-
do-_E uma enorme multidão- formando
seu cortejo. Nas suas alas, além de an-
dores artisticamente preparados com
imagens, viam-se um numeroso, grupo
de senhoritas trajando branco, com fi-
tas azues, e muitos anjinhos rica e pri-
morosamente trajados.

¦Ao recolher-se o imponente prestito
religioso, oecupou a tribuna sagrada o
revdmo. conego Juvenal Kohly, viga-
•rio do Rosario, que produziu uma elo-
quente e brilhante pratica.

A1 noite, com o adro da egreja rc-
¦pleto de distinetas familias, continuou
animado leilão de prendas, com vários
objectos de arte.

CAMPINAS, 28. — Foi celebrada,
hoje, ás 9 horas, na cathedral, a missa
de 7o dia, cm suffragio da alma do sr.
Alfredo Franco de Andrade.

A's 7 1J2 lioras, na egreja de São
Benedicto, foi tambem rezada missa
em isuffragio da alma do finado major
Antônio Corrêa dc, temos.

Como mo primeiro domingo, foi
extraordinária a concorencia que affluiu
ao Rink Campineiro, para tomar parte
nas dua's sessões de patinação do Skat-
ing-'Rink, recentemente fundado nesta
cidade.

Na sessão _a tarde compareceram
distinetas. senhoritas, e foram boas ho-
ras de diversão ali passadas.

No .próximo domingo haverá tambem
sessões do mesmo gênero dc sport e a
directoria fundadora do Skating pro-mctte proporcionar maiores cotnmodi-
dades aos freqüentadores do "rink".

Com muito boa concorrência, 'fun-
ccionou hontem o cinema installado no
Colyseu Campineiro, da firma Bianchi
& Comp,

A banda italo-brasileira realizou
liontcm, no jardim da praça Carlos Go-
mes, o seu annunciado concerto musi-
cal, para o qual estava organizado o
programma publicado na correspondeu-
cia de liontcm.

A assistência foi boa.
,— No dia 27 do corrente, cm sua

sede social.^ á rua Alvares Machado
n. s, a Sociedade Artística Beneficcn-
te fará uma assembléa geral de seus
sócios, afim de scr dado aos mesmos,
conhecimento do relatório da directo-
riat< balancete e contas.

Esta assembléa é a segunda convo-
cada, em virtude de não ter compareci-
do numero legal na primeira, que foi
convocada para domingo passado.Pelo nocturno de 'hontem, passou
por esla cidade, com destino a essa
capital, o dr. Cândido Rodrigues, vice-
presidente do Estado.

Vae ser brevemente aberta unia
travessa na Avenida S. Paulo, no bairro
de Bomfim, nesta cidade.

O terreno necessário para a abertura
dessa referida rua vae ser dado ao
município pelos srs. Felix da Cunha,
dr. Cândido Ferreira Silva Camargo e
outros.

LAGOINITA, 28 — Conforme estava
annunciado, realizou-se a festa do Di-
vino,_ nesta localidade,

iFoi enorme a concorrência de povo.0_ festeiro, sr. Manoel Alves de Souza,nao poupou esforços para dar cabal
desempenho á missão que lhe Joi con-
fiada.

Tudo correu na melho? ordem pos-sivel.
O nosso vigário foi auxiliado pelospadres Victo Padla, digno vigário deNatividade; padre José Benedicto daSilva, redemptorista do convento deApparccida, que fez o sermão, tendosido muito apreciada a sua eloqüente

palavra.
A corporação musical S. Benedicto,

sob a regência do sr. Edward Pereiraauxiliado com alguns elementos da cor-
poraçao Santa Cccilia, de S. Luiz, des-empenhou correctamente o seu papelnada deixando a desejar.

A orchèstra, sob a regência do sr.Roberto Rio Branco, esteve uni verda-ilciro primor.
Fo isorteado .para o anno seguinte osr. Benedicto Cincino Filho.Em companhia dc sua familia,esteve entre nós, o coronel João Soa-res Meuvlles, influente chefe políticodesta cidade.

Mm

de victoria.

Uma manifestação em fa-1
vor de Liebknech

Londres. 20 — (A. II.) —Os jornaes
desta capital publicam tclegrainnias de

. | Haya annunciando que na semana pas-
Os ailStriaCOS repellldOS no ; sada realizou-se cm Drcsde uma mani-

| festação popular em favor do deputado
' socialista Leibkncch.

ron CIÚMES, UMA MüIiHER
QUEBRA A CABEÇA ÜE

UMA OUTRA
Emilia Alves Silva, portugueza, de

54 annos dc edade, solteira e residente
á rua Coronel Pedro Alves n. 59, nn
Saude, niio via com bons olhos nem
cra estimada por Joaquina Rosa, da
mesma nacionalidade e residente 11 mes-1
ma rua n. 2?.

Era uma questão dc ciúmes- Uma
r;ucilão de ciúmes. Uma dessas mulhe-'
ref, casada com um boliqtrnciro Üa'
rua da .aude, tinha desconfianças de
que a outra queria conquistar-lhe o ho-
mem.

Hontem, resolveram ajustar contas.
Tiveram unia terriivel discussão, quese foi aos poucos azedando, ao pontodc chegarem aos extremos da luta cor-

porai.
Emilia, no meio da luta, lançando

mão de um páo, quebrou a cabeça dc
Joaquina. que só assim se entregou.

A Assistência foi chamada, e prestouos curativos em Joaquina.
Emilia foi apanhada em flagrante pe-Ia .policia do S° districto e mettida no

xadrez, onde passou a noite, para acal-
mar os nervos.

O prompto allivio da tosse
- iBncontna-9- a venda em todas asDrogarias.
XAROPE I)E T.TMÃO BRAVO E

BBOMOF0RMI0 DE QUEIROZ
Fabricado pela Socied. Prod. Cliiin. S.

Luis — _*. Paulo
De todos os medicamentos que têmsido expostos á venda é este xarope o

que reúne na sua composição tudo
quantó a terapêutica encerra de maisapropriado para combater as moléstiasbronco-pulmonares.

E' um poderoso cnlniantc ou sedn-tivo, e, como tal, allivia a tosse mais
pertinaz, mesmo que se trate da tosse•dos tísicos ou da asma.

O Bromoformio que entra na suacomposição associado a outros medica-mentos, pela sua acção calmante e an-
í_sept 1 cn. sietx«a efficazmente na CO-
y U ü, __, L'L_ I __.,

Os Resfriamentos, Rouquldões c
Ontnrros , Broncldcos desapparccemlogo as primeiras colheradas deste po-deroso xarope.

OSí TUBERCULOSOS e os ASMA.iiLUb encontram immediato alliviocom o seu uso.
As creanças tomam-no com facilida-

SABOR 
Ca"Sa d° SEU AGRADA\'*EL

Não contém morfina e, por issopode scr usado sem perigo.
-~***&<*~4mmm*4t*^mWmm-m-
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Trentino
-?oir... 2. (A. H.) — 0 communi-

cado do generalissimo Cadorna auiiuu-
'Durante j manifestação deram-se

I sérios cor.íüetos entre o povo e a forca

armada, resultando a morte de oitenta
e cinco paizanos e vinte e dois solda-
dos.

Foram effectuadas duzentas prisões.

A fronteira suissa fechada
Londres, 2_ — fA. A.1 _ Um des-

pacho de Berna diz que a Allemanha
ordenou o fechamento da íron*eirasuissa.

Não pagou a divida e foi
espancado

Pedro (aldino, de 36 annos, brasileirode .pronssiio -C9_oi_iecida. devia 1S000. h-í_lgum tempo, ao indivíduo de nome Ma*noel Antônio ,preto, brasileiro, de -o annos c tambem como aquelle desocupado.Hontem a noite, Manoel Antônio cn-conlrando-se çom redro, na rua da .Mise-ricordia, eagiu-lhc o pagamento.Recebendo resposta negatSva do devedormie lhe disse que não poda pagar, Manocilançou mao de un, ferro e' X.u diver«"pfft, 
,V^ cabeça c Pe|0 corpo!"ledro Galdino, muito machucado, foi

tn, ; ' Pel*a Aí»stenda, que lhe pré"
V,r,i" -P mC'r. "'rallvos e o removeu

u.i cm tratamento.
,i_ -."í5""50-1'' í^n.nncttido o stu estupi.ÜO geoto, qm* iUglr mas foi __ Kpela policia e levado para a delegada d.
ão xadrei.^ 

•'«toado « recolhido

BOCAINA DE AYURUOCA, 35. _
Continuam as reclamações para a rc-
construcção da ponte .obre o rio Pre*
to na estrada de- rodagem de Rezende,
que liga este Estado ao do Rio de I.i-
neiro, c cuja falta está prejudicando se*
riamente o nosso districto, além do
prejuízo- material que pôde òccasionar
o estado lastimável em que sc encontra
a referida ponte.

Pára isso, chamamos a attenção do
governo mineiro e esperamos que im-
mediata. providencias sejam tomadas,
nma ver que o serviço é de notória uii-
lidadij publica e de interesse para o
próprio Estado, visto haver naquelle
Jogar um .posto -fiscal.

Esteve entre nós o coronel João
Oswaldo Diniz Junqueira, presidente
da Câmara Municipal e prestigioso che-
fe político do municipiò. S. ex., que
vein por Livramento, onde toi alvo de
estrondosa manifestação, aqui se de-
morou apenas . um dia, mostrando-se
'bastante satisfeito com o acolhimento
que teve cia população desta localidade.

Tambem esteve entre nós o coro-
nel Francisco de Paula e Silva, disiin-
cto pharmaceutico, residente em Ayu-
ruóca, chefe de numerosa familia.

Os escrivães de paz do município
estão promovendo uma solicitação, queserá dirigida ao Congresso Nacional,
pedindo a reforma do registro civil,
porquanto esse serviço vae sendo feite
com muita irregularidade, visto haver
grande difficuldade para a execução
dos decretos n, 9.886, de 7 de março
de iS88, e n, 181, de _4 dc janeiro de
1S90.

¦ Haja vista o casamento, que no inte-
rior é geralmente feito somente no re-
ligioso, com grave prejuízo para a so-
ciedade.

Seria de conveniência que os demais
officiaes do registro civil deste Estado
c de todos os outros da Repu.lica, sc-
cundassem. essa iniciativa, que, uma
vez atendida, viria melhorar as condi-
ções da classe com muito proveito paraa conectividade.

Por portaria de 5 do corrente, dodirector geral dos Correios, foi trans-¦ferido para Livramento, em caracter
provisório, a linha postal desta locali-
dade, via Augusto Pestana.

Não havendo outro motivo, é dc sup-
pôr que essa transferencia 'obedeceu
unicamente á conveniência de .serviço
do Correio, visto não estar restabeleci-
do o trafego, diário da Estrada Oeste
de Minas, cuja demora está prejudicai!-do enormemente os interesses deslazona.

Ein busca de melhoras para a
saude, partiu para Caldas, no dia 22
do corrente, acompanhado de sua es-
posa e uma filhinha, o sr. Firmino Fer-
nandes, abastado commerciante desta
praça e proprietário da conhecida fa-brica de manteiga mineira marca "Ta-
mandtiá".

Victima de pertinaz enfermidade,
que resistiu a todos os recursos em-
pregados, falleceu, no dia 19 deste -mez,
a sra. d. Maria Jacintha Diniz, cari-
nhosa esposa do sr. Joaquim Oscar de
Sampaio, segundo juiz de paz deste
districto.

O enterro da distineta senliora, quecontava apenas vinte e seis annos de
edade, realizou-se na manliã seguinte,
com grande acompanhamento,

Organizado pelo sr. Amancio Van-
ni, realizou-se liontem, ao meio-dia, no
logar denominado Grão Mogol, distan-
te 2 kilometros desta freguezia, um
agradável "pic-nic", ao qual compare-
ceram as seguintes pessoas: senhoritas'Rosina Giffoni, Albina Vanni, Lisbella
Cândida de Almeida, Marianna Vanni
e Laudelina Arantes; dd. Anna Carie
Vanni, Maria de Paiva Giffoni, Maria
Vanni c Bemvinda Arantes; rcvmo. pa-dre Gregorio Garcia, coronel Augusto

> anni, João Bâptista Dalia, Leopoldo
Leão da Silva Gavião, Antônio Alipio
de Paiva, Amancio Vanni, Octavianò
Vanni, .João Florenzano e João Òlcga-
rio Vanni.'Pelo amador padre Gfcgorio Carcia,
foram tiradas diversas pliotographias.Nesta freguezia foram pregadasas Santas Missões, pelos revmos. pa-dres Redemptoristas lÃtlianazio, Jorge
e Cornelio, de Juiz dc Fora, do dia 14
a 23 de julho próximo passado.

Mais uma vez este povo manifestou
seus sentimentos verdadeiramente ca-
tholicos, pois que, durante os nove dias
que permaneceram aqui os revmos, mis*
sumários, o povo soahe^ comportar-se
dignamente, e diariamente concorreram
com a sua presença para o brilhantis-
mo de todos os actos. A concorrência
dç fieis foi extraordinária e a fé ma-
nifestada por todos aos ensinamentos
da nossa sacrosanta religão teve como
conseqüência os frutos consoladorcs de
1597 confissões e 3.200 cominunhõcs.

Relativamente, os mesmos resulta-
dos foram obtidos na capella filial da.s
Flores, onde os referidos revmos pa-dres estiveram sete dias, tendo havido
naquelle logar, 653 confissões e 963communhõcs.

Suas reverendissimas, que saíram
bem impressionados desta localidade, na
qual deixaram agradáveis recordações,
partiram para Santa Rita de Jacutinga,no dia 3 do corrente.

Festejando, no dia iS do corren-
te. o baptizado de sou interessante fi-
Ihinlio Orlando, encheu-se de festa olar do distincto casal, sr. Adlicmar de
Alvarenga; e dc Carolina de Alva-renga.

Eoram padrinhos o sr. Eduardo Mo-
reira da Silva e sua esposa, d, Maria
Moreira da _ilva.

p— Fez annos no dia 15 do corren-
te a graciosa senhorita -Maria da Glo-ria Fernandes, dilecta filha do sr.
Firmino Fernandes.

Guardou o leito por alguns dias,
em eslado grave, o sr. Joaaquim Do-
mingucs Maciel.

De hontem para lioje accentuaram-
se as melhoras, sendo satisfatório o scu
estado geral. — (Do correspondente)

CAMBUHY - Deste para o termo
, , aei£. fo! «movido o juiz munici-

pai dr. Thcodoro Ribeiro de Paiva.
Foi nomeado para substituil-o o dr,

Jose Gorgulho Nogueira.
, 

~,Já se acha entre nós o dr. Car-los Cavalcante, juiz de direito desta co-marca.
Em companhia dc sua senhora, sc-

gunt no dia 1 para Campanha o dr.Adolpho Bastos de Castro, que foi ali
gozar as ferias deste mez.A Câmara Municipal, com o lou-vavel intuito de tratar do nosso desen-volyimento, não tem poupado esforços,e_.o povo, correspondendo a essa inten-
çao, vac-lhe prestando scu concurso.

Se não houver desanimo, esta cidadedentro em pouco estará completamentetransformada.
—; São^ esperados nesta cidade os con-cessionários do privilegio da installaçãoda luz clectrica cujos serviços serãoem breve atacados.

Para Ribeirão Preto, em visita áscu genro e filha, sr. Affonso Picarellic senhora, seguiu 0 maj0,- Alfredo da
J-osta Magalhães, advogado de nossoforo.

Já estão concluídos os serviçosde concerto no edificio do governo mu-nicipal.
.¦__— Causou aqu' má impressão e tem"sido. muito commcntndo, o acto da sub-administração dos correios de Campa-nha alterando para 3 cm 3 dias a con-cluecao de malis entre esta agencia e aue Jaguary.Ha dins falteceu nesta cidade asr. Alexandre Josí Eiras.

_ — Acha-se nesta cidade, em visitaa sua família, d. Zena dc Souza Vir.
gas, esposa do sr. Affonso de Souza,residente tm Tapiratiba, E. de SãoPaulo.

Da cidade de Jaguary transferiusua residência para esta o pharmaceu*tico Jos.* Barros Duarte.
. ~c.1A™a--se enfermo o sr. Aníonicda -ilveira Lamber', collector estadualnesta cidade.

ULTIMA HORA
Seraphmr Corrêa

Netto

t 

Clara de Souza Netto, seus fl-'
lhos, nora, genros c netos, con-.
vidam seus parentes c antigos
para acompanhar os restos mor*
taes dc seu esposo, pae, sogro -a

avo, SERAPHIM CORRÊA NETTO,
fallecido hontem, 29, ás o il- horas d^
manhã, saindo o feretro hoje, ás 10 ho-
ras da manhã, da rua Tlieopliilo Ottoni
n* t.4, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier. 593!
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CONTRA O TYPHO ?

TMTR0S111I
CARTAZ DO DIA

Theatros
APOU.O—Festival artistieo. A's 83I4.
CARUOS GU.M1ÍS — O dominó (revis-ta). A's 73I4 c 93I4.-MUNICIPAL — Dansas clássicas. Mine.

Isailora Duncan.
I-HIÍNIX — "Telhados de vidro" (come-dia). A's 8 e 10 hora-.
RÜCKRIO — .1 TiÇüosinh". A's 7 3I4o «.II..,
I4..-*,_. ílI.lCA — Attracções e cinema.o*

graplio. Das 7 ás 11 horas,
sfi * *

Cinemas
AV UNIDA — "O honieni mysterioso'',

(drama); "Dificuldades dc uma esposa**,
(drama) j " Rivalidade", (comedia); Jor-1111! Universal", (do natural).

IDEAL — "Aquella que devia morrer*,
(drama): "Sylvio c o fatradivitrius". (dra-ma); dois films da guerra (do natural);"Polydoro e .Mirclla suicidas", (comedia).JKIS — "Clia mm as dc amor, (drama);"A evidencia", (drama).

ODEON — "Avatar" ou "Troca de oi-
mas", (drama); "As férias de Leoncio",
(comedia); "Odcon Actualidades", (do na-
turiil).

IWJMIK' — "O Stradivarius" de Sylvio",
(iiiiema); "Aquella que devia morrer"
(drama),

Circos

que

* *

.SI*lNi;Ll,I — Grande cspcclacillo,
Dll.Rlili — Grandiosa funevão.

reclamos'
Theatros

I-.slao niiiiuneiailas para hoje as ultimasrepresentações da hilariante comedia — ... i.,i"-iii/i_, qtie tanio tonio agradado 110 Re-creio,
.lá aniaiiliã será ella substituída, no .artazda coimianliia Alexandre Azevedo, pelo-.¦luiitevllíe. 1-111 ires aelos, Maridos Alegres,du mesmo gênero d'U Anuía e traducção dei.uiz í-almeirim.

„,A'"' Pi" ° avism queni ainda não viu A11 ¦•í,.-.iii'i» e quizer passar num theatroduas horas deliciosamente ilesopilanle., nãoti 11 mais. dn nu_ if hoje i uma das ses-_-i( s tio Kccrc.o.
Sl

Lim magnifico espectaculo é o nue hora
l-iupureiona aos seus iunuiiieros liabUiiées o
llieatro Pequeno, une presentemente íun-ccioiia no tlicntro 1'henix,

A comedia de Croisset — Telhados dc
vidro, c dc uni entrecho interessantíssimo,
.scri.itíi com irresistível graça, estando,
ciem d:ssu, montada com capricho c zelo
pela eoiniiaiih-.il de .|iie ii principal figura ¦
arlista Manila dc totua.

Com a rei,nião dc taes elementos não
podia deixar dc fazer o succes-.o que está
fazendo,

Hoje terá a pi«..i Telhados dc vidro mais
unas rcprcseulaçücs. *

Isadora Duncan despede-se hoje da nossa
platea.

Querendo ds!x_r 110 espirito publico asmais duradouras c gratas impressões, a
aíamada artista executará esta noite, uo
Municipal, os mais arrebatadores números
úú scu bello repertório do dansas cl:,__.Ícas.A sra. Duncan terá hoje o joncurso do
reputado pianista france. .Maur cc Du-
tiiusnil,

Ds espectaculos mixtos do Republica vão
nmn suecesso dia a dia mais crcscon.e.

Tanto |ieia quantidade, pois o espaçoso
theatro da avenida Gomes Freirre se enche
diariamente, como pela qualidade do pu-Mico, porquanto a sociedade elegante dc
vários bairros ali se dá agora rendés-vous,
os espectaculos do Kcpubüca são cheios dos
maiores nttractivas.

1'ara liojc, está annunciado n.aís um
progranima encantador, quer pelos números
de attracções (me (contem, quer pela oxceí-
lenda dos sensacionaes films que ;.li S'_
exibem.

lí tudo isso oor preços de assombrar,
Uio cominodos são ello...

Deu-nos honlem a companhia dn Kden-
Theatro. de Lisboa, as primeiras represen.
tacòcs da revista —- Dominó ac Pereiro
Coelha e Alberto Barbosa, os mesmos auto-
res d'0 ,ii, eom musica dos mr-estros Dcl
Negro, Caldcron c Bernardo IViieira.

A peça, oue provocou enthusiast*cos ap-
plausos dc numeroso publico, rei.itfr.sc hoje,
nas duas sessões do Carlos Con es.

O espectaculo de hoje. no _\ •*..._ é fiti
beneficio da actriz Jesuina MotilH c dos
adores Otlteb Carvalho c João Ucnrqucs.

l.epresentar-sc-á a cncraçailisspu i come-
dia —¦ Alferes da flauta, dizendo o acior

< [tlielo de Ca falho tuna conferência hi.mo-
ristica dc lícito Barros.

Ü mesmo aitista recitará unia ..i.oc.otl&fli
te composição dc Ibscn.

Um espcctacilo ..igitu di
rencia, como s*. i

c cifectuar-se-á no theatro Municipal, a
pedido do deputado Coelho Netto, que eeinteressa para que o distineto artista pa-raguayo seja conhecido pela grande nlatéacarioca.

*
RECITAL DE VIOLINO

No Recital dc violino que o notável ar.lista .Caçoaria Antuori vae realizar, ás ohoras da noite dc 1» de setembro, no sa.lao nobre do J"rnal do Commerciò, serãoexecutados o ,." Concerto de Bazzini e aa" bonala de Bach, para violino solo.ti! "So si:
Varias
O MAESTRO LEROUX EMBAR-COU PARA O RIO

_/i<li'r-._.__,_, (A. A.) — O ebinpoii-tor francez Xavier Leroux embarca hoje,cum desuno ao Kio de Janeiro.liontein, á noite, foi-lhe offcrcci.o umbanquete, falando o ministro da frança, quesaudou o illustre compositor.
Tudo indica que caminhamos para o

resurgijiieuto do theatro nacional. Qua-tro theatros preparam as suas melhores
comédias, fugindo do estafado gênero' das
revistas, e o Theatro da Natureza vae dar.
nos peça muito nossa, posta em scena com
grande luxo e representada a capricho —
o iniiiiorlal Ciiarauy, com os principaes uu-
meros dc musica Mo glorioso Carlos
Comes.

A iniciativa dessa louvável tentativa
cabe ao empresário Justino Marques.

Km breves dias Viriato Corrêa, quo,Como Ccsar, "chegou, viu e venceu" cuma querido burlcta — A Sertaneja, maisuma vez triumpharâ, com a _'iiii ,.r_mi,burleta em dois actos, musica do festejadoamestro José Nunes, e que já entrou em
ensaios de apuros, no theatro S. José.A Mangcròha foi carinhosamente escri-
pta. Nella ha trechos repassados de inten-
sa poesia campcstna, nos quaes resalta "
vida dessa Rente hoa, que vive entre Deus
e a Natureza, como tambcm são desenha-
dos typos e costumes, que dcsloaiu dos
primeiros.

Us «cenários foram confiados á compe-
tencia de Jayme Silva, e o guarda-roupaesta sendo feito a rigor,

Kiuquantu, aetivamente, se prepara o no-vo original, vac a velha companhia do São
José, fazendo reprise dc pecas dc maior
suecesso do seu grande c variado reper-
torio.

Sexta-feira, estreará a companhia com o
legendário hórrobódó.

Segunda-feira, leremos a reprise da ap-¦phiii.lidii burleta — O Marroeiro, unia «Ias
peças (jue mais brilhante» carreira marcaram
cm anterior temporada.

.-<?¦— K' esta a distribuição da nova re-
vista, cm quatro quadros, de Alvarenga
Conseea, musica de Costa Junior — Mais
nma. a subir á secua sabbado próximo, no
confortável theatro da avenida Gomes Frei-
re quando se inaugurará a temporada ci-
nema-theatro: O cigarro, Canção Popular c
Pó de arroz côr dc rosa. Maria Reis';
Cartcirinha, fantasia, e SorrfffB, Lola llrie-
ba; Normalista, Devota e Chtea, Nathalina
Serra; Mulher nervosa. Satyra e 1.11a,
Flora Sorriso; Gargalhada e Casada. Maria
Ferreira; _Viuva e (iraca Grossa, Jtulitlillastos; Fiscal, Solteira e Graça Fina, ílcr-
minia Solano; Piada, A que não c na.,, c-
Fadista, Guilhermina; i* J.ipa. Car men ;Prompto, Brandão (o jiopularissiino); Zéca
Cheiroso, Silveira; Manduca. Praia; Fado,
Péga-lloi e Klle, Coimbra; Manei c Pa-
dre. Arthtir dc. Oliveira; Frcguez, Lconar.
do Soma; oopularcs, freeuezcs. vales do
cigarros, carteirinhas, aeroplanos, screstei-
ros, etc.

Os preços para os espectaculos do cine-
ma-theatro serrão os seguintes: frizaí> 6$;
camarotes, 5$; poltrona.-, i$_.oo; Balcões,
i$; galerias e iardim. Ssoo.•^ O vaudeville O aguía, quo tanto sueces-
so fez, vac encontrar agora Unvi t-tça que
se supi-õe fazer-lhe compelcnicía. K' a co-
media — Casamentos ncoò em e-is.ios no

traducção desta comedia c de Gcnasio I_o."jato. c a montagem está sendo muito cui-
Eslá peça subirá á scena na oroxima seio-

Urevemcnte fará o seu festival ar-tistico, no «ecreio, a apreciada actriz Cre-111 ilda de Oliveira.
Será .represcnlada a comedia em tresactos — Mocidade", que acaba de obterBrande suecesso no theatro Renaissance.

iiJI,-™ carta, do Phenix, suecederá aosIclhados dc vidro", ora ali em scena,a comedia — "Os barbadinhos" que dizemser de uma " verve" irresislive!.
..,***> üe «ollaboração com os irmáos Quin-tiliano, o empresário Alfredo Miranda está
iio_l?v?on, a °I"-'-'eta luso-brasileira —
I üiVt-ilelrti alegre"^ que será Imusicadapelos maestros 1'clippe Duarte o PaulinoSacramento.

A companhia Alexandre Azevedo,
que ora trabalha no Recreio, vae empre-hender brevemente uniu "tournée" no nor-
te do paiz,

O sr. Ignacio Raposo está escreven-
do, sob o titulo __ "Maria Pimpona",uma peça de costumei regíonaes, a qualprovavelmente será representada pela com-
panhia do S. José.

Telcgrammas da 'Agencia Americana!
Maceió, 29 — Regressa .para a cidade do-"ceife, a companhia Adelina Abranches,

que alcançou aqui grande suecesso.
S. Paulo, 29 — .A imprensa matutina

publica longas referenciai á primeira re-
.uesentação da opereta "Addio giovinez-za I", levada hontem á scena, uo Casino.Antarctica, pela companhia Vitale.

O "listado de S. Paulo" elogia o desem*
(lenho, considerando-o irreprchensivel. Diz
que Pina Gioana encarnou com verdadeira
graça o seu papel, cantando tambcm demodo. admirável, especialmente _ "roman-
z.i final do 30 acto, em que chegou me-»,nm a sensibilisar n assistência.

O trabalho dc Bertini foi .primoroso, dí-
zendo tjiie se conduziu sóbria e cor-recta-
nieiiiê. -Louva tambcm os outros artistas.

O "Comnicrcio de S. Paulo" acha com-
pleto o trabalho de Pina Gioana, a qualesteve deliciosa de sentimento. Aprecia
tombem n interpretação dc Herdai, Cipran-
di c dos outros artistas.

O "Correio Paulistano" elogia a onereta,fazendo especial referencia a Pina Gioana,.pela sua graça e sentimento.
Curitiba, 29 — ..\ empresa do Palace-

I licatrc agradecendo a protecção que lhe,tem dispensado a sociedade curitybana, re.solveu dai ás segundas-feiras, um espe.ctaculo com a denominação da "segunda-
feira branca", facultando a entrada fran-ci a todas ns senhoras e senhoritas queentrarem acompanhadas de 11111. cavalheiro.

SS
LEDA GYS, NO PATHE'

Tivemos oceasião dc assistir á "avant
pretnierc" do film de Leda Gys, que seráo acontecimento evieinalographico da se-mana.

A •bella artista italiana segue as pegadasde llerline c Hcspcria e as egualá cm arte.O 'romance de amor — "Como naquelledia . e uma delicada poesia de principioa fun, ,c como 11111 "leit-motivo", a seenade separação dá-se na mesma hora — ásAve-Marias — c no mesmo local em queos jovens pela vez primeira trocaram as
juras de amor. A realçar as situações dra-matica, lindas paizagens da poctiea Ifespa-
nlia^e os pateos dc claustTos aneestraes.il$' esta, finalmente, em resumo, uma
grande pelliculn. que ha de deixar marcada
a sua passagem pelo Pathó.

08 FUMOS EM PACOTES "VBADO*-
SAO OS MELHORES DO BRASIL

^p*!:if"jy/'..

Recusae as imitações
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^^ 'v-^w^ '>'^§|2> ^wiv Vt^Vj
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DO DR. EDUARDO FRANÇA

"*el_ ? cura «-as ""olo-stias da pelle, feridas, frieiras, Juor dos p«s e dos sovacos.Evita as rugas da velhice e faz desa pparecer as manchas da pelle.Misturando um vidro dc Lugolina co ra 4 ile água pura, laz-se a injecção maisefficaz contra qualquer corrimento.
U.ada a Lugolina na proporçío dt 1 colher de 6opa para a litro, de agui» .

o melhor preservativo para a toilette inti ma das senhoras.
. _. Desinfectan te enérgico
VENDE-SE EM TODAS AS DROGAR IAS E PHARMACIAS DO BRASIL,

EUROPA, ARGENTIN A, URUGUAY e CHILEDepositários: ARAUJO FREITAS _ O — RUA DOS OURIVES N. 88
Rio de Janeiro — PREÇO 3.000

SOCIAES
DA. AS INTIMAS

Faz annos hoje d. Elisa Sinias, profes-
sora de piano, diplomada' .pelo Instituto
Nacional de Musica, e que offerece uma
recepção ás pessoas da sua maior ifltiml-
dade. A anntvcrsariante, qua goza das
melhores relações de nossa sociedade, cer-
tamento receberá hoje muitas homenagens
< saudações.

. *
l'*azem annos hoje:
A sra. d. Rosa Prima da Silveira."espo-

sa do tent-nte Raul Augusto da Silveira;
a senhorita Ophclia Piiuentel de OU-

veira;
o menino Alciminho, filho do »r;i A.

Marinho Falcão, funecionario dos lele-
graphos; , . ,. ... .a sra. d. Amélia Vieira;

o tenente Octavio José dos Prazeres;
o dr. .1. Ferreira da Gama. advoga-

do no foro desta capital;
a sra. d. Adyllia Azevedo Martins

da Cunha; - .a senhorita Adalgisa Ferreira, íillia
do coronel M. M. Ferreira, industrial no
listado do Rio;

a senhorita lilisa de Simas;
a sra. d. Lúcia Pauvolid de Carvalho,

osposa do sr. Justiniano Monteiro dc Lar-
valho, empregado no commerciò desta pra-
ça ,e mão do sr. Victor Pauvolid de Lar-
valho, nosso auxiliar na officina dc uno-
typos; _ „a sra. d. Maria de Carvalho, esposa
do sr. Antônio dc Carvalho, bilheteiro do
Palace-Theatre.

a sra. d. Nènè Guimarães, esposa do
coronel Manoel Guimarães; ma sra. d. Aurora MRiano. esposa
do sr. Domingos Marciano, conceituado*Ci

_filha. do
Corrêa, comftiercian-

A GRIPPE
3' debi-llmlu pron.-i.am.ii.. coi

as íiastillins do

LAXATIVO BROfVfO-QUINiNA
E.

DE
W. G n O V E

Palace-Theatre. Dela companhia d» comedia COIllO uffirinniil todos OS clínicos,
de quo faz parte a ctoitc Hiniila Pola. o 1IIC0 como preventivo

O primeiro soccorro em caso de accidente

attrair concor.

*
Cinemas

Constituído por um film de grande!;ixuo_a montagem — Avatar ou Troca d
aiuuis, o programma de hoje marcará mal
«tu estupendo suecesso para o Odéon. '
arn-lKtlailor film é i interpretado pela repu
: d'i actrt7. russa Soava Cíallcíie, executai:-!.i dcsiuiubrantcs daiiías exóticas a hei:
i: «pplnudida lia-larina Knlira. Serão ma:
i",'ni.i'ios: As ferias iie hcaneio, hilai.ati.
caiclía, c üJèQU-Actuaíidades n. i.:. co
.[ resenha das ultimas o.eorrcneias cavi

Wogjg^feii
Cura íeridas. talhos e evita a infecção

OS GATUNOS

Desta vez a policia en-
galfinhou-os !

Ministério da Guerra

moradores., á rua Fon-
iminediações da praça

Nada menos dc dois fi
eionantes. d*? requintada com
ulmíravel cmc.içjo, serão hoje è\hi!i'do5 :
Iumióío Pathé. D prinieiru delles ilennmir.i
se — O Stradivarius de Sylvio, fanti»
.1 .ii-tiia semi-veligiú-- o. scuiinuviial i;ove!*a
íci nas as inaiü arrebatadora*., O segundo

1 tirania da vida moderna - Aquella <;'
._•; id niüii-•-.-.', de Í!.!c.**_a " vigorosa aevâ

1-1,.1 surge eomo iiiterpi-ete a grac'01
stejada artista mlle. Tildo Kas?ay.

Predio sem
seca Lima, tias
da üaiuK-i-.a, limites íln bairro d
Christovão, era o alvo dos .peqtr nos
gatunos, i|tie, uo desejo de ganhar o
pão dc cada dia, levavam malcriucs
que haviam servido paia ilhimiunyão e
para conduzir água.'Hotuem, a polioin do 15o diálricto
deu-lhes a mais desagradável das sur-
prezas, •porque, além do mais, o predio,
iiue foi adquirido pela 'Prefeitura, ha-
via sido con\**cttiido
clurno.

K então foram p.ir.-.
Baptista da Silva. A

rcnei.-is can | ,,„;,„ pi„l0 ,!,. Mirar,
. des, Attgnáto Pinto '1

i fredo Rodrigues tio*} Sanlos. rapazolaslamente emn- , ,,,„, _,,,r,0 ;1 „ontar lIe ,„ ., ,. anllos
de edade.

DIVERSAS NOTICIAS
0 ministro da Guerra mandou veri-

ficar praça aos voluntários que se apre-
sentarem com destino ,-i Escola 'Mili-
lar, uma vez que satisfaçam ás exi-
gencias regulamenliircs.

O major Aleebiades da Cosia Ri-1
beiro foi exonerado, a .pedido, do logar
de chefe do serviço de estado-maior da ! de Cast
_¦' brigada de cavalla.iii-. í Liége violão. Autor; III J Araujo Vian-

Passou n servir á. disposição do ; na- Preuliiera alia primavera, canto. Se-
insneçtor da 5" região o capiião Felix! .,,I"?.nt? 

*•!«'<*<¦,'.cs Malagutj do Souzai.IV ¦--
Aincüo da Costa.

proprietário c:n Campo Trando;
a senhorita iene Corrêa

capitão Aman Alves
tc da nossa uraça;

 a menina Cleonicc. filliuilia do coro-
nel Abilio Herdy Alves, director da Com-
panliia de Grandes Hotéis Ccntracs;

o sr. José da Silveira Quadros, chefe
das machinas 1'ip-Top. da Companhia Sou-
za Cruz; _" ,a sra. d. Oilette Cunha, esposa 00 dr.
Mario Cunha, clinico Tcsidcute em Bariry,
no listado de S. Paulo;

a sra. d. .lulicta líraRa;
_ o capitão Fantale-o de Almeida, agen-

te da Companhia Equitatlva ;
o sr. José Curvcllo de Ávila,- ne-

Kociante desta «praça ;
o sr. Pipierre Rcorgo Pradcz,

 o menino Ary. filiou uo sr. Francisco
José dos Santos, funecionario da Dirceto*
ria do Expediente do Ministério da Guerra;

—Fizeram annos liontcm a senhorita Ire-
ne Sampaio de Freitas, fillia da viuva
Sampaio de Freitas, e o menino Oswaldo.
filho do despachante da Alfândega, lipcmi-
nides Santos.

jl; jt; ;t;

BAPTISADOS
Foi levado á pia baptismal, na egreja

de Santo 'Antônio dos Pobres, o menino
Nelson, filhinho do sr. Samuel I.uiz Fer-
reira e de d. Anna Martins Ferreira.

Foram padrinhos a sr. Agenor Neves
V. da Graça e sua esposa d. Alzira Fi-
sueireda da Graça.

* * *.
CONFERÊNCIAS

No próximo sabbado rcaliza-sc, no recinto
da Kxposíçüo de Bellas Artes, a terceira
conferência da série organizada, sendo ora*
dor o notável publicista e critico^ da arte
írcí Pedro Anizig, que dissertará sobre :"*A efíreJB' a arte c os artistas",

*
O i° tenente VirRttius de Lamare rcali-

za amanhã, ás 4 i b hora. da tarde, uo
Club Naval, uma conferência sobre se-
guínte thema — "'Aeronáutica naval —
Projecto de organização c defesa da
costa''.

Ht sís" mH
OIAHS B FESXÁS

O barão e baroneza Homem dc Mello,
relirando-se hoje para a Bahia, onde
v.-.ü j.í «sistir á inauguração do Congresso
de Ceograplita, offereceram no sabbado ul-
timo na sede do Centro Paulista, bclla rc-
ctiircão de despedida em homenagem .ns di.
reelorias desse Centro e do Grêmio das
Senhoras Paulistas. A recepção esteve bri*
llmntemente concorrida u constituiu uma
festa deliciosa, cheia dc attractivos.

t\'s 9 horas teve inicio o seguinte con-
certo :

i" ;«iu*te — 1 — Schumann-IJszt. A ma"ancée. 
piano. Senhorita Myrtbcs Citado

II _ ltrant.Horta. Marcha de

dard, La Vivandiére, canto. Sra. Pureza
Marcondes; V — Ilrant-Horla, Sertaneja,
violão. 'Autor.

Todos os números desto concerto desper-
taram muitos applausos,

Seguiram-se depois dansas que correram
sempre animadas até ás *_ horas da ma*
drugada. Foi servido, depois do concerto,
um serviço delicado dc doces finíssimos.

A baroneza Homem de Mello que com
as suas irmãs Isaura e Celomita Ühzcr,
fez aa honras da festa foi muito gentil
com os seus convidados que se retiraram
muito lis.oníieados, satisfeito, com a en-
cantadora festa que lliej foi offereeida.*

«esteve encantadora a festa realizada do-
mingo nos salões do Club Syrio Brasileiro,
para festejar a sua inauguração e posso da
directoria.

A*s 9 horas da noite, foi aberta a suião
solenne. falando o sr. Francisco Vieira de
Moura, que em nome do Club Syrio Brasi-
leiro offercceu ao sr. V, Piragibe. presi*
dente honorário, uma medalha de ouro.
distilictivo do club. O jornalista syrio Jõse
Nacil Dahcr fez uma conferência cm árabe,
sendo muito applaudido ao terminar.

Usaram ainda da oalavra o dr. Jorge
Canan, que faz o histórico do Club Syrio
Brasileiro, sendo ao terminar muito applau-
dido, e o dr. Goldsclnnidt e Lusto_a de
Aragâo, que saudaram ~o Club Syrio Bra-
sileiro. sendo as suas ultimas palavras co-
berras» por uma salva de palmas.

O saião do Çlub Syrio Brasileiro achava-
se lindamente omaniontado dc flores na-
turaes.

Terminada a sessão solenne, foram in-
icíadas as dansas, 

"no som de uma banda dç
musica militar, prolongando-se a festa ate
ás primeiras horas da manhã.

A' meia-noite foi servida aos convidados
uma musa de doces.

O sr. Francisco Vieira Moreira, presi-
dente do club, saudou aos convidados e aos
representantes da imprensa syria sendo .o
scu brinde respondido oelo jornalista syrio
da redacção i'A Justiça, Paul* Jacintho
de Salle.

Kntre os presentes á festa notavam.se os
seguintes pessoasi sras. Jorge Consan. ma-
ior Pinto de Goldsmith, dr. Alfredo Jabos,
David Antônio, Silveira Teixoira, José
Muanis, Simou Firjan, Rosa Vieira. Ma-
rictta, Martins Eulalia Costa Leite. Ibrahin
Safadi. Assad Safadi, Bichara Curi, Geor-
Rina Sargcntclli, l.azaro Duete. Sami Ma-
clinuki nilles. Nair Pinto, Isabel Phito,
Maria Antonietta Pinto. Magdalcna tdde,
Alzira Eddo. Almerinda Santos, NinorBra-
ga. Nené Martins, Solamita Martins, Con-
na Martins, Adclia Martins, Nagibc Harm,
Nazha Saad Kik, Afifi Pedro Abi Jandi,
Maria Assaf, Olga Abrão, Anirelica Cha-
Ihub. Helena Elias Nacif Eugenia Yunes,
Amalia Canan. Maria Dias. Ginalda Coita
Leite. Therezina Mendes Guimarães. Abibi
B. Safadi, Margarida Bossa: dr. Piragibe,
dr. Goldschmidt. dr. Torge Canan. dr. João
Achar, dr. Hiabin Machich. dr. Alfredo
Jabás. dr. João Ignacio Fonseca, dr. Lus-
tosa dc Aragão, Sami aMchnuk, dr. Nagih»
Safadi, srs. Antônio Yunes Lázaro Duach,
Naliunc João Fayard, David Antônio, José
S. Nassar, Mario Canan, Aziz Fadei, Fran-
cisco José da Silva, Abel Pedro Bernardo
Alves Bessa, Jorge M. Neme. Felix Al-
firir. Bichara Curi, Manur Malharmc. An.
tonio João, Canan íosé. Derian. Naif Safa-
d! Cliucre J. Canan, Theopldlo Matada,
Felippe Chuíhub, Assar Antônio. Abdalla
Feres. Feres Assaf. Simou Firjan, Aid
Furrah, Manoel Cardoso, Aristides Adde,
coronel Leopoldo O. da Silva. Manoel Gar-
cia. Braulio Nogueira. João André. Assad
Miguel. Daniel João Eddc. Dieh I. Paulo,
Egas Coelho, c outros, cujos nomes nos
escaparam. i

A directoria ficou assim constituída: pre-
sid em te, Francisco Vieira de Moura; vice-
presidente. Miguel Raphael Bodoy: i° se-
cretario. Alberto da Silva Freitas; 2" sccrf
tario. Alexandre Edde; 1! thesnuroiro Ta-
mer J. Asmor; a° tliesoureiro, Habib Baús-
bino; procurador Vaid Bucz.

liergtie 110-

no

O con torta vcl cinema Avenida propor-
ciou,- boje a .niantú-. procurarem o.s scu.
salões um p;i*sale;npo dos mais üSductorrt.
O seu programma consta do seguinte: O
homem mylcrioso, grandioso e s?nsaciotn!
drama de scena-; a-* mais arrebatadoras,
teildo como principaes interpretes Kobert
l.oonnril e Ilclle llall, artistas do no:m
feito; Dlffculdades de esposa, drama «I,
lan :.:s us mais sensacionaes. profundanjen-
!*• r*j!utíivos; Rivalidade, trabalho oriçinal
dn I,-Ko; c, coniü extra, n Jornal Uutz cr.
sn!. rpscnli-a dos ulihnos a-*ontecimcn:üs
iiiiindiocs.

No programnia do
fi-íuram as reputadas
l)'|,n.\ii, que coucorr
de estupenda execuçr

im ma Ir
I"ox»FÍlin

1 coin um traballi
O prmcirb dessí

popu
tabn

lünis deiiomina-se — Cliatnnm de
(*.' mn drama dc scftias as ninis ene
oi.s. .-111 seis acii--. com ciiisodios t
emoctonauies. O produeto da fabrica
xn intitulii.se — .1 cfidciteja. riram
cinro vigorosos actos, de brilhante c
cado entrecho.

tun-'!,
11,1,1...

u'i.1
1 1-

O conceituado e
linje um iiru_ir.iiiuii:i
b._tadór. O primeio
clnmá-se -- Atjueii
peça eni quatro aetó?

nema Ideal nos dará
cxcepeiònaimentc arre-

in*; niágiitra***. ií ms
: qne. devia morrer!,

opulenta ensecua*
c"o na qual scintilla como interprete o
famosa artista russa Tilde Kassay. Se-i-.ur.
f.â.i na u-'ir. a delicada 1 se,-itimi*ii1*i.
ei.-H dia religiosa — A'.v/i-'_ e _ Slriidi-.arn:-
„-. il /.fiiiieno rabeiinisltt, dc lances sen-
s.i.-ionacs: -f.fís/11 lassada ós Irofus -.•iodos
de Verdun 

' e .-I -.-isila dos. iv. re-,*;:/u>ií.;.t
dn Duma aos exércitos ,iu frente, filas ue
ttvl.i a neliiaH.iadc: e. como c.\!r_, na uni-
liii.e, a comedia — Polydoro e Mirclla siu-
cidas.

Cirr
*

!>. Jovita da Silva, moradora á rua.
liarão de .Mesquita 11. 570, 110 Anda- «y
rahy Gratidt', teve necessidade de mu-'
dar-se tpara a rua Conselheiro Costa
Pereira 11. 24, cm Villa Isabel.

Ruas próximas, não valia a pena
despesas extraordinárias, vm alugueis
de ",.i,''-".lii!i:.s", mi--mio .pori|ue um

carregador taria o serviço iiiiiiiu inais
11111 COIlti'.

.Vão foi feliz d. Jovita, porque sym-
pathizou eom o "Bororó", sem saber
que era elle o Joaquim Fernandes Fer-
reira, velho amigo da nossa policia,
co.vhccitlisàimo ladrão.

líil-o carregado com um relógio de
parede t* não pouca*, rotvpas, seguindo
o wii destino, que sc verificou depois

ra por completo de.vcnnht.cido.
D. Jovita, sem nod r saber que hora-¦¦•.ii:. oontar, sentindo a sensível falta

¦In ior....iria. foi piOCUrai* a polieia do
ii>" disfírtoto.

Saiu o «pessoal, ávido de prendei* o".¦-.perto carregador", e tão bem an-
dou que foi colhel-o á rua Silva Tel-
les n. ..i, onde estava a dormir "so-
Íí;''.' os louros t.u sua victoria .

Vieuxtemps, Bailada, violino. Sra. Ada de
r, ¦ , ,. 1 Arauio: V — Masícnet. Les lellrcs Wer.O ministro da Guerra appròvou o 1 nler. canto. Senhorita Pureza Marcondes.

i n. .amcnlo. na importância de ioo$ooo. | VI __ Golterniann, Alleero do 1° concerlb,
Ipara a confecção e prei>aro de 11111 ca- violoncello. Senhorita. Carmen l-\. Braga.
ipoie do novo modelo deslinado .1 offi-1 2' Parte — 1 — l.iszt. Rapsódia 11. 11,
j ,_;__] | piaiin. Senhorita llyrthes Caiado de Cas-

,' ...V? *|°"° — Por ler completado 11111 anuo de I lrt>; H „-. Rossinhr Barhiere. dl. Slvlgliti,
, ,\e , j .priitica na Estrada de Ferro Central do
_M..,t''„ ai Brasil o _" tenente Octavio Delphino

. illlUd C Ar ro .- ¦ ¦ 1 oc ¦
n- rnnn.nli,. I <*0S SaiBOS, Ioi I'I1I|U1S*. lüllO lio MllllS-

tero da Va*.ão.
O major Oscar Barcellos foi exo-

nerado do logar de chefe do -serviço
de engenharia do commando da 6;i re-

canto. Senhorita M-jcedcs Malagutí dc
S0U.-..1; Ul — Vcracini — ('micc-rtí.-Sm.at*.
violino. Sra. Ada .le Araujo; IV — Co-

tver r-T_ftfi.ro ¦*/-_-__

*
"Realizoa-se em Alberto 'Porre?, no dia .1

do próximo mez, uma grande festa, con-
stando dc niissa campal, ás io horas, ce-
lebrada pelo padre José Gomes Rodrigues,
musica, leilão de prendas, fogos, etc.

-íssji festividade é promovida pela se-
giiintè còmtnissão: capitão Augusto «nou-
zaga. José Guilherme, Arthur 'Mattos. José
Gomes Pereira, Antônio Ponce, "Rarcellos

Junior, Carlos G. Pereira. Joaquim Ribeiro,
Álvaro (pereira, Ricardo Noveíro, Marques
Junior, Rocha Pinto e outros.

Rcaüzou-sc a 27 do corrente, na resideu-
cia do tabellião Castro, á rua Condo de
Bom fim. unia audição de canto das alumnas
de d. Camilla da Conceição, professora do
Instt'nto Nacional dc Musica,«Poi uma festa attraentc c de caracter
iivtitno, a qual leve iV.ítio ás 2 horas da
tarde.

O programma foi dividido em duas par-tes. sendo a primeira constituída das alu-
ninas com pouco tempo de estudos.

A impressão foi tão excellente. que o au-
dítorio não regateou applausos.

Fizeram-se ouvir, na primeira parte, a:¦*.¦•.-¦;:•:¦ cs senhoritas : St ella Versin, So-

phia Braga, Stella Werncck,' Maria I.yra,Carmen de Castro. Berenice Accioly An-
tunes, Wanda Roomis, Mirrietta Marques,
Carlinda I.-ma e Genny 11. Figueiredo.

A seguida parle, composta dc alumiiíis
mais aaeántadas, obedeceu á seguinte or-
dem:

Marciana Cirne, cantou com muita arte
e sentimento o Vccêhip themu, de Fr*ancfe*
co 'Itraga, e Lei noces de Jeannette, <le
Victor_Hugo; Djanira Diniz, com sua voi
bem timbrada, cantou trechos do Guarany
«do Salvador Rosa, de Carlos Gomes;iler-
cilia Pereira Lima, excellente no Je t'a'mc,
de Crieg, e no Amor, de Araujo Vianoia;
Ruth Siqueira, quer no Tempo passato, de
A. 'Seirmot, quer na Mignon, de Guy
d'IIardclot, sempre muilo sentimental; Ca-
çulla Accioly cantou cotn muito brilho e
destantie um trecho de Mme. Buttcrfly «
Lo vhahilirvi de R. Clodard; Maria Ca-
laça interpretou Les adieux du berger,
dc it. Godard, e Zaíra Pires, com sua ex-
cellentc dicção e voz adorável, cantou tres
musicas diversas.

•A senhorita Carmen de Castro, filha do
tabellião Castro, cantou bem e com arte,
mostrando a sua magnífica voz, da qualmuito ha ainda a esperar, por ser forte c
bem educada.

.Num dos ioitervallos, o tabellião Castro
c sua familia-offereceram uma bella mesa
dc doces, licores, cervejas e -águas mine-
raes a todas as pessoas presentes, a quem
já tinham cumulado de todas as ften.ile-zas e quem muito se deve o exitò da
magnífica festa, por -ler cedido gentilmenteo seu pálacete.Abrilhantaram tsta rcníão, fazendo-se ou*
vir ao piano, as senhoritas Inah Pinto de
Almeida. Yára Navarro de Lima Coutinho,
Maria I.ucilia Pinto de Almeida e a in-
teressante menkia Micéa de Castro, que,
tendo apen.is oito annos de edade, revelou
muita vocação « boa execução.

(listas senhoritas, bem como a menina
•Mícéa, são alumnas de piano do professorFertin de Vasçoncellos, também «professor
do Instituto Nacional de Musica.

Ao terminar a festa, a senhorita Sophia
Braga fez uma saudação, em «nome de to-
das as alumnas, á professora d. Camilla
da Conceiçíio. offerecendo-lhe uma bellis*
sima jardineira e um ramo de flores na*
turaes. Rompeu, por essa oceasião, uma
estrondosa ovação á estimada' prjj(u.sora.
pelo gráo de adeantanteuto que todas as
suas discípulas revelaram.

Completa hoje mais um anniversario «a-
talicio o joven Ililcliias Corrêa da Silva,
filho do industrial e negociante em Fri-
burgo, sr. Alfredo Corrêa da Silva, pelo
que um grupo de amigos desta capital irá
aquella cidade offcrtar-lhe um valioso mi-
mo, falando por essa oceasião o negociante
do largo do Tanque, em Jacarcpaguá, -sr.
João da Rocha.

*'Mais um attrahente saráo-concerto está
marcado para o dia 9 do próximo mez noa
salões do Bloco dos Viúvos, cuja sede
está 'nsiallada no elegante .palaecle que
pertenceu ao dr. Luiz Ramos, no Meye».

A festa é promovida «pela directoria
daquelle sympathico club e. promette revis*
tir-sc de todo o brilhantismo.'As dansas serão animadas «por uma or-
chestra, sob a direcção do professor Ma*
ria Cardoso. *- * *
AIiMOÇOS

Reabzou-se hon-tem, n.} Roüsserie Rio
Branco, o almoço offerecido ao i° tenente«medico dr. João Ayard pelos seus colle-
gas c amigos que com elle servem no Hos*
pitai Central do 'Exercito, como mnnifes-
tação de despedida, por ter -este official
de seguir, a bordo do "'Prisia", para a'Europa, onde vae servir nos hospitaes dos
paiaes beligerantes.* * *
RECEPÇÕES

Abrem-se boje os salões da residência
do dr. Paulo dc Lacerda, para o saráo
que este jurisconsulto e sua exma. esposa
offerecem nos seus collaboradores no ".Mia-
mual do Código Civil", obra que, dentro¦eni pouco, será publicada.

Tomarão -parte nessa festa as conhecidas
musicistas pairicias nilles. Isabel o Ma-
rictta de Verney Campcllo, que se farão
ouvir ao canto, a sra. Brasihna Bormaun
e mlle. Doninha Urbano -Santos, que¦executarão violoncello e piano.Mllc. Cecília da Costa Rodrigues, filha
dj senador Costa Rodrigues recitará uns
Térsos.^

Os jurisconsultos homenageados são os
seguintes i drs. 'Alfredo Bcrnardes da Sil-
va, Antônio Bento de Faria, dr. Antônio
L Pires C. e Albuquerque, dr. 'Astolpho
IVic.ra de 'Rezende, conselheira Cândida
ÍL. Maria de Oliveira, Cândido L. Mn-
rin de Oliveira Filho. Clovis Bevilacqua,«Didimo Agapito da Veiga, F.dua'rdo Espi-nola, Estevam de iAlmcida, ITerculano M,
Inglez de Souza, Hcrmenegildo dc Barros*'.loão de Oirvalho Mourão, João Mendes
de Almeida 'Junior, Joaquim A. Ferreira
Alves, José Xavier Carvalho de Mendon.
ça, I,cvi Carneiro, Lui/, V. Car,penter, 'Ma-
noel Ignacio Carvalho i'd« Mendonça.

0J1 jj. ib

VIAJANTES
A bordo do S. Paulo, chega hoje, quarta-feira, a osta capital, 6 dr. Oliveira lima.

Os alumnos d, Academia de Altos Estu-dos preparam-lhe festiva recepção, a quese associarão ,s estudantes de outras es-
colas.

O naquele é esperado ás 8 da manhã,
c no - Cáes Pharoux haverá lanchas paraotf que desejarem ir á bordo.

*•No Hotel Globo, hospedaram-Se hontem:
capitão Pantaleão de Almeida,. Osório de
Castro, Celso Ourlque, Olympio Coutinho,
Osório Assis. dr. Julio Zamith, Mario A.

. deputado (Mario Qimtanilha, Anto* I

¦'.•- 

¦/:.

. _^___=^~ MAROA. ^_f_^

llKffy-f-*** ^Éltf. __>SSE»*^
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nfortave! e Econômico

Fabricado pela
Comn*a C. Clark, Lw-

Carioca, 3SOameriuo, 17 oEstaoio Sü, 5í>

A AVIAÇÃO NO RIO
'çaíxT.'^Í;"\Í:pici;nti.; 

dos i-mi-re. e-vi*kkihxcia db dois abho.
àPS%i>íM 1,N?,Plic'1,0RI'* FUbl-RAl. IT.AXOS DU OONSXKUOÒAOlt PORTOS, KIOS 13 CANABS -. Pelo WCIOWT.íeísoureiro desari nj.r.fw.t.ipf.n ir,;  .i.i-.iv.i.iu

quim Cunha, Horacio de -Medeiros Silva,Ângelo de ."-idrade Souza _ Cândido dêOliveira.
* * *

ASSOCIAÇÕES
G.
DI- ...  ..
thesoureiro d'es_.i i_is_cSaçáo"''ítu' p.,..u .,família do sócio Octavano da Cru?. Scnna,ajudante do í" classe, addido, da extinetacomuiissão iiscaIi_ailora do contrato doCaes.do Porto do Kio de Janeiro hontemfallecido, a quantia de doo.ooo para o seufuneral.

FALLKCIMU.VrOS 
'

Viciiinia de irebelde enfermidade, (alie-ceu hontciu, ás 4 h. e 3o da lard. ainteressante menina Aida Corrêa, estreme-cida filhinha do sr. Carioo Corrêa, em-
iiuegado ha Associação doi Funecionario»
Publicosl Civis,

0 ciitcrraniento da desditos, creanoinha
effectua-se hoje, saindo o feretro ás 4 h. 30da tarda da residência de seus paes, á
rua Victor Meirelles n. 111. para o cerni-
terio de «S. Francisco Xavier.
•*-)_ EDILBERTO CAMPOS, oculista,*-*1' aoha-se diariamente uo eonsultorio,
ás 2 horas; Ouvidor n. 152. (J 8812)

No Aerodromo dos Affonsos, ondeultimamente tanto se tem trabalhado emprol da aviação nacional, os aviadoresBento Ribeiro c Darioli, do Acro-Oubexperimentai am lioutem dois aeropila-nos dc- eonslruc^ão nacional, sendo ummonoplano do tenente . Villcla e umbiplano do sr. Alvear. As experien-cias foram coroadas dc exito.

Hoje, ás S lioras da noite, terá lò-
«ar a sessão semanal do Aero-Club Bra-sileiro.

Entre os assumptos que serão dis-eutidos pela assemblèa, conta-se o regtt-lamento dn Escola dc Aviação Náutica,
que ainda este anno será inaugurada,logo que estejam terminados os lianoarse a ponte pcnsil que estão sendo cons-truidos em Botafogo, em tcr._nos ced:-dos pelo governo.

Dia?*"
+ mxmmTrr%2£g^mxm<

:oí>en
Sem rival para bra nquear os dentes

EXPOSIÇÃO Dlí I___i.AS-AI.TES I

J Revista do Supremo TribunalA concessão du mcdiillin do lioui'..
S.n convidados todos ,,_ expositores , ?'0íam'. 1'0nUl11' 

á.?tíi.uid_M ireS '"-'
a rcünir-se no próximo sabbado, 2 \?% las<-líu,°s da Invista do Supremo
de selembro, ás 2 horas da larde, afim ., rmna>> correspondentes .nos mezes
de procederem á votação da medalha , . 011tubl'° c novembro de 1915 e
ue lionia. Segundo o arligo jo du rc-! "'""'• "<-' '9'P'

esse premiu será votado por Igim_Mito. . _
todos, os expositores já premiados cm
exposições anteriores, excepto os es-trangeiros.

A votação para .. medalha de honra
poderá dar logar a tres escrutínios enão poderá scr conferida senão por dois
terços dos votantes, mesmo no terceiro
escrutínio.

"A MUNDIAL"
Coiiiunnliiii do Sciíiuos de Vida

SE'DE: AVENIDA RIO BRANCO
N. i_3

Serie "A"

..9° Fallecimento
Tendo fallecido em 16 de dezembro

de 1915, em Manáos, Estado do Ama-
zonas, o sr. Arnaldo Spratcley, apólicen. 1.663, avisamos aos Srs. segurados
da mencionada série que na sédc d'" \MUNDIAL", acha-se o recibo da quota

Cuidadosamente feitos, estão bastan-
te melhorados pela nova administração,
digna dc louvores, não só por isso,
como, lambem, pelo facto de já ter
distribuído, deir.ro do curto prazo de
quairo mezes, cinco fasciculos, proinet-tendo omros seis. dentro de alguns
dias, não obstante as innunieros diffi-
culdad.es com que lutou, contra a crise
do papel uos mercados brasileiros,
cujos preços, por vezes, triplicaram,

Os tres fasciculos alludidos trazem
uma importante copia dc jurispriider.-
cia, iaiíto do Supremo Tribunal Fe-
der.il, quan 10 do Supremo Tribunal Mi-
lit.tr, da Córte dc Appellação e dos
tribunaes superiores dos Estados, além
da interessante jurisprudência estran-
gcirn, cheia dc hypothescs originaes.

lA parle de doutrina encerra traba-
lhos da lavra dos conselheiros iRuy
Barbosa, l.afayeüe. Rodrigues Pereira

Sil\_ Costa, Clovis Bevilacqua. Car- , «voou si. v ____UU ViU t UUllt -Jl Mi • _* V.respectiva, que deverá ser resgatado de i V - ,, Mcillioni>'a. Inglez de Souza
accordo com a cláusula IV das apólices' -'"i1.0 iIc"tle's, c outros,
eini-ttidas, vencendo-se o primeiro prasoem 20 do corrente e o supplemcntar —
sem garantias — cm 30 do mesmo mez.

Rio dc Janeiro, 1 de acosto de 1916.
A Directoria.

¦»¦?¦

ESMOLAS
De caridoso anonymo recebemos -0$ paradividirmos- pelos pobres abaixo, conforme¦distribuição feita pelo mesmo:

; Francisca da Conceição Barros, 3$; RI.vira de Carvalho, 1$; viuva 'Sanlos, 2$;
viuva Amaiicia. 1$; viuva Maria 'Eugenia,
1$: ccguinlia Thereza de Jesus, j$; An-
gela Pecoraro, 2$; Joaquim ForreLra Cha-
ves, 2$; viuva Anna Amaral, ._*;, c viuvaI-U-za, i$ooo. Total, _.o$oqo.

Tem ainda nma parte especial e so-
liremodo mil, destinada ás legislações
federal, estaduaes e estrangeira, muito
habilmente aproveitada.

O fasciculo dc abril que estampa,
nu fiontespicio, uma carta do senador
Ruy Barbosa, publica, nas "Varias No-
ticias", uma replica do min-stro Enéas

I Galvão á contestação do ministro Pedro
I.c.ssa ás notas daquelle ministro ao
accórdnm do chamado "Caso do Esta-
do do Rio".

Massa íe Tomais ^™«' 5
de Conservas Alimentícias.

Manufactora

I.ago. .. 
nio Bastos, Nicolár. Casbello, Virgílio Ho*
rocio de Abreu, ilisperidião Gcralai«ne. AI-
fredo 'Gonzaga. Thiers Freire, Mario R. Fi-
íruciredo. A. Guimarães, K. ÍBomfiin, Ro*
dolpho Ribeiro, Anlonío ipercira, dr. T. Fer.
rei iv. J-unior, major ilvduardo -de Oliveira,
.Manoel \Mllcla Torres e dr. Francisco

A. «Soares.

A RASA PARIS é na rua Uruguayana 145.ft unoa. i amo Màotemfi|ia| So$60$e70$
Ternos sob aiedida d tecidos de pura lã, feitio no rigor da moda.

Quinina em forma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando preeisn.rtes de t-iiiui-in,

Hoftpedaratri-sc hontem no- 'Fluminense
Hotel: Êlysio Neves, João Bruno, coronel
A. Saivt/njro. Mario Hogado. I.uiz Rosa.
Delsc Sfendes da Vonseca, ScipiSo de Car-
valho, coronel José Alves Junior, Jorge de
Gerard-Fèstftnburg, dr. K. Kmgert, coronel
Antônio Perítcio, coronel Adolpho de Ma-
galliães. coronel Tofio 'Roreci Pimenta, ma-
jor Josú Culliot. coronel José Bantisla Nas-
eimento. capitão João Amoreli, Victal Rosa
Machado, Affonso R. Braga. Carlos Anto-
nin -Ferraz. Taufik Hadld, Olynipio Miguel
Simões c José da Cunha Carvalho.

TTosped.iran.-sc hontem na Pensão íler*
cules: Augusto da «Silva SanCAnnn. KÜO-
nicno Rlíao. José Lima Junior, cordel
Francisco Ncstor da Silva, coronel Fraol.

[ cisco Thoma- da Silva, Augusto Bandeira',
coronel lTfeoncio Kerreira, coronel Affonso

I Carlos Ferreira. loão M. Valerin, ea|i!lãn' Tn?é l-inenin Pinlieíro, Antônio llerculano
Carnei-... A. A. Ribeiro, capitão José Joa-' bellas photof-ravuras e musica.

IISIIU ns iinstilliiis <Io

LAXATIVO BRQMO-QUININA
o oual offerece toilas ns vaiitnseiis

diKiuollii, sem os seus iucou-
venientes. ISustii unia prova !

A assi&iintiira ilo
K. W. GROVE

om toilos os vidros.
¦«¦»--» i» _—

Do sr. liduardo Malheiros Dias rece-
bemos os minicros i e 2 da interessante
revista de propaganda commercial Br\n-
dc. destinada a auniincios e ornada de

A REORGAKIÇAO DAS lixuas
DB TIRO

Tiro 119, do Siibnrcí
Realizou-se a 6 do corrente, na sedo

provisória do Tiro 119 de Sabará, uma
reunião para Iratar da reorgamza.ão.
desla sociedade,

Foi deita ,1 seguinte directoria: pre-sidente, dr. Alfredo Ribeiro; vice-pre-
sidente, dr. Alipio Alves da Silva Mello;
director, capiião Lysandro Pinto; secre-
tario, Joaquim Osmar l'iuto; thesourei-
ro, Elvidid dc Paula Rocha; vogaes,
Ataliba dL- Viterbo, José Bento de M.
e Castro, Kaul Guimarães, Christovão
de Miranda Lima c Henrique Horta';
comniissão de contas, Rivadavia Daio-
bella de Mello, Iilpidio dc I.ima Rosa
c Pedro J.ucio.Os atiradores já eslão recebendq
mstrucção.

-*-íri*iTO-Tír<ra_rri."r'.r.i'%_rTur?_r.'^ ¦ rr*?, \z ffViaf irt-.-? ir.-.-xzm-ziJTx WfU_nr_«manai KL-.i-jrsisxJf.Tfvv

Os primeiros tenentes Almerio dc
Moura e [sátiro Rcgucra íoratn nomea-
do.-;, respectivamente, auxiliares dos in-
strivdtores da t* aula do 2° anno e
do jr-ifo da guerra, na Escola do lis-
tado Maior.

¦— O inspeotor da 5* região scieitti-
ficou aos commatulantes de corpos que,
quando requisitarem praças para punir,
declarem os inativos da punição, vislo
estarem as 'íiiesiitii.. 

igeralmenlte, Iser-
vindo sob ás ordens ile ii-.iloiidades Pu-
¦perioresi que devem scr seientifitadas
dn nailureaa da falta commettida.

CAMISARIA Ê PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & C.

___.as do Hospicio n. 11
e Rosaa^o n. 64 - - __io

, , . , ., FLUMINENSE-HOTEL
Apezar da guerra c de todas j - Apresen ai-rapidamente as Rtíf01.imi_„ soI) nova _h,ccc5o ,

nc rli.fi. mIiH-Ips áptuaas OSta Ult,nmS "üv",;ldes* *.. Aposentos parn SOO pessoa» *,as aiincuiaoaes aciuaes, csw^ _Ter oompIeto seu variado | o nue mais convém nos-piis**.*©.-.
casa eontinúa a importar di- sortimento. '
recta o continnauamenteL^S^?" de:
da Europa todas ns sua.s mer- __ Manter seu picço fixo e re-
cadorias c por isso pôde :— | duzido. |

ros íln interior. — Preços:"
Oimrtos com pensão 7*3 o 8$000_T-'

diários. Quartos som pensão
4$000 i! 5$000 iliarios. I

Pinça ila Uepublica %07—ttio do
.laiieiro. lím frento ao Ciinipo do
SnnfAiiiia c ao Indo da lí. F. O.

O QUK \ TODOS 1NTI.RESSA SA-
BER, é que a Joallieria Esmeralda, de-
vido a ter de entrar cm balanço, eslá
vendendo por preços tão baraios que
causam espanto I

-aQBa'<£»**g£*><» _*»**¦¦¦" * * —

Da livraria Francisco Alves recebemos
um exemplai' do conhecido Almanacl;
licrtrand.

St O I!K.\!,I_,IO 1)E JAX-.OT ,HI,i;.S -MA1IY FOJylU.TUI UO "0011KEIO «A MAXH.*." 81

«_BrTK=o*___u_r:*j--^*_-_>---_ii_.^ ——:.: ——

rirru _r*__9 Btta -——"—¦»—*-¦*-—^—j-«-j-*-b_) '¦^^-er^^-.-ií^aarMa^íir-^LSSSitnmu^^.

I

Ternos ile casomirn
lã, prelo nu de coi1,

!_¦ A_i-"A!Ar"'AJ.!-A
78 — lliui l'.¦::¦:>tayann — 7S

(NTki tem lilinl) —:'.:

inttlezii, mira
, sob nuili.lii.

1'AitlS íi—

V"!

ti diza-se litije, no circo Pierre. um frran.
(-i><.*c'íic-.i!o. tltíran:, o qual verificar*

..i .i!_-.iniii5 dns mais sensacionaes cstre.-.s,
tncanilo-se, entro ellas, ;i de v.m tem*
leopardo e .lo valente puma avistralí-ano,

¦ nrin snbmettidos pelo intiepido doma-
brasileiro capitâú lírandão.

d .«lebre jockey dc -'psr.n,
V,-:.,7<\. realizará, pela prmeira
lae.ilidade. o salto da morte, q¦ :i _;.i!í;;ir ;i lombada do
i j**.'!Ío com o:
diiilr,*..

Ainda fará a sua cstréi. nesse. impor
lime (-ipcctículo. a intereí.ante .rusia ja
:-.-..-.'íi xlle. OI»a T.-l!ir-'"-va, f|

•-.-.i a fonte perigosa sob:

Vtat indre
,-cz nç-ía

consiste
mattnifico

olhos completamente ven-

«tr i-
globo ter-

NO EXERCITO
DECRETOS QüE SERÁO APRC_!_N-

TADOS HOJE
Xa conferência .- despacho de hoje,

serão submetiido? íi iissignalura do pre-
sideitle da Republica o- seguintes de-
eretos da ¦;¦; -:a -Ia liiicrra :

R. fm-ii::i-.!,i civiiiii-.isoriatncnte, o i"
i tenente Artredo Urtiinuiond e o -" te-

ii.li!- José Augusto l'.:i--.s;
ivu,.=i-u;:ir..!i> o rr.ird-.i do Colitgio

Militar de Porto Alegre:
reformando o capitão .'vre Luiz Von

Hoonli-' ?.:
pro-•ovendo :
na infanteria: a capitão, por • o-st.u-

•!o.=. o-i* tenente Inão Manoel da C. uz
,pie será clasnifrctuln :ia :" companhia
do 14" batalhão .Io ?" regimemo; :i i"
teiicniie. por an:ÍRUidade. o graduado.
Vir- :" Vieira de Sampaio, e a 2°
tenente o aspirante a ofíicial Eioy da
Câmara Calão;

graduando cm i° tenente, na arma
di- cavallaria. o _•" tencifle João Jau-
sciii Lobo, com antigüidade de -i aa

bo
berba c variada ítinccao an-

coinil.inlii.-i nue Irabn-

'.-..., -.¦., ,,-......'vina elieiu "- .-itltii-
.,••_•!• lid uelii* ntelliore. iititncrw

..',.,-.'' _-..* r, ••rr;-.'inidn n neca l.ini"-
•¦¦ ' 

l).i>__ntin >'<• Oliveira — .-/ ,»W«
•l-n rom musica do maestro 1 a I .no

MUSICA
CONCERTO BARRIOS

0 concerto do iipplaudídn ««<»»*_, «"'•«'h
¦om- devia realizar-se lioic. no ¦-•_¦••> '•'
lAnopi-cto dos -T_i,:.r,P;„|..s **o t <;.i-._:•-¦-
«io. ficou transferido paro .data u.ier.or,

Conselho Municipal
Houve, hontem, ;i nrjnteira sessão pre-

paratoria da 2" sessão ordinária do cor-
rente exercício, não se tendo, poréntt
veriticaJo numero legal.
— ,,.—— ****flQ-**^*,*>oT5***t*I^O|*;c*** '

CO icnti

O CKXTUO
•»«3^***-«_->-*_.^a--.i---

.\í;iucoi,.\
\.\5imco

PARA O MiXlfiTKmO DA
lAZIiXDA

li-iinecioiinrios lln Agiiriillura
requisitados

Aííetulenílo ás solicitações n',£" ,ne
i;:i< pelo fr. Pandiá C.i'ojie-

ras, o sr. José Bezerra poz :i dispo.i-
ção do \linisterlo da Fazenda os se-
gniutes funecionario- do reu ministe-
rio: Caetano Tito da .Vcgreiros de
.-¦ii yão Lobato, l.auro Chaves ferreira,
I''ranci_co Ferreira da Cosia Filho, José
Monteiro de Sá Freire. Ti:o Carlos da
Rocha, Alfredo Sanzzio. Carlindo Can-
dido dc Paula, lídison Guedes, Manoel".unes da Rocha, Fkh*.:í?co Cnpejli,
Paulino Borclial e Roberto de Oliveira
Borges.

fon

ni; i'i:ii-

I'in UllCllll !ie;irri,_rii !•)
obras

«tro tia v¦'.'-•- :wla co;>-«r.inicou
ric-.il--.ira "r -ido n Delegacia
m Pcnutr.jí-n.o miTorizaíla a
a-Jean.ausento de r ;:o*";$ooo

:*_'._i]o fias chras 'io ¦ ' níra
\n;onio ferreira Chaus 'Juu-

.—. "«*a>'*"..'-*.j.T-*; _»*— ' " - ¦ *—

K.I 1IUEX0S A1K1ÍS

O.s iiintOfisliis (le novo em greve
Buenos .Uns. ..1 —,(•"•• A.; — A

classe dos '•chaiiffeurs" •'¦¦¦' au.tinioveis
dc ahiguer resolveu declarar-se em [ia-
Tcà.i2 por 2X horas, 'oo «.li:*, i" do pro-
xi'1-.o mez d-, setembro, como manifes-
tasão dn sv.i descontentamenici pela

,-.i!ii:iien'.:i'.'ãi) relativa aos '.axi-

roga.

Xão. Que queres tu que elle me rocorlde?,..
K cajiio em profundo scismar, que o íillio respeitou.

Uma vez que julgas estar seguro do hom resultado da operação, por-
que não trazes essa mulher para aqui? Tomos o teu quarto que está dispo-
nível. A pobre velha irá para elle. O filho dormirá junto d'ella em uma
caminha que lhe arranjaremos...

Como é boa, minha mãe! i.Mas não quero. E' uma estranha para nos.
Keceiaya mortifical-a com o espectaculo dos soffrimentos d'clla, c, sc *u uão
fosse feliz; com o da sua morte...

^;"'•,..''*-'"l,D confiança em t». Manda-a transportar para aqui, amanhã
dt* ;.-:iii!i.:!. T-tulo ostíiná prompto para a receber.

Xo i!i:i_seguinte, com e.íeito, no pequeno aposento de Passy, occupadjo
por Marcellina, entrou uma maça conduzindo a velha Jan-Jot.

(iloii-Cloii acompanhava a mãe.
Marcellina estava tão mudada que elle não a reconheceu quando lhe

agradecia.
0'i! minha senliora, disse elle, quanta bondade para uma pobre gentecüino mis. One poderemos fazer para lhe testemunharmos o nosso reconheci-

mento?
Marcellina fixou os olhos n'elle. listavam sós. Modesta e Gerando esta-

vam oecupados com a doente, que tratavam de metter na cama. Xinguem 03
uoiiia ouvir.

.Marcellina levou Jan-Jot para perto i[a janella.
.— Olhe bem para mim, disse cila: olhe bem para mim com attenção.Sim, minha senhora,-com todo o gosto.O meu rosto não lhe recorda ninguém?

Absolutamente ninguém, minha senhora. Porventura já terei esíado
na sua presença? .Então, sou um burro, pois não une -leníbro d'isso!

Ha muito tempo, disse ella, ba muitíssimo tempo... e eu estou muito
mudada; em logar de me ver assim como estou, esqueça que tenho cabellos
brancos, esqueça que tenho rugas. Supponha que, em logar de ter .mais dc
quarenta e cinco annos. tenha apenas vinte... Supponha que tenho cabellos
pretos... que o meu rosto está fresco e repousado... isso guiará as suas re-
cordaçpc..... recordar-lhe-ha o meu nome...

.Espere... sim... mas não, não é possivel... seria muita felicidade
de inais'... A senhora é... a senhora era... estou certo que vou dizer
asneira!

Diga lá. Gloti-Glou, serei eu só a ouvil-o.
Glon-Glou! IA senhora sabe a minha alcunha... ah! raio dc sorte! a

senhora é a menina Marcellina de Montescourt!
Sou. disse cila. mas silencio e nem uma palavra.Ah! como sou 'feliz! Que felicidade!

F. dava murros na cabeça, parecendo que a esmagava.
-- Ahi pôde estar certa da minha 'discreção. Em outro tempo, podia

di_ér que a senliora estava viva... Não cahi 11'cssa... lembrava-me do mal
que lhe íi::... Isso tapava-me a bocea. Minha mãe também não a trahio...
A pobre mulher nom pensou n'isso... Dá apenas quatro palavras por anno...
Está tão velha... pôde imaginar... Ali! menina Marcellina. se tivesse visto
o desespero do Sr. Pedro Beaufort. tres ou quatro dias depois do seu des-
apparecimcnto I Eu vi-o. quando o juiz formador da culpa me mandou cha-
mar... A*menina ficaria com o coração despedaçado se o visse... pala-
Tra... As lagrimas rebenta-.anMtie dos olhos... Mas fiz mal em _he falar

c:
ri

S
P

c
t.

Levantou-se disposto a sahir,
A sua resolução é irrevogável?

—- E'! 'Ainda que muito me custa dizer-tlt o.
Rcílectiu bem?
Não, scniior.
Porque?
Porque a reflexão teria sido synonimo de indecisão; porque isso

significaria que eu podia acceitar scr sua mulher, e a reflexão não é possivel,
visto que não posso usar o seu nome.

Estranha mulher!... Como me tortura o coração...
Peço-iiie perdão, Sr. Valogncs, mas sou eu, porventura, feliz ?

Ao menos, diga-me que me estima um pouco.Certamente, estimo-o de todo o meu coração, c nem podia scr de
omro modo! Não tem :,ido o senhor tão b_m para mim?

Não é isso que eu desejo ouvir!...
Pois bem! Esüiual-o-hei toda a minha vida. como se fosse o mais

querido dos irmãos, o melhor e mais bondoso dos amigos.
Assim, nunca terá para mim no scu coração outro sentimento que o

de uma amizade ou de uma af feição fraternal?
O coração não pódc amar duas pessoas.Ama?
A no.

Valogncs curvou a cabeça, como se acabasse de ouvir a sua condemnação.
E, depois de um longo momento 'dc silencio:

A senhora acaba de me causar a maior dôr da minha vida, disse elle
Comtudo, amo-a tanto, que lhe perdôo.

Cumprimentou-a e sahiu.
Marcellina ficou pensativa, pallida, com a cabeça baixa, depois que Va-

lognes sahiu.
— E' preciso, na verdade, que eu esteja amaldiçoada.
N esse dia não sahiu, se bem que-íosse domingo. Por duas vezes Ge-

para nos mostrar os
ranlo pergunto-lhe:

_ • -1 Manja.,nao sabe hoje? Não nos leva ao canal,•ict^s*!- os jjl-scadores d.e caniço?
DistraKda, ai.nãenão respondeu.
O dia passou-se assim. No dia seguinte. Marcellina recomeçou o seu

trabalho na officina, mas já a idéa de se afastar d'ali se lhe tinha apossado
do espirito.

_— Picar aqui. pensava ella, seria um supplicio de todos os dias. Ou aca.
barra por me detestar ou então perseguir-me-fliia tanto, que seria obritjadaa
fugir.-mais tarde ou mais cedo. Mais vale ser já. Estou coiídemnada a
nunca encontrar repouso.

_ Escreveu a Luiz Valogne,s, para lhe annunciar que não se apresentaria
mais na officina.

E. de novo. errante, sem emprego, ao açiso da miséria c dos máos en-
coniros. perdeu-se ua grando cidade. •

Felizmente para ella, durante aquelles dois é*innos decorridos havia eco-
1'omizado algum dinheiro. "Não se adiava sem recursos. Modesta e Gerardo
não tiveram, pois, que soffrer privações.

Conhecia bem a musica, se bem que, desde muitos annos, não praticassea sublime arte.
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â CORRIDA DE DOMI
-. NO 1TAMARATY

' 'Ficou organizado, -da seguinte fórnia

ó programma da corrida a ser realizada
Oo próximo domingo:

Parco "Velocidade" (1 * turma. —

1,500 metros — 1:000$ e 20o$ooo •—
¦Barcelona, 50; Miss Florencc, 47; Miss

Einda, 52; Boulanger, 47; Naida, 5 _
" 

_ Fdylj 52.
- Parco "Velocidade" (2* turma) —

1.500 metros — 1:000$ c 20o?ooo —
' 

Fausto, 47. listilhaço, 50; Kalko, 52 {
Zellc, 50; Image, 52, e 1 ruu to, 52.

Parco "Seis de Março" -- 1.500 ;mç;
tr03 — j :ooo$ c 200.000 — I«c Viola,

47; Escopeta, Si"i Cam. lia, 511 lriiim.

pho, 52; Espoleta, 451 - .'minute, 54, e

J.nhengrin, 50.
Pareô "Itaniaraty" — 1.009 mc.ro»

-— 1:200$ e 240^000 — Margol, 52;
Yvonnette, 50: Marvellous, 52; Mogy
Gtíassú. 52; Ali Righ, _ . * Iiclios. 5°.

¦Pareô "Dr. l.oulin" — "-00° 
_nc-

tios — 2 :ooo$ c <|oo$ooo — Rlack bca,

52: Pierrot, 50: Joffre, 45; Ornatinho,

52, c Hatpin, 5-. , „"Grande Prendo «Extra — 1.75o
metros — 7:000? e 1:4005,000 — l're-
netico, Mont Rouge. Estigia, Salpicon,
Liberal, Favorito, Arauto, Flor do Cam.

110, Pooh Pooh, Torito Cuayaniú, Pirquc,
. Cladiadòr, Sanla Uosa, Aratic,
danellos, IIiiria.li, llelvetia,
llygéa e Hyovava.

Pareô "Dois de Agosto -
•nciros — 11200$ e 240.000 —

Money, 50; Insígnia, 49: ldyl, «l'«
ie Christo, 52, c David, 51.

, dando desse seu acto
directoria do Paulista-

nia, Dar-
Hõ rtencia,

1.609
Make.

; Mou*

tlirl-

David

JOCKEY CLUB

Para julgamento da corrida de do-
miiigo ultimo, a directoria do jockey-
Club reuniu-se cm sessão, resolvendo:

Confirmar as multas impostas judô
slnrtcr aos seguintes jocheys que nao
obedeceram ininiediataiuente ás ordens
do juiz de «partida", -como determina o
ait. 155 do Código dc Corridas, multa»
essas tambem applicadas dc conforml-
dade com o disposto no art. 21 : _.

de 200$, ao jockey Domingos 1-errei-
rá, que montou Iluriah;

de 100$, ao jockcy Enrique líodngli
e ao ajirendiz João Baptista, núc '

|.;ram, respectivamente, Favorito e rie-
cha III. «

Resolveu tambem confirmar a multa
de io$ooo, imposta «pelo starter ao^
lador do cavallo Delphim, cmno
mnizaçãc. pelo supprimento de uma su
bre-cilha (|iie a sociedade teve
necer para o arrciamenlo do
cavallo.

A directoria adoptou ainda as seguia-
ies resoluções:

multar cm ioo?, de accôrdo com o
art. i(i_, o jockey Martin Michacls, pc.
Ias irregularidades que coniinettcu no

parco cm que dirigiu Ilclvclin II;
Suspender por uma reunião o piloto

da égua Miss Linda, o aprendiz Lydio
dc Souza, .por ter saido da sua linha na
recta de chegada, delicio em que é rem-
cidente;

Instituir desde já, para a ten ..orada
de 1917, tre9 -pareôs clássicos, dc

4 :ooo$ cada um, destinados exclusiva,
mente aus animaes europeus de 2 an-
nos, sendo um para éguas c dois misto 9,
e fixar em 12, 110 mínimo, o «numero dc
inscHpç.es para cada um desses parcos.

FOOTBALL

posla a -Huben
conhecimento á
no."

Mas a aggrcmiação directora do
football paulista andou tão precipitada
c impensadamente agora como andara
quando mandou para cá o já famoso
officio.

E isto nada mais nada menos porque
o conselho director da Liga Metropoli-
lana ainda se hão reuniu depois que
foi recebido o officio de S. Paulo. "

•O conselho da Liga Metropolitana,
depois do lamentável e inconcebível
procedimento da Associação Paulista,
acha-se aliás numa -posição delicadissi-
ma. Elle vaé deliberar sobre o inciden-
te dc que foi autor Uubeii3 Salles,
coagido pcla incsma Associação. O que
ella acaba de fazer vem provar clara-
mente que não admittiria senão um pro-
ccdimenlo da nossa Metropolitana.
Oualqtier outro lhe provocaria represa-
lias.

Bem razão, pois, tivemos nós quando
verberámos a insinuação indébita do
officio cm que sc nos quiz dar ensina-
mentos dé condueta desportiva dos
quaes não necessitamos.

* S- *
A. IJ. S. ..TJlIiETlCOS

Americano "versns" S. C. Rio
do Janeiro

Km disputa pelo campeonato institui-
do por essa associação, encontraram-se
domingo ultimo as Ires disciplinadas
equipes dos clubs acima.

Ao espaçoso "field" da rua 'Maga-
lluics Castro compareceram iiimiiueras
pessoas, achando-sc as arehibancadas
abarrotadas de gentis senhoritas da
mais elevada sociedade suburbana.

ÍÇo encontro dos terceiros teams
venceu o Americano .pelo "score" dc
3 x 2* sendo 05 "goals" conquistados
por: 

'lasso, 1 c Octavio, 2,
l.Muito embora, coino sempre, não. tc-

nha marcado nenhum "goal" é digno
de todos os elogios o sr. Theophilo
que muilo concorreu para csia brühan-
tc victoria.

-Nos segundos "teams" venceu ainda
o Americano, aliás com muita facilida-
dc", pelo 

"scorc" dc 4 _ o; sendo os"goals" marcados ,por: Granthon,
Aihayde, Jovino e Walter, um cada
um,

'A's 15 horas c 30 minutos, erfíra-
ram. finalmente, em canino as duas
primeiras é.piipes sob á acção do sr.
Ercoliuo Gianchrisloforo que, ,nela os-
cnsa do designado anteriormente, sendo
11111 "reforce" enérgico e muilo convie-'.'"" tente, agradando á assistência coin as

11 ti* cilíl _*"__¦__, _ ri
ind

Fallencia deneg'ada
A 2R Câmara confirmou a<
decisão do juiz da 2a vara

Noticiámos ha dias que ao juiz da
2* vara civcl fora requerida a fallencia
da firma Leopodlo Cunha & C, por Luiz
M. Caetano da Silva, por uma conta de
192 contos de réis-

O dr. Paulino da Silva denegou a
¦fallencia, em vista do resultado do exa-
me de livros requerido pela firma, cm
cujo laudo os peritos afffirmaram que
as facturas não sc achavam de accôrdo
com os lançamentos dos livros, não se
podendo -por isso determinar saldo nc-
nlmin credor ou devedor.

Dessa decisão houve aggravo para a
2" Câmara da Corte de Apellaçâio, que
conheceu honlem do caso, negando una-
ninu-mente o recurso.

Pela discussão naquclle tribunal apu-
rou-sc que a coisa resultará de uma sim*
pies manobra do credor.

¦Em 1912, Leopoldo Cunha & C, ten-
do tomado de empreitada a construcçao
do ramal de Itacurussá, da Estrada dc
Ferro Central do Brasil, serviu-se de tun
seu empregado, Luiz M. Caetano da
Silva, para estabelecei-o naquella loca-
lidade, afim de supprir os inuumeros
operários que trabalhavam na constru-
cção da linlia.

Caetano da Silva, entretanto, não tt-
nha capital, nem credito, Leopoldo
Cunha & C, facilitaraiu-llie o credito
nesta praça, de sorte que aquelle fazia
os fornecimentos que ciam pagos «poi
Leopoldo.

Em Itacurussá, Caetano da Silva for*
necia aos empregados de Leopoldo, tor
uaiido-sc credor deste, que era quem
respondia pelas coutas de forn_ unien-
tos.

. As contas de fornecimento aos opera*
rios de Leopoldo já orçavam cm perto
dc 200 conlos dc réis.

Foi então que a manobra teve logar.
Caetano registrou então livros .na.

Junta Commercial com a sua firma, lan*
çando então os fornecimentos como sup-
primeiitos feitos a Leopoldo Cunha ._ C.

Foi um extracto dessa conta que fez
verificar e protestar para a fallencia
que não vingou.

_Bg-*-»*-*<g_- ¦»»__.

de íor-
referido

AINDA A DIS_Ü___ DA 
"TAÇA

1U0-S. PAULO"

Basllntc razão tivemos nós quando,
a proposilo do officio enviado á 1..!.

metropolitana pela Associação Faujis-
ta (raiando do incidente havido cm. São
Paulo por oceasião da disputa da " laça
Kio-São Paulo, verberámos a insinuação
nelle contida, a intromissão indébita da
directoria da instituição paulista cm nc-
gocios que lhe não diziam respeito. A
Associação dera a perceber claramente
que a Metropolitana estava na obriga-
ção de punir Sylvio Vidal c Francisco
Bueno Netto com a mesma pena com
a qual cila punira «Rubens Salles.

Ura, protestamos contra uma tal in-
sinuação, descabida, quando por mais
não fosse, por não caber cm «h.vpollie.e
nenhuma á A-ssocinção o direito de se
apresentar como victima perante a ag-
grrmiação do Kio dc Janeiro.

Houve nucm coiuniciuassc desfavora-
vrliiienlc, fora das columnas da inipren-
sa, as nossas .palavras,' iiilcrprelaude-as
erroneamente como sc julgássemos um
on outro dos jogadores cariocas fura do
alcance das malhas de qualquer pena-
lidade. Nesle assumpto não entramos.
Aguardamos muito naturalmente as
providencias da Liga Metropolitana a
respeito,

Agora, chega-nos . noticia dc qnc a
Associação Paulista tornou sem cffeilo
a suspensão dc trinta dias que appli-
cara ao jogador paulista que aggrcdira
um scu colliga carioca que lhe eslava dc
visita. Porque? Porque a Mctropolita-
na não punira lambem os jogadores ca-
riocas: porque o seu officio nãn fora
atlendido ua insinuação que continha.

Acham, então, cariocas ou paulistas
— porque cariocas c. paulistas o. ^ ha
egualmente dc bom -senso — que isso
está direito?

Eis o que dizem es nossos collegas
do Eslado dc S. Paulo, dando conta da
resolução da Associação e justificam-
do-a:"Rubens Salles, o extraordinário
crntci.li.ilf do Paulistano, jogará.

A Associação havia resolvido suspen-
der por 30 dias^esse jogador, por mo-
tivw do incidente õccorrido no match
Kio-São Paulo. Nesse sentido officiotl

Liga Metropolitana, solicitando t
Iflí-l*

suas- impareia.-s resoluções. Foi 11111 jo-
gli bem disputado e dc muita sensação,
occastonantlo lances «iiilcrcssnnlissimos,
cabendo a victoria no invencível Ame-
rícaiio, (pelo "score" de .\ x o.

üs "goals", 
que foram conquistados

dois '«or Oswaldo, um .por Luizilo c
um per Waldemar, obtiveram incessan-
les palmas.-Oscar, Ary ç Laudelino jogaram bem,
como sempre. * * *

A..I_l!IC_..0 V. C.
Dc ordem do sr. presidente, convi-

do aos srs. associados quites a com-
parecerem 110 dia 1 de setembro vin-
douro, afim de tomarem parte na as-
sembléa geral que se realiza nesse dia,
para u.r_u_-_i_ dos scgiiJules _5s.m__.os:

lEIeição para o cargo vago de segun-
do secretario, diversas -jropostas da
directoria, e'.c, clc.

A's 8 horas da noite, na sua sédc,
á rua .-.-6 de maio, in. Riachuelo —
1'ictor Moura. 1° seci-elario.

. í! Ü*
AHTKS E OFFICIOS F. B. C.

vófsiis" IiIVERPOOIi V. B. C.
-Realizou-se domingo. 27, um match

Iraiuiug itrisre os teams supra, no
ground do segundo, sendo violorioso o
Liverpool «F. li. C. pelo 

"score" dc
2 tt 1, .0 jogo correu muilo animado.
Tamoyo fez l_ll::s defesas e a linha
tambem correu b_stai_ic animada, tan-
to de 11111 como dc outro lado, e o
Gnruso foi o heróe Oo dia.

O team. do Artes e Officios F. B.
C. eslava ns.iin organizado:

Tamoyo; Tibiriçá e Cnruso; Itcnia-
min, Maciále «e ••.ihntar; Alberto, «Aris-
tolcíes, Jayme, Miranda e Álvaro.

¦ca »a>j. 

do
portou

bem penas para Vidal, provoc
ifíidente. e Chico Netto, que s
inconvenientemente,

A t.iga Metropolitana, depois de ha-
ver recebÜlo aiij-ille ofiic.o. reuniu-se
duas vezes e nenhuma deliberação lo-
ihou a respeito.

Em taes condições n Associação rc-
solveu declarar sem effeito a pena im-

Fumar
6 ter
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IMiAÇA DA BI.-ül-Ii.OA

O gt-nnilo festival fle domingo
Já começaram os trabalhos, para as

attraentcs festas de domingo vindouro.
O bello jardim do Campo de Sant'-

Anna prepara-se para recebei- o nosso
publico, sempre prompto o socorrer
os necessitados, «O cspecta«culo que as
Senhoras de Caridade d^ São Vicente
de 1'auto realizam nessa tarde, deve
ser um acontecimento artistico. *>ois
nelle tomam parte os nossos primeiros
a«..tistas c muitos estrangeiros.

A entrada custa apenas i$ooo.

VIX.GA7.0_, OKKil.NAÍj

Fsbonloon c levou o dinheiro
dn victima

Durante 11111 certo tempo, o indivíduo
de nome Joaquim da Silva viveu cm
companhia de Maria dc Oliveira, prcla,
de .... annos de edade c residente á rua
Pedro Alvares Cabral, 110 Meyer.

Esse iHéiiiige ia indo mais ou menos
bem; até que um dia Maria de Olivei-
ra resolveu qne Silva fosse passear...

O homciuzhiho uão se conformou,
porém, com esse desprezo de sua cx-
amante. Não se conformou e começou
a nutrir desejos dc vingança. A di-
versos camaradas seus manifestou elle
seus desejos e garantiu que havia de
satisfazcl-os. Mas a questão foi pas-
sando c ia entrando uo esquecimento.
Silva, nunca mais encontrou Maria de
Oliveira e por isso não liavia ainda
cumprido com o juramento.

lloutein, porém, por infelicidade da
mullierzinha, encontrou-se ella cm Ca-
cliaiuby com o scu cx-amasio. Esle,
então, sem mais explicações, foi-sc-llic
atirando, dc caceie cm punho, e appli-
:ou-llic uma tremenda sova.

[Mas ainda assim o ódio de Silva não
foi satisfeito. E assim apossou-se cllc
violentamente de um dinheiro que Ma-
ria levava comsigo, nada menos dc
ij.ono.

Maria ficou com diversas contusões.
Depois de livre completamente, pela
fuga do aggressor. foi cila ter á dek-ga-
cia do 19" districto, onde apresentou
queixa ás autoridades, pedindo provi-
delicias immcdiatns.

A policia providenciou, e dahi a pou-
ço chegava preso ao districto Joaquim
da Silva, que foi recolhido ao xadrez.

XAROPE DE REUTER
Tônico €

Reconstituiítte

Para as Pessoas Débeis ou Anêmicas
e

Para todas as doenças do sangue.
Wt«-ia_aM_r.__ui3«*---j*»t^a«TO«»gjg

co:e\_____ie:3rc.__o
Kio, 30 de agosto de iqi~.

NOTAS DO DIA
Hoje, i 1 liora da tarde, deverão re-dj-

zar-se as assenibléas dos bancos Mercantil
do Kio de Janeiro c Credito Kural Inter-
nacional, o da Companhia Estradas de
Ferro Federaes Br_s.lei_as-l_6de Sul MU
neira.t c a da Empresa Terras e Coloniza-
ção. ás 2 horas da tarde e do Centro do
Commercio de Café do Uio de Janeiro, t
ás 4 boras da tarde, a da Companhia Vul-
cano.

j.vsTiTiro dj.j 1 ..o'i.:_/.!..o
O souviço tlontnrio

As sçnltorilas cirtifliãs-dentistas dras.
Olga Lindncr de Iracema Gomes c Lin-
cplhtna Asfréa dc Iracema Gomes, as-
sistenlcs internas effectivas do serviço
de odontologia do ínstilulo de Prole-
cção e Assistência á Infanciido Rio de
Janeiro, reassumiram as suas funeções,
dc que estiveram afastadas, dm 1'
durante alguns mezes.

A directoria fez-lhes carinhosa

licença,

»'•*.
nfatigavcl*^. r*u-**;;J 

.,
directo. íuglador, N"v:l Wl:
idministraçío pela

lignas au-

cepção, congralulando-sc
dr. Moiico-rvo Junior
cem seus collegas de
volta á actividade, das suas
xiliurcs.

Na secção dc odontologia aguarda-¦.•amn'as os drs. A. Paes, chefe do ser-
viço, e 13. Meirclles, que as eiiiniilarara
de merecidas gentilezas.

— ' ——*msRrt»<e> ?u_*-i»-i ._-._____.
ESXABO DO «10

Fngnmenlos ulfiizailos lin dois
annos

Ila dois annos que os operários que
trabalharam no novo edificio da Ca-
mara Municipal de Nictheroy estão para
receber os seus salários; na época dif-
ficil que atravessamos, essa irregular!-
dade se torna verdadeiro sacrifício pnra
essa pobre gente,

O governo do Eslado do Rio precisa
dar uma solução a esse caso,

 ' — ¦»¦-_,<. B-w— ¦...

13M VA 1,15..(A

dormilistii «gg.eflido
Escrevem-nos de Valença:"Hontem, á noile. soldados minados,

á ordem «do delegado dc policia e tam-
bem do fiscal municipal, Lindolpho Mar-
tins, intimaram-me a não combater a
nefasta administração dc _ irmino Silva,
presidente da Câmara; ante a -minha
formal recusa, agarraram-me brutalmcn-
te. dando busca c apprehendcr.ini o ,re-
volver que eu trazia para a minha de-
fesa, visto protncttida aggr.cssão; o mes-
1110 delegado, a mando de Firinino, pre-
meditam ataque contra o meu jornal e
pessoal. Telcgraplici ao dr. 

".\'ilo 
e

officici ao dr. chefe de policia pedindo
garantias, responsabilizando desde já
l-irmino por qualquer aggressão. —
NiçolAp de Moura Naus, redactor do
Correio dc Valença."

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Companhia Commercio c Navegação, dia

31. ás 3 lioras.
, Companhia Grelhas Econômicas, dia 3!,
a. 3 horas.

Companhia de Avicultura. dia 31. ás 3
horas.

Companhia Brasil, dia 31, ás a horas.
Setembro:
Companhia dc Seguros Minerva, dia -,

á t hora.
«Empresa Industrial Serra do Mar, dia 6,

ao meio-dia.
Empresa das Águas de Caxambii. dia 15,

a 1 hora.

CONCORRÊNCIAS
_.XX_N(____._S

Estrada de Ferro Central do Brasil, para
a construcçao de sete carros de luxo e
transi _rmação de dois carros de passagei*
ro», dia 31, ao meio-dia.

,Xa Directoria Ceral de Obras e Viação
da Prefeitura, para a constiucção -dc uma
muralha na ladeira do Ascurra, dia 31, ás
2 horas.

Sctfitiliro:
Conselho de Compras da Marinha, para

o fornecimento de fazendas, alfaiataria c
aviamentos, passamanaria; bandeiras c avia-
mentos, calçados, couros e nelles, correa-
mes. armamentos te equipamento das praças,
roucas para hospitaes c enfermarias; dfa' 2,
ao _mcio-dÍa.¦Kstrada de Perro Central do Brasil, para
o fornecimento dc sobresalentes para car-
ros, bitola de 1.11,00, dia 5, ao meio-dia.

Intcnt-cncia da Guerra, ipara o forneci-
mento dí peças dc nrreiamchto c equipa-
mento, dia 12, ao meio-dia.

. REUNIÃO DE CREDORES
l-allevicia dc Francisco Gomes de Aze*

vedo, dia _ ás 2 horas.
Pallcncia de Teixeira Rodrigues & C,

dia (¦>. á 1 hora.
J-ailencia de iFerdinando Pirracini, dia fi,

á 1 hora.

CAMBIO
liontcm, este mercado apresentou-se in-

decíso, correndo, para os saques, aa taxas
do 1215I32 e i- i|- d,, c para a compra
das letras de cobertura, a de 129)16 d.

Durante o dia, o mercado tornou-se frou.
xo. sendo feito o fornecimento de cambiaes
a I-.7I-6 c 12 I5....2 d., e a acqu.siç5ò do
papel particular a 1_.17l.1_1d.

O Banco do Brasil conservou para os va-
les ouro a t;ixa dc !2;23|í"4d.

Os negócios conhecidos foram r_t.-i-_íes,
fechando o mercado cm posição frouxa, vi-
(TOrando para os saques a taxa de i_7UÇd.
e para a compra das letras de cobertura a
de 12 1I2 o 12 17I32 d.

O Banco do Brasil cotou, durante o dia,
as taxas de 12 i|2, 1231I64 e 12 15I32 d.

Foram oTfixadas nas tabcltas dos ban-
cos:

escassa, tendo sido eifectuadas ds manhã
operações de 1.674 saccas, ma bas« de
ç^oo, por arroba, pelo ty-po 7.

A' tarde, foram realizados negócios de
cerca de 3*600 saccas, au mesmo preço
da abertura, fechando o mercado cm calma.

A Bolsa de Nora York abriu com 2 a 3
pontos de alta.

Passaram por Jundiahy 53.500 faccaa e
entrarara «poi cabotagem 3.54.1 ditas,

toíioo6...
ti.
9-

9.700
fl$300
S?900

„ PINTO. LOPES & C.
Rui Floriano Ptixoto, 174 — Prei.

Um ai melhorei cuntat de café.

A Asencia Geral du Cooperatirm do
listado dc Minas comniunica as -teguintei
cotações de café por 15 kilos:

Bancos:
llrasl, 20, _5, a. , , , , ,

Companhias',
Docas da Bahia, roo, a. , .
Seguros Integridade, 50, a. .
Transporte e Carruagens, 30,
Rede Sul Mineira, so, a. . ,
Docas de Sanlos, aiom., 2, a.
Ditas idem, 61, a. , , , ,

Debcnturès:
Docas de Santos, 14, 51, o, ,
Ditas idem, 3, 

Tjrpoi

Cafés do sul e
oeste de Min».

Commum Cor

Cafés de outrai
procedências

port.

port.

| Communi Cor

3. . .1 IO$027
., • .1 I0$7-'3
S.¦-¦•¦.. I0$5ip
í. . . io$.n5
7. . . 9_-°6

1 Il$l3l|
I0$927(

• IO$723l
l IO$5I9|
1 iojuoj

io$()27 a n$i3i
io$723 a io$927
io$5i9 o io$72j
10J315 a 10S519
9-.90C a io$iio

Mercado: calmo.
Cambio: 12 7I16, frouxo,
I'auia: $G-lo.

Observações
Os enfés americanos acham.se deprecia,

dos.dafldo meuAdas cotações ocinia e as
qualidades acima uc 7 não acompanham rela.
liraincute aos preços.»

tage Irmcos comniuníÉlm-nos que as
suas cotações de café são as seguintes:

por 15 KILOS

3.
4-
5.
6.
7._.
9.

I1$000
io$7oo
IOJ400
I0$I00
9$8oo• 9.4"o
y?ooo

Londres. ,
Hamburgo.
Taris. . .

A' vi:to:
r.oudres. .
Paris. . .
Hamburgo.
Itália.

ova
fòtUcvidéò,
li_..pau!ia.
Buenos Aires.
Suissa, . . t.
VaíÃs do café.
Vales ouro .

12 -|io a
$7-15 a
5687 a

12 iliC a
$694 a
$7So a
SI-17 a

2S56o a
,.Si 10 a
-S22Í a

S .2 a
i$7^o a
$778 a
$6o.| a

$750
ÇC90

12 .I16
S704
$7SS
S6C7

3S080
4S172
4$275

4867
l$740
$700

. S605
=$1 _

Oi !
ficando
pradore:

1.1 URAS
oberanos foram cotados a I9$íp0i
com vendedores a ig$Sr.o c com-
a 19$,~oo.

Caixa de Conversão
roítio _ c.

São (luem melhor aqio paga 6
AVENIDA KIO BRAXC0 49 <

I|2
51.

LETRAS DO TIIÜSOUKO
As letras papel foram coladas ao rel.atc

de o por cfiilo, ficando com compradores,
conforme a data de emissão aos extremos
de 81I2 a 10 por reulo, e vendedores dc
7 1!_ a 8 tia por cento.

Os negócios conhecidos foram rcslrictos.

SILVA T.IMA, RIBEIRO & C.
Hua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas de café.

C A K E '
MOVIMI.-NTO DO MERCADO

A'í;c.j Saccas
>:i-tencia cm
larde. . . .
Kntradfis cm 2

. 1-. Central.
1J. I«eopoldí:

de

Cabof.-igeiu.

Total. .
límlííiríiuea cm

Ií, Unidos. .
C.ijülasc.:-.. . .

H.istcncia cm r:
Kntraram desd

hontem 370.1144
egual período 3c

Montem

I..0. 140
4;i .660

.133.1.20

7.10

2.19-320

¦ 257

6.800

dc . . . 2.|.|.
1 de Julho
embarcaram

..fi.-.) ditas.
mercado abriu fr_co,

•..r_,.i

i povicoa lotes ospostos á venda « procura

SANTOS
Em 23 :
Entradas: C..573 sacras.
Ilcsdc 11 1.193.329 saccas.
Media: 42.C19 saccas.
Saídas: —• —
Existência: .1.720.430 saccas.
Preço por io kilos: 6$uoo.
I_0_iç3a do mercado: calmo.

ASSUCAR
Entradas cm 28: B.960 saccos.
Uesde 1: 152:272 ditos.'Saidas em 28: 1.690 saccos.
IJcsclt: 1: 164..15 ditos.
Existência cm 29, de tard»

saccos,
Posição do mercado: firníc.

COTAÇÕES
llranco crystal
Crystal amarello. ....
Mascavo , _
llranco, ,-.-> sorte
Ma. cí.vinho .,,.,,

1:8.440

$600 a $630
$5.10 a $550
$420 a $150
$6;o a
$500

$ -90
$550

AECODAO
Entradas cm cS : não houve.
Desde 1: 11.519 fardos.
Saídas cm 2S: 330 dilos.
Desde 1: 7-775 fardos,
lvxistencia cm 29. de tarde: 9.7.9 dilos.losiçío do mercado: paralysado.

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
K. G. do Norte Nominal
Piraliyba Nominal

150LSA
Hontem, ajBolsa funecionou actíva, ten-

do .ido realizado regular numero de ne-
gocios.

As apólices Ccrács, as do C. do The*
souro, ns Municipacs, as Populares, as das
Minas S. Jcronymo, as do Ilanco do Ura-
sil, as do Commercial e as das loterias,
ficaram mantidas: as da ltede Mineira c

apoüces
de ü.

Mine ras.
dc Ferro,

sustentadas,
.firmes,

VI-XDAS
Apólices:

Geraes de 200$, 3, a. ... •
Dilas de 1:000?, 1, i, i, 2, a, ,'Ditas idem, 1, 1, 
Ditas idem, z, :, 4, 8, ioj a. .
Ditas idem, -', 3, 7, 15» 24, 4_;, a
O. <lo Porto, 1, 
Ditas idem, 1, 
Dilas idem, 4, 10, ,1
C, dc _,_ dc Ferro, .., 4, 4, 12,

30, 
Dilas idem, __, 
Ditas idem r, r, r, 3, 2, 5, 28, a
S. da Raixada, 1;. 1?, 20 a. . ,
G. do Thesouro. miúdas, o:-oo$ a
Ditas'de 1:000?. i, 3, 37, 50, a
Ditas idem, i, 5. o. ....1
Dilas idem, 21, 
Ditas idem, 21, <t
C.I.. .icipaes, de 1006, port.,

3, i,|, 
Ditas de 1914, p.r:., -';, 54.

100, a. . : 
Ditas idem, 20, .o, íi
Ditas nom,, j^C>, 
K. do Rio, 10, 
Dito (com juros), io, a. . .

c as da

750*000
7J)0$000
793S000
794$ooo
795$000
890S0OO
8f)4$ooo
_9;,?ooo

770$ooo
771$000
77_àooo
7(13 $000
7;o$ooo
7«8$oo0
?6q$ooo
770S000
7;i$ooo

-99$ooo

I9..$ooo
I9..?500
J95Ç500
7_$i'oo
8o$ooo

_ ApoCiçej .'tlcracs de 1:000$ .
O. do Porto . . .
<-;. de 3. de Ferro
L. cto Diosouro , .•S. da Raixada . .Provisórias . , , ,
[Tüdiciarias. . 

* 
, ,

E. do Uio (4 °|°)
-• do Rio, de 500$,
nom

Dito de M. Oeraes
Duas do E. Santo
Mluiioi-p. de 1906. ,•Dito, nom. . , .
Ditas de 191-1,
Ditas nom. .
Ditas dc 1904
Ditas de 191.

Bancos:
Comnicrclal, , , ,
llrasil
Lavoura
Comiue.cio
Nacional Brasil . .
Mercantil

C. de Seguros:
Garantia •
Arcos
União do- Tropricta-
rios

Varcgistas ....
Cruzeiro do Sul. .
Integridade
Brasil. . . . . .
Indcmnizadora . . .

listradas de Ferro:
M, S. Jeronynio. .
Noroeste. . . ,
Goyaz. . . , , ,¦liedc Mineira . , .
Norte do Brasil. ,

C. de Tecidos:
Brasil Industrial. .
S. Eelix. . .- . .
M. Fluminense . ¦
Alliança
Corcovado ..,,,*
H'ctropolitana . . .
P. Industrial . , -,
S. P. de Alcântara
America Fabril . ,
Esperança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa
Tijuca

C. Diversas:
Docas da Baliia. .
D. de Santos, nom.
Ditas ao port. . ,
H.otcrias
1\ e ColonEz-açãn ,
T. c Carruagens. .
Centros Pastoris. .
¦Mclli. do Maranhão
I-ívi-_atic,i ....
Mcrc, Municipal, ,
Fiat I.nx ...,-.
Ind, <lc _..IectricÍ-
dade
Debenturcs:

C. Brahma. . . ,-
Docas do Santos. •
Tec. tMaR_ense . .
•America Fabril, . •
T. o CarruaKcns .
Confiança Industria!
drasil Industrial, .
Tecidos Carioca ¦ .
Prop. Universal . «
Tecidos Botafogo .
Mere. Municipal. ,
Tecidos Alliança . ,
Industrial Mineira •
l.uz Stearlca . • ,
1 lanço União, . . .
fabril Paulistana, .
Tijuca . 
Tecidos Corcovado .
S, Aleixo, . . ,•S. Helena ....

I.roj.4 Industrial, •'S. Üosalia , . , .
Fiat Iaih ....

OFPEKTAS
Vend.

7(jC$üüj
-95.000
774J000
77o$ooo
7_3?ooo
78o$ooo

"9?ooo

770S000
Soo$ooo
i9-?ooo

i95$5oo
i£6$oo_
320|000
321çooo

I7o$ooo
¦ao.Çuoo

i7o$ooo

i4o$ooo

90S000
59.000

28$Ú0o

27Sooo
3*J$Q00
J5?ooo

lS5$ooo

8..$ooo

i;o$ooo
i70$ooo
J00$000
300$000

1 |3?"oo

24$000
4'_u?ooo

12$750
S$ooo

C5$ooo
20$00Q

:2o$ooo
So$ooo
_.*.o$ooo

20$l)00

203$000
l-'5$000

i9a$ooo
200$000
1_0$000

E0S000
50S000

200$000
198S000
1 ÓO.-Ü0O
i9S$ooa

JOIfOOO

23$500
.585000
6o$ooo
355000

45S$ouo
460J000

_02$000
202$500

Comi:
794$ooo
_g_Çoo_
7,72$ooo
7ú8$ooo
7_lo$ouo

7Go$ooa
7SJ000

420$Ô00
769$00O

igS$500
198$OO0
195JOOO

20O?50O
loojouo
i65$ooo
175$ooo
201.000

3Q1$000
83O$000

I25$000

57Í500
_0$000
I0$000

2_$000
20$00U
-_I$0t)f}
35?50O
J3$ooo

32Í000

I .0$00C.
I20$000
150$000
lòoÇooo
1705000
_6o$ooo
aooSooo
i3o$ooo
132$000
I20$000
iÓ5$ooo

23$000
46o$ooo
450$000
12$25»
7.2 50

I8S000
35. 00

Go$ooo

i8$ooo

I95$ooo
201^000

I95$ooo
iqo$ooo
i88$ooo
iSo$ooo
i3o$ooo
1975000
io5$ooo
195. 00
18o$ooo
1 Si$000
i7o$ooo

...",$000
iSS$ooo
1S0S000
•] io$ooa
i93$ooo
192$00»
I20$000
f8o$òo_

RENDAS PUBLICAS
EIO DÜ J.VXDIROAIvFAXDEGA DO

_ Arrecadada liontcm
Km ouro ....
üün [papel. , , . ,

Total. . .
Arrecadada dc i a
corrente

_m cggual periodo de

Differença a maior em

4. !339_S.t8
78:7oi?4oS

ditos, a Cerqueira Soare-s; 66 dito*, & P.
Martins:^ 46 ditos, oo mesm.* 332 ditos,
a M. Cliaves Pinto; jo -ditos, ao mesmo;
20 ditos, á ordem; 50 ditos, o Thomaz l*e.
reira: 12 ditos. .1 Prista; 1-2 ditos, a Vieira
vMoiitciro; 90 ditos, a Carlos Taveira; ii>
ditos, n Tlionraz Pereira; 1*8 ditos, a Joa-
qunn 'Alves Kibeiro; 9 ditos, a Ferraz Ir*
mão; 200 ditos, á ordem; 200 dito1, a
II. Barcellos; 100 ditos, a Bordeaux; 160
ditos, a Ramalho Torres; íS ditos, a Fer-
nandes (Moreira; 20 ditos, a J. A. Souza;
26 ditos, a B. Albuquerque; 20 ditos, a
Coellio Duarte; 38 ditos, a '.Marinho Pin-
to; 44 ditos, á ordem; 15 ditos, a Aman-
dio Pinto; 50 ditos, ao mesmo; 13 diio_,
a G. Comes; 6 sdito», a .Amandio Pinto..
27 ditos, a Guimarães Irmão; 1 dito, a F.
IFonseca; 60 dilos, a Guimarães Innão; 200
ditos, a J. I,, Velloso; 18 dites, a 

'Mario

de Souza: 30 ditos, ao mesmo; 100 ditos,
» J. L. Velloso; 88 saccos de arroz, a C.
Duarte; 10 ditos, a A. J. Souza; 40 ditos,
a Coc'ho Duarte; 263 ditos, á ordem; 450
ditos, a Ilorm Stoltz; 200 ditos, ,1 M. Cha-
ves & Pinto; 59 ditos, a Casemiro Pintoi
So ditos, a Pereira Almeida; 53 ditos, a
li. «Machado; 100 saccos de milho, 11 Costa-,
70 saccos de milho, a Jolin Moore; 200
l.tos, o Tltomaz Pereira; 363 <litos, a
1'eixeira Borges; 20 ditos, a Hocha & C,;

8_ ditos, a _. P. M. Uho; 17 ditos, a
Albuquerque; 12 ditos, a G. Campos

U COMMERCIO EM SÊÜü.
P"1"» —«___»____ Mil II. II 1 ,v_bh

GRANDE HOTEL BOte
j POHTüGATj msiioa

(Rccommoiidado pcA Socicdá-
de Propasadorn de Povtiignl)

Hotel de 1* classe inteiramente
renovado. Luxo e conforto. Aquc.
cimento geral. Banhos em todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Pensão, tudo comiirchcndido

n 1.600 réis.

29 do

= 1915

191G

126:0415.05*.

5.8j7:.|f)i$.|6o
4.555:517$325

Rl-CltP.EDOUIA Dl;
Arrecadação do dia 29. .
De 1 a 29

..u cgual período do 011110
passado

O IIEA_E.O 1)_ JAX-.IOT J-UJilSS J1A15_ lUI.HliTIM 1)0 "COBPaílO DA MA.NHÀ"

lÀirattjou algumas lições ile piano, que lhe permill-iram viver
d., a sita indcpcndcncia. Pouco a pouco, as lições atigmcntaram

já não lhe chegava o tempo para tantas discípulas e passou
commodidadc.

.Decorreram _=>im alguns annos. _íarcellina vivia ignorada dc tot

gente. -Xào tinha tornado a ver Valognes, a quem linha tido o cuidado
não

aposento dc Passy, acreditava, na 1110-
; -a, qtte linlia sido esquecida pelo mundo inteiro!

conservan-
Quasi que

viver com certa

a
de

110:.

commtinicar a sua nova morada,
Retirada, vivendo cm uni pequeno
nia na sua cxistci

lll

NOVOS PRAZERES E NOVAS AGONIAS
Deixemos decorrer um periodo de vinte annos,. durante o qttal não oc-

corri-u nenhum acontecimento digno de ser mencionado.
Marcellina attingiu 05 quarenta c cinco annos, mas parecia ter sessenta.

Tin!:a os çabellos todos brancos, c o rosto., lão encantador e tão distineto,
cheio de rugas; só os olhos se conservaram taes quaes traiu: meigos, lutni-
nosos c tristes.

Gerardo era cnlão uni rapaz dc mais de vinte aunos. elegante e robusto.
¦A mãe fez d'ellc 11:11 medico, pois a creança tinha manifestado propeu-

íão para essa sciencia. e àJarcellina não tinha r.eulmniii razão para o con-
trariar.

[*'e„ das fraquezas forças a pobre mulher, para o manter nos estudos,
.ml. f.-z brilhante carreira, mas cada sacrifício, cada privação que cila se
impunha, era uma .felicidade para Marcellina.

Não vivendo senão para os filhos, c por clles. inventava, sem ^ cessar,
novas dedicações. Adorada de Modesta c de Gerardo, confiava 11'aquelles
dois corações lcacs,'Modesta 

era unia bonita joven, loura, parecida com o pai, c*' quem tinha
as feições finas, a distineção e delicadeza.

Os grandes olhos eram de um azul profundo, -- o azul 'Jc

a noite 
'--. 

sobre o qual, tis vezes, a luz parecia fazer scintilkn* ;
lira mais alta do que a mãe,'cintura delgada; na fronte reílectia-se-lhe
a pureza do coração, toda a altivez do caracter.

Aquelle periodo dc vinte annos, cheio de trabalho constante, por muito

tran [tiillo c feliz qtte houvesse sido. linha, cotnludo, acarretado a -Marcellina

muitos sofírimentos Íntimos.

CO í „_,,.4
totla

(, irdo, ainda pc 10, mas ja serio c grave, linlia per-

fala

Quantas veze
guinado:

Nunca me
tive pai?

Morreu, respondia cila. ,
¦íPoréni, mais larde. Gerardo tinha

«o dar-lhe explicações pnra ej-itar pe-gimtai
Nunca me 'fales d,e leu pai. meufilli
Oh! minlia mãe, ainda o duvida?
Respeita.. :ne?
Oh! minha mãe, atloro-a... A -ua

«*rto que não terá que corar delia.
.As duas creanças acreditavam em uma origem commum

meu pa-,. o eu não sou como os outros. nã_

tomado homem e teria sido prec:-
principalmente, juízos errados.

Am:.» nic, não é verdade:

vida r:*.ee-lhe e cslos

Modesta igno-

rava que só era irmã de Gerardo por parte de sua mãe,c que tiniia o direito
de usar altivamente o nome >de Pedro '1'eaufort, seu pai.

Havia vinte annos que tinha sabido dc Saint-Oeiiis e não tinha tornado
a ouvir falar, nem de Luiz Valognes, nem de Bcau-fort,

Valognes, que lhe conhecia o nome de Marcellina Langon, teria podido
talvez tornar a enconlral-a, se livesse -querido, durante os mezes que eiia
viveu cm um hotel; mas tinha sof frido muito com a resistência de -Mareei-

lina. Este lambem, como Beaufort, guardava no .fundo do coração a tristeza
do abandono em que vivia. Mas a sua alma generosa recusava-se ao resen-
limento c ao ódio. c perdoava.

Não me amava, dizia elle, a culpa não C* d'clla!
'Emquanto a Pedro P.eattfort, esse tinha comprado uma importante fim-

dição perto de Creil, depois da entrevista que tivera com Valognes, no
estabelecimento mctallurgico de Saiut-Denis.

_' ahi cm Creil que tornaremos a encontral-o cm breve.
3-inlie Hea.iíort e Valognes nunca imais se linha falado de 'Marcellina

I.angon.
Apenas unia vez Valognes perguntou:

Aquella joven, a quem salvámos os ifillios, foi-lhe agradecer?
Não. Escrcvcu-mc -,1111a carta. -Qtte é feito d'ella?

-- Sábio da officina algum tempo depois. Não sei para onde foi.
Náo me tinha dito que a amava e que queria casar com ella?
E' verdade, disse Valognes, com a voz alterada, mas leyantaram-se

difficuldades que eu não podia prever e tive que renunciar ao .meu proje-
cto... abandonar mesmo toda c qualquer esperança.

iS-fírctt muito por isso? perguntou Beaufort bondosamente.
-- .Alguma coisa! respondeu Valognes, abafando um suspiro.
E pelos lábios passou-lhe um sorriso melancólico c resignado.
Depois dV.qttelht conversa, os dois homens tinham-se encontrado r

tezes c nunca mais entre elles se tratou de .Marcellina.

Gerardo tinha acabado os seus estudos de medicina c era interno
hospital Lariboisiére.

Uma tarde, conversando com a mãe, disse-lhe:
A nossa profissão é dolorosa e muitas rezes cruel. Chegou hoje ao

hospital uma -velha Irazida da província pelo filho. Tem uma espécie de
tumor canceroso n'tim olho. O inedico-chefc declarou que a doença O incura*
vel. A operação seria seguida de uma meningite e da morte cm curto prazo.
Os sofírimentos da pobre velha são terríveis#e é impossível allivial-os.

Qual é a tua opinião, meu filho?
Gerardo ficou silencioso c depois, de repente, _levantando-_sc:

Acho que a operação da ablação do olho não é impossível c
tilho dos receios do professor. E' verdade que a meningite é para
mas não me parece inevitável.

Porque não lentas tu a operação
O chefe não me deixaria.
Como se chama essa doente?
Como se chama? A .falar a verdade, já me esqueci... 1-

chama-s. ... Jan-.lot... São camponezes da Jlrcnn
exerce a profissão de tocador de realejo

Marcellina linha cmpa!!idccid,o.
Jan-.lot? .Tan-Jot?!...

,— Esse nome provoca-lhe alguma recordação?

as

no

ao par-
recciar,

cão?
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.MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
Pcla -Iv. F. Central CS. Diogo) — Carga

recebida: 16 laias dc manteiga', a . J,.
ordem; f,S dilas, a Vieira Monteiro: 50ditas, a A. R. Oliveira; 30 caixas, a Col-
das Bastos: 137 ditas, ao mesmo; 15 ditas,
a Carlos Taveira: 50 ditas, á Comp. B. La-

..c*iiio(.; 104 latas, a Teixeira (Borges;
?o dilas, <i Julio Barbosa; 10 dilas, a Tbo-j.:._ Pereira; 20 dilas, a Vin-üio dos San*
tos; -ij d.las, a João da Cunha; S dilas,
a Andrade Monteiro: 9 dilas, a Pinto l,o-
pes; 29 ditas, n Caldas fiaslos; 5S ditas, á
eo.np. I!. I.acticinios; S ditas, a Albano de
Carvalho; 8 ditas, a Tinoco Machado; 6
jacas di. queijos, a João da Cunha; 6 di-
ios, ,1 'Gaspar Uibeiro; ííi ditos, a IMar-
tins Saraiva; 5 d:tos de carne, a Rama-
lho Torres: 1 dito, a Castro Guimarães;
1 ilitu, a _). Souza Oliveira; 10 fardos,
a Pereira Almeida ii C; 13 dilos de tou*
cinho. a li. Albuquerque; 4 jacas, a Ado!*
pho .Schmidt; 11 ditos, ao mesmo; 4 di-
tos, a Pereira Almeida & C; 5 dilos. a
Us:ro Guimarães: 3 d.'tos, a Marinho Pin-
to; 2 ditos, a Dias Ramalho; 1 dito. a
Na_r Irmão; 18 ditos, a Adolpho Schmidt;
5 ditos, a Teixeira Carlos; 2 ditos, a
Silva Boavista; 2 ditos, a Corrca Ribeiro;
33 r.iixas de batatas, a Adolpho Schmidt;
?j jacas, no mesmo; zio caixas, n Dias
Ramalho; 20 jacas, 00 mesmo; 7 ditos, a
Pereira Almeida S: C; 264 caixas, a Dias
Ramalho; 22 ditas, a Teixeira «Borges; 7
jn_áF. an mesmo; .:. cixa_. a A. ordem;-to .ítcooa -de feijã.o, a Pereira Almeida
& C_! r vagão dc l._olin., n 'Fernando
Pinto; 8 laias de niantciça, a T. 13. Jun-
queira}( 4 ditas, a Ama ml o Tinto; 4 ditas,
a A, Cosia; 10 ditas, n Carrapatoso Costa;
i. caixa, n A. R. Oliveira; 2 lotas, a
G. _.; 34 dilas. a «Brandão Alves; 10 di-
tas, a T. Machado; 9 .titãs, a C. Soares;
2 dilas, ,1 Adolpho Sch. Filho; 11 dit.-is,
a M. Kinlay: iS ditas, a Ilcrm Stoltz;

dila, a Pinto I.opcs; 6 jacas dc queijos,
a C.t Ribeiro; ,_ ditos, a Almeida; i caixa,
a Simões; .\ jacas idem. a Pinto Lopes;
4 jacas fie queijos, a Iv. I«copoldinenscí
II ditos, a 'A. P. ordem; 9 dilos, a João
da Cunha; 5 ditos, a C. Vasques; 11 di.
tos, a Gaspar Ribeiro; 4 ditos, a Teixeira
Carlos; 2 ditos, a Pereira Almeida; 3 di-
Ins, a Duarte; 3 ditos, n Pinto I.opcs: 5ditos .1 A. Boeck Joiir; 3 dilos, a Irmão';
4 ditos, n Álvaro Barroso; z ditos, « Mar-
tiní Saraiva; 2 ditos, a C. Vasques; 10
ditos, ^no mesmo; 3 ditos, a Ferraz Irmão;
1 j_c_ dc toucinho, a Casemiro Pinto; 3ciiRradados de creme, a Pinto Lopes.

Pcla Marítima — Carga recebida: 73
saccos de feijão, a Vieira Monteiro; 242
ditos a Herm Stolt_; 130 ditos, a Coelho
Duarte; 17 ditos, a Guimarães Irmão; 50

68 ditos, a Arp & C; 50 ditos, a Dias
Garcia! 25 d.tos, a Cruz Vieira; 25 ditos,
a Soares Lavrador; 25 ditos, ao mesmo;
50 ditos, a Cruz T.einos; 26 ditos, a Costa
Pinto; 21 ditos de caigica, a Constantino
Gomes; 10 fardos de xarque, a Damasio
& C; 14 ditos, a B. Albuquerque; 25 di-
tos, a Alves Irmão; i84 ditos, a !B. Al-
buquerque; 230 ditos, a L. Paciello; 92fardos de algodão, a 1'. Tecelagem; 240
dilos de alfafa, a José Constante; 240 di-
tos, tiof.ondoii Brasilian Bank; 195 ditos, n
I.uz .aiiiuyrano; 112 dilos, a Soares La-
vrador; 5 ditos de algodão, a S. Clare;
10 caixas dc aiiiidom, a losé Constante;
14 fardos de resíduos, a Walhatt; 25 rolos
de so!a, a iF. JI. Walter; 38I1,10 quarto-Ias de sebo. a II. Kalkuhl; 30 saccos de
polvillio, a Marinho Pinto; 10 caixas de
peixes, a P. /Elefteriades; 100 latas dc
tiliosphoros, a Pinto Luceiia; 227 couros, a
lV, Irmão; ioo saccos dc sementes, a D. S.
A. Pratica; 4 encapados de toucinho, a
F. Jl-onsé; i dito de couros, ao mesmo;

dito de farinha, ao mesmo; 4 jacas de
carne, a Alves Irmão; r caixa de doces,
a A. Braga; 3 jacas de queijos, ao mes-
«no; 3 fardos de pellcs, á ordem; C|i de
aguardente, a 1*. M. Rocha; C9 barrieas
de kaolim, á ordem; .77 couros, a Du-
i-iscli; 253 ditos, a 'Siqueira Veiga; 1.430
volumes dc "lapel, á Companhia Itacolomy;
400 engradós idem, á mesma.

Alfredo Maia: 10 saccos de arrozl. a
_*. M* .Pefcira; 30 ditos de «íiilho, a losé'Irmdade; i0 ditos, a G. F. Athayde; 13
ditos, a Gaspar Ribeiro; 28 ditos de fei-
jão, ao mesmo; 4 ditos de favas, a Ma-
_?i ^'n'0> '-3 fardos de xarque, a Jt.
Albuquerque; 2 ditos de .miúdos, ao mes-
1110; 4 jacas de queijos, a Fernandes Mo-
reira; 4 ditos, a Pereira Almeida; 3 di-
tos, a Pinto I.upes; 4 ditos, ao mesmo;

dilos, a Marinho Pinto; 2 ditos, a A.
Innão; 2 ditos, a Antônio Christovão; 2
ditos, a Pinto I.opcs; 2 ditos, a Amandio
Pinto; 1 caixa de requeijões, a i,. lia*
tiaya; ; jaca de carne, a S. Lima;

Pela li. 1\ Leopoldina. Carga recebida'.
114 saccas de milho, a Brandão Alves; 25,
a Motta _ C.j 32, a A. Siqueira; 27, a
Marinho Pinto; 2O, a Mcirelles Zamith; II,
ao mesmo; 10. a Dias Garcia; 5. a Dias
Ramalho; 24, a Rodrigues Queiroz; 20, ao
mesmo; 24, u A. Miranda; .... a Nazgr Ir-
mão; 9, ao mesmo; 21, a Ferraz Irmão;
25. a Mario dc Souza; io. ao mesmo; 48,a. mesmo; 19, ao mesmo;; 20. ao mesmo;
27, ao mesmo; 241 ao mesmo; 20, a Nazár
Irmão; ai, ao mesmo; i. ao chefe do tra-
lego; 22, a Brandão Alves; 20, ao mesmo;
11, ao mesmo; 20, a Teixeira Borges; 14,
ao mesmo; 20, ao mesmo; 20.a-A, Schmidt;14. ao mesmo; _o, ao mesmo; 47, a A vel-
ar & C; 23, a Q. Moreira; 21, a MeircI-

les Zamith; 101, ao mesmo; 43 a Vieira
Monteiro; 7, a Avellar * C.; 17, a Nazar
Irmão; 16, a Siqueira Veiga; 12, a Bastos
Martins; 12, a Rod. Queiroz; 12. ao mes-
mo; 11, a Dias Garcia; 49, a Th. Perei-
ra; 50. a Luiz L. Ramos; 25, a Casemiro
linto; 40, a B. Albuquerque; 20. a _.
Moreira; 50, a Soares Lavrador; 14, aomesmo; 29, íi ordem: 428. íi ordem; 14, a
_• ,l""'M', sí. a Amandio Pinto; 71. a
A. 1'oilcry í< C.J 25, a Teixeira Borges; 43,a Dias Garcia; 127, a Fry Youle; 100, a Q.Moreira; 41, a ordem; .57, á órdem;18 saccos de milho, á ordem: 22 dilos,
a Siqueira Veiga; 21 ditos, a Queiroz Mo-rcira;_3o ditos, a B. topes; 20 ditos, alascmiro Pinto; 73 ditos, a Dias Garcia;
4,0 ditos, a 'Soares Cunha; 12 ditos a C.Ferreira; 45 ditos, a Marinho 'Piniito; 

3»ditos,.a Brandão 'Alves; 7 ditos, ao mesmoi
So ditos, ao mesmo; 15 ditos, 00 mcsraoi10 ditos, a M. Luttcrbach; 50 ditos, aCouto Ci 34 dilos. a Meirclles Zamith;¦20 dilos, a Casemiro Pinto; 23 ditos, a A.lpllcry; 22 dilos, a Vieira Monteiro; 20
ditos, ao mesmo; 11 ditos, a Siqueira C..J25 ditos a Siqueira Veiga; 37 ditos, ohoares Lavrador; 20 saccos de feijão, aieixolo Serra; 7 ditos, a Teixeira Boi-
ges; 25 ditos, ao mesmo: 25 dilos, a Bran-
<ao Alves; 8 dilos, a Siqueira Veiga; iC
ditos, o Pinheiro Ladeira; 16 ditos, a Ca-sciinro Pinto; 50 ditos, á ordem; 103 dilos,a ordem; 5 ditos, a ordem; 40 ditos áordem; 100 ditos, & ordem 11 dilos, á 

'or.
nem; 30 ditos, á ordem; 79 ditos, í or-
dem; ioo ditos, á ordem; 50 ditos, a cia-
20 _ In"''°. Xi ditos, ao mesmo; 23 ditos
a R. Queiroz; 21 ditos, a Brandão Alves;13 ditos, no mesmo; 40 ditos, a Marinho
tinto; 28 ditos, ao mesmo; 20 dito», a

_,raz J™.*0; a° ditos, ao mesmo; 7 ditos,
a 1.. Almeida; 9 ditos, a Teixeira Borges;20 ditos, n agonie; 40 dilos, a A. Pollcry;20 ditos, a Salim J. Assaf; 9 ditos, 00mesmo; 25 ditos, ao mesmo; 21 ditos, a
John Moore; 23 dito», n S. Lavrador;
?&¦_?.___•• Teixeira Borges; it ditos aHo. l/rijo; 23 ditos, a Guimarães Irmão;20 dilos, a 1-erraz Irmão; 26 ditos, a O.--.torcira; 9 ditos, ao mesmo; 6 ditos, a F.Moreira: 1 dito, a Gaspar .Ribeiro; 11 di*tos, a !A. Carv.dho; 11 ditos a Avellar;

ditos, ao 111. .no; 1 sacco de urucii', áordem; 3 a II,. 1-rugoiii; 10 a J. Carrazcdo,saccos de arroz, a .Machado Meira:

Victoria e eses,, "Nüo Peçanha". .
Xova Vork c eses.. "Tcrcnce". , .
Buenos Aires e Havrc, "Corcovado".
Amsterdam c cies.', **Frisia". . . .
Nova Vork e eses.. "Minas Geraes"
Portos do norte, "Bahia". . . . .
Montevidéo, "Goyaz". ';
Portos do sul, "Itajubá"
S. Im delis e eses., "Caraugola", , .

Setembro:
Porlos do sul, "Capivary", , , .
Natal c eses., "Gurupy"
Recife e,escs., "A. faceq_i.y", , .
Montevidéo c c_c., Sírio", . . .
Inglaterra c eses., "Oiitn.". » , ,
Recife o eses., "Itaquóra", . , ,
Paranaguá c eses., "Murtinho". .
Rio da Praia. "Ibi.m-iba". . . . ,
Uosario, "Mantiqueira". . , , \ _
Portos do sul. "Il.ltiiiga"
Laguna e eses.. "Mayrink". . . ,Natal c eses,, "Tiipy"
liio da Prata, "Au.azon"
Natal e eses., "Jtaniua"
Portos do norte, "Ceará". , . ,
Aracaju c eses., "Itapacy"; . . . .
Gênova e eses., "P. di Udine'-. . ,
Santos, "S. Paulo"

30
30
_t
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31
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31

XO CEARA'

iA sofra (Io algodão
Fortaleza, 29 —• (A. A.) — Seguiu

do publica o órgão official, a safra do
algodão será bastante inferior á pre.
vista.

moedaTfÂlsa
13 FOIJAM 1S!1_*:OXI_.OI.VI>OÍ.
João Frniicisca dc Assis e José Car-

neiro da Cosia foram .presos, .persegui-
dos pelo clamor .publico, 110 dia 10 dc
julho passado, nn rua da «Estação, cm
ID. Clara, .wtndo {irílcndiam ipassar
unia nol.-i falsa de cem .mil reis.

Entraram com esse propósito «o ar-
mazem de José Simões iFerreira e de-
pois de trocarem uma nota de vinte
mil reis verdadeira, tentaram obter a
mesma transacção com a outra.

O coimiierciaiile «perccbeu-llics n
jilano, recusou com tuna desculpa qual-
_ucr c, uma vez na rua os meliantes,

deu o alarma.
'Processados convcnicnlcmcifle, foram

iinprouunciados .pelo juiz substituto da
2» vara federal .por falta de .provas,
pois não lia tiistenuinlias do facto de-
licluoso.

O dr, Pires e Albuquerque confirmo.
tioiitcm a decisão do substituto.

Gottas Virtuosas ^1^
Curam hcmorrlioidcs, males do utero.
.vários, urinas e a nronria Cystite.

O ARGUMENTO DB DEFESA
DE UM I_U{AriO

im»Arrombava o sonllio
diverti r-so

Manoel iF.rreira é um larapio qus
tem bons .projectos, mas desastrado nas
execuções delles.

O ultimo dos «seus planos foi levado
a effeito no dia 13 de maio ultimo.

Oecupando um comniodo no pavimen-
to lerreo do predio da rtta da Uru-
guayana n. 103, esnerott nesse dia a
alta madrugada e j>ô_ mãos á obra.

Com unia ipu'a conseguiu furar o
ícoto c o soalho que o separavam d.
1° andar, onde ha uma oumvcsaria c
depois pôz-se a arrombal-os...

IDescobedto no scu itrabaHiinho, rc-
fugiou-se no vão da escada.

Proso ahi, descobertos os instru-
mentos de' que se serviu -para a vio-
lencia, procurou defender-se com a boa
fé que presidia a scu acto.

O dr. Silva Castro, jui_ da 2" vara
drimilial, pronunciou-d liontcm por
tentativa de roubo.

NO JUK\r DE S. PAULO

Sa
17 duos, a «Salim Assaf & C; 10 dilos,a Marinho P-nto! 15 dilos, a Avcllar &L.j 12 ditos, a Marú-ibo Pinto; >S. dilos,a ordem; 20 ditos, á ordem; 106 dilos deannlia, a Procopio Oliveira; 30 ditos, aliraiidao Alves; .10 ditos, a Teixeira Bor-
gcs; 17 ditos, a Th. Pereira; 200 ditos áordem; 10 dilos, a Souza Valle; io ditos,a Lorrca Rezende; 30 dilos. o Cunha Pi.«llio; 21 ditos, a M. I, J.agc; So ditos,a _. Moreira; 10 ditos, a Corrêa Kczcn-ac; 50 dilos. á ordem; 100 ditos, a II.Santos; 20 dilos, a Teixeira liorges; 581d.los de assucar, á ordem; 980 ditos, áordem; 700 dilos, á ordein; 2oQ ditos áordem; 200 ditos, á ordem; 583 ditos' aI. -Soares; 400 ditos, 11 St S. Brasilicnsc;
O50 ditos, a Meirclles Zamith; 200 ditos,ao mesmo; 200 dilos. oo 111cs.no; 200 di-¦Ins, ao mesmo: 7S0 dilos, ao mesmo;
dilos, ao mesmo; 333 ditos, a Carlos
voira; 17 ditos de favas, a A. .Pollcry
& (..: 35 ditos diversos. ,. Soares Cunha;20 ditos, a Brandão Alves; 15 ditos, a
«ouar Irmão; 21 ditos, a Joaquim Cardoso;

«.'tos dc resíduos, á ordem; 10 farjos
xarque, a Avellar & C; 11 ditos, a

__

de
Meirclles Zamith; 6 quortolás de sebo, aCoelho Duarte; 155 amarrados de couros,
a J. .Meyer; 2 ditos, á ordem; fi dilosde esteiras, n Soares .Bnslos; 10 ditos a
figueiredo Caminha; 7 ditos, a Corrca Re-zen.le; 7 ditos, a Marques & C; . ditos,
a Constantino Gomes; 4 dilos, a Couto

_ ,. I 'í4 fcixc3 de rama, a lígisto Con-s.gl.; 2i barrieas de l.atdim, a P. S. -Ni-
çolson.io ditas, a C. Klierrenz; 4 saccos
de sementes, a Brtindiio Alves; 1 jaca decarne, a .Souza Mattos; 1 dito, a Dama-
•;_•> & C.j 1 dilo de toucinho, n J. C,
Nascimento; 4 ditns, o 'Brandão Ali.s; 5ditos diversos, a Ferraz Irmão; 21 pacotesde fumo, a Siqueira _ C; 3 caixas, nlleiicvidc. Pinna; 30 toneis de álcool, i
ordem; 20 dilos, a Th. da Silva; 20 pipasde aguardente, a Taveira; 2I5 de v.nho,a Mourão & Ci 2 caixas dc -formicida. áordem,

Julgamento du uma iiifunticidit
_. Paulo, 29 — (A. A.) — Está

sendo julgada 110 Tribunal do Jury
Emilia da Gloria Pinto, prenunciada
pelo crime de infanticidio.

A indiciada, na manhã de 23 de abril
deste anno, ás 11 horas, no predio nu-
mero 26 da rua Carlos Vican, no bsir-
ro da Lapa, deu á luz uma creança do
sexo masculino, matando-a cm seguida.

NA 1UHA DO GOVERNADOR

Violências du policia
O sr. Antônio Augusto, .barbeiro, re-

sidente á rua de S. Pedro n. i6g, lem-
lirou-se de dar um passeio, com sua
esposa, anle-liontem á ilha do Governa-
dor. Antes tal não fizesse.

Ali, um indivíduo qualquer lembrou-
se de provocal-o, aggicdindo-o, sem
motivos.

¦Pois bem; chamando o sr. Augusto
o auxilio da policia local, foi por esta
tambem esbordoado, tendo o commissa-
rio Falcão insultado e mal tratada
egualmente a esposa do queixoso.'Para estes abusos chamamos a allcn.
çbo do respectivo delegado.

¦ ¦ -' ¦ ¦ ¦*»nM_a***-__^-^>-__W_.-aru-r*-'- -,

A BORRACHA AM.Y_0_i.XS_

Seu "stock" 
c sua cotação

Mandos, 2S — (A. A.) — (Kelan
dado) — O mercado da borracha con.
tinúa paralysado, estando a bcrrachi
fina colada a 4Í6oo.

O "stock" existente no mercado 4
de 0,1 toneladas da fina c dc 20 dc ser.
namby e caucho.

O paquete Ruy Barbosa, que sairá
amanhã, levará 300 toneladas de bor*
racha, destinadas a Nova York.

¦«a» et» o —

MARÍTIMAS
VAPORES PSPERADOS

Ijova lork e eses.. "Byron". , .Buenos Aires, "Aracaty". . . -,
Xova Vork c eses.. "S. -Paulo". .Bordéos c o.;c?.. "í.igcr", . . , ,Porios do norte, "Canivarv". . ,Pnrti.o do norte. "Olinda". , . .Tíio da Prata, "Frisia". , , , ,Kio _da Prata, "üurtipv". , , ,da _

Setembro:
Calkiu e escí.
C-linstiania c <
Porlos do sul,

•Oril..
;.. "Kio de Janeiro"
Xaguna"

ingiaicua e esc_., "Amazon", # ,Portos do norte "Brasil". .»-,*-»
Kio da Praia, "P. di Udine". . . .Rio da Prata, "Dcmcrara", .....liio da Prata, "Sequana"
Calláo c eses., "Moxico", . . , ,Kio da Trata, "Vcslris", ..,.-,
Inclalcrra c eses.. "Deseado" . , .Kio da Prata, "Drina". ..',,,
Portos do norte, "Acre" ,.

VAPORES A SAIR
T.i_ da Praia, "Byron" ...,.¦
Itajahy e eses., "ltr.it-.iha". . , .liio «Ia Prnta, "..!_;.r"

infeliz creanoa r
quem

CÃES DO PORTO
Relação dos vapores c embarcações que

(no trecho entregue á Compagnie du l'ori)
d',i nianh_.

'Morreu nspliyxiada por
lhe dera o ser

A menina nascera liavia quatro dias,
e cila, a progenitora, Eugenia França
Dias, ainda sob a acção do grande sof-
friinento, dominada pela necessidade de
descanso, deitando-sc junto á pequem-
na, concedendo^ o seio que devia ser o
principio da vida, não pódc resistir e
dormiu.

Triste accordar, porque, na incon-
sciencia do somno, volvendo o corpo,
suffocara a nascitura.

Averiguou o horrível accidente o com-
missario Mello, do 10o districto poli-
ciai, o qual tomou o unico alvitre, para
o caso, mandando o cadáver da inno-
cente para o Necrotério, trasladado da
rua Bella dc S. João n. 369.

ÜM IMPRUDENTE

adiavam atracados i•dia r3 de agosto de
o Cá_s
1916, á_

do Porto
horas

I-.MBAK C \r.\0

Resultado do «ma traquinada'Nas tra.uinadas, pulando de electri-
co em clcctrico, rindo, porque o rece-
hedor o espiava, em ameaças coustan*
tes, o pequeno Waldemar Campos, de
11 annos, morador á ladeira do Faria,
insistentemente continuou o scu sport.

Em uma das taes gymnasticas, perdeu
o equilíbrio, caiu com toda a infelici-
dado. indo dc cnconiro a um prisle da
illuniijiação publica, cm meio da rua
Marechal Floriano.

A Assistência, sabedora da oceorrer.-
cia, foi btiscal-o e, attendendo ao seu
estado grave, fcl-o remover para a
Santa Casa de Misericórdia.

^sT_*_>-_S>-*-«_a»-—— _—«.
X.V ALFÂNDEGA
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leilão do hoje

.1 e 4 do Cáes do

O
Nos armazéns 3 e 4 do Cáes do Por-

to, haverá hoje leilão de mercadorias
caldas em commisso, existindo cnlre
oulras: fio de cobre coberto de bor-
racha, apparellins para electricidade, cs-
tampas^ obras impressas, machinas paraindustria, cognac c vcos incaiidcsccn-
tes.

l"'^J.<>*_E->-*^^*ra'"*" -..—

AS RUAS QUE RECO/AMAM

Contfa nrvoves volluu
Os moradores da rua Alice dc Fi-

gueiredo, 110 Riachuelo. pedem-nos cha-
mentos a attenção do inspector das Mat-
tas e Jardins para que sejam dali rc-
tiradas algumas arvores velhas que,
além de prejudicar a csthetica da re-
lenda via publica, tiram por completo
a luz dos prédios próximos.

Não poderiam essas arvores ser
substituídas por oulr.-.i menos atravan-
cadoras c mais 11'eis?

Aqui fi^a, pois, o pedMo com vistas
a autoridade competente,

v._ JK_*-*i_____________ ___!_ e*-oísJ_
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SBHIIÇODA GUARNIQÂO
Kscala para hoje;
11RICABA POLICIAL _ Superior de

dia, capitão Cunha; auxiliar do superior
«le dia, alferes Carvalho. Rondam, tenentes
«Cruz e «Ililario c alferes «Brasil. Official dc
m.í.i á Brigada, alferes" Affonso; auxiliar do¦official de dj| a Brigada, sargento 'Mar-
¦ocllino. Musica dc ¦prompüdi.o, a banda da«Jirigoda. Medico de dia ao hospital, te-
nente dr. Abreu; interno, nlferes honora-
rio Agenor. Dia á iiharmacia, tenente Fi-
gueiredo e pratico Camcrino. Dia ao ga-¦bliictc c.lontologico, «tenente dr. Clodomir.
Fromptldüo: «no i" batalhão, alferes Paiva;
tio rcgimenlo dc cavallaria, tenente 'Faus*
tino. Rondam: -ns 15o. i6n < 17° distri-•ctos «tenente Soido; n-r. Saude, alferes Ca*
nabarro. «Guardas: no Thesouro, alferes'Sa-
hino: na Casa da Moeda, alferes Prado;
Tia Caixa de ¦Conv-ersfio, alferes Myssen, e
ma Caixa de Amortização, alferes Coroei-
to. Dia aos corpos: uo i° batalhão, tencinte
6miti.-M.iyor; no 2o, capitão Izidro: no .1°,
nlferes Caldas; no 4°, capitão Barbosa 1,1-
ma, e no regimento de cavallaria, capitão
.Nicoláo Carneiro; «no quartel do Andarahy,
nlferes Teixeira, c oa -Saude, olíeres Mar.
ttnfl. Uniforme, ,\n,

CORPO ,1>U lUOMBl.IROS — 'Kstado-
«nintnr, capitão 'Moraes; auxiliar, alferes
[Narciso. Prompfidão: i° soccorro, ttflicntc
Alcântara; 20 soccorro, alferes Adolplio.
.Manobras, alferes Pitgueiras. «límérítencia,

nlferes Jeronymo c capitão dr. Tito. Ronda,
nlferes 'Sebastião, Medico de promptidão,
capitão dr. Trigo. Uniforme, 50.

llliB
' ' . ¦• -»'(•¦«•!¦¦.¦

AVISOS
CORREIO— Efa repartição expedlri nu.

Ia« pelos seguintes paquetes:
Hoje :
lAger, para Sanlos c liío da Prata, re-

icbendo Impressos nlc ás 2 Iioras ila lar-
dc. cartas para o interior «té ás 2 11_,
idein com porte duplo u para o exterior
até ás ,i, e objectos para registrar atú á i
da larde.

, Ilaitulia, para Angra. Paraty, portos dk
S. Paulo, Paratiá «e Florianópolis, receber.-
do impressos até ás .1 horas da ininliã,
cnrtíis para o Interior alô âs 4 i\s, idem
com iporle duplo atú ás 5.Bj'io», para 'Rio da Prata, rcceliendo Im-
pressos tilt^ íio meio-dia, cartas para o ex-
terior até á 1 da tarde, c objectos para re-
KÍstrar atú ás 11 da manhã.

Italhciit, para I«as Palmas c I.ivcrpool,
recebendo impressos até áa fi horas d:i
aitnnliã c cartas para. o exterior alé ás 7.

Tercnce, para Trindade c" Nova Vo'rl<,
recebendo iiurpressoa atú no meio-dia, car-
ias para o interior até ás ia i|_, idem
com porto duplo e cartas .para o exterior
otc á .] da tarde, c objectos pata regis-
irar ate ás 11 da manhã,

Amanhã:
Frisia. para Ealiia, ücoife c líuropa. via

Vigo, recebendo impressos ale ás iu horas
dn m'..t*hrí, cartas .para o interior atú ás
10 il-*, idem com fiortc duplo e cartas paruo exterior até ás -n, c objectoa para re*
üistrar ale ás io,

, Minas Geraes, n<an llahia, Recife. Pará,
S, Justi a Nova York, recebendo impres-
eos até ás io_ Iioras da manhã, cariar, .para
o interior atú ás 10 1(2, idem com porteduplo c cartas para o exterior alú An «ir
«Ia manhã, o objcctoi para registrai alé
â? 10.

Bahia, para Victoria c mais portos do
1.0'rte, recebendo impressos até ás S Iioras
da manhã, cartas para 

'o interior atú ás
8 11_, idem com porte duplo nlé ás n,

<» objectos para registrar até ás 6 da tarde
de hoje.

, Goyaí, «para Paranaguá, Anlonitia, São
Francisco e NFont-avIdéo, recebendo impres-
sos ntc ao meio-dia, cartas «para o interior
até ás 12 t\2, idem com porte duplo c
cartas para o exterior até á 1 da tarde,
e objectos para n-Ristrar nlé ;'u li dn
manha.

Itajuba, para Santos, Paraná, Paula Ca-
tliarina o Rio Grande do Sul. rcccboniin
impressos até ás 8 horas da manhã, car*
ta.. para o interior até ás 8 i|.«, idem com
porte duplo ate ás o, c objectoa para re-
fiislrar oté ás 6 da tarde dc hoje.

LOTERIAS
Capital Federal

iiesumo dos premios do plano
n.336 roalisada em 29 agosto de l'J'G.

PREMIOS DE 15:000* A 500SO*0

DR. ARTHUR CHEROflIM — Advogado.Adeanta custas. Escriptorio: Carmo 71.leleph. Norte 481.Dfa HEITOR LIMA _ Rua do Carmo,08. Tel. 4254, raorte.
S'„P«AULC. ,— DR* ASCANIO CERQUE-RA — Advogado. .Rua Direita 8 A Cai-xa Postal 799,DR. BERQUO' COELHO. R. do Rosário81. lei. 3037. N.
DRS CARVALHO DE MENDONÇA

(M. Ij) e SALGADO FILHO — Ad-vogados. Rua do Hospicio, a?. Tel.
5.304, Norte.

DKS. EtTOENIO DE BARROS BU-LHÕES PEDREIRA e JOÃO PE-DREIRA _ Advogados — Rua Bueno»A;re_ n. 12.
DR. FLAVIO J. PARETO — Advogado.Rua do Rosário n 70.DR. HERBERT C. REICHARDT —Cau-

sas commerciaes e inventários. Adean-
tá custas. Uruguayana 77. Residência:
P. de líotafogo 384, "Pcnsío Mages-tic". Rui 031.

DR. JAIR CUNHA — Advogado — RuaS. Pedro n. 8a. Teleph. 2423 Norte.DR. MILTON ARRUDA-Processos eiveis,r.oinmerciaes e orphanologicos j de apo-sentadorias, montepios; tem representan-tes nos Estados c em Portugal e adeantacustas. Sacliet 4 (tel. C. 3460).DRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBER-TO ALVES RIBEIRO — Advogados.Escriptorio: rua do Rosário 103.DR. PADUA VASCONCELLOS _ R.BUENOS AIRES N. 35. («Migi doHosoicio). Tel. Norte 3430.DR. UBALDINO DA MOTTA BASTOS— Esciip.: rua do Hospicio, 23, i°.Tel. «'«o, N. Res.: r. Conde Bomfim,
762. lei. 1694, Villa. Expediente das 8ás 17,

TRAl\AMBTíTO DA TUBEROUI.O.
SE PULMONAR PELO PNEU-
MOTHORAX ARTIFICIAI]
(Processo da Eorliuiini)

DR. EDGARD ABRANTES — Cons.:r. S. José n. 106 (2 ás 3). Tel. C.
5.537. Resid.: r. Barlo de Flamengoo .17. Tel. Sul 960.

CLINICA MEDICA

jma uc sua ionpa estauta na Jutropa.lons.: r. Marechal Floriano 99. Tel. N.
957. Ksp. cm vias urinarias, syphilis eelle Cons.: das io ás ia e 3 ás 4.

57084
73628
27034
632132
r.i'27
32165
70878
10210
OOÜfl

Ü674S
3431!)
26309

ISiOOOSOOO
2:000*000
liOOOSnoo
1:O00SO00
1:0008000

TiOOSUOO
songooi)
2O3SO0O
200SOHO
200.000
230S0Ú0
2OOÍ0O0

PRÊMIOS DF. IOOiOOO
mr, 39214 55ICO 45S04 31370
46354 12885 55316 32171 20702

0593 7S530 29119 13406 89384
41596 S50Í8 73101 17615 35292

PRÊMIOS DE 50S0D0
34-S19 65078 61527 6029 30141
80030 85123 3S730 23172 17657
S-1021 4110 83126 87f.' HlSOa
3501!) 33133 21622 71I0S 8S177
5957 4803 *-4-r,6 72S2S 6G023
61128 2«S04 85498 29221 Í0248

30719 12217

APPROXIM AÇÕES

5798.1 e 67985  100*5000
7;:027 c 73629 50_000

11IÍZENA5
*t 57990 603000
it 73630 •,«15000

CENTENAS
ii 58000 6*000
,1 73700 4S000

Todos as r.uneros (orminados em
84 tem 2S0H0

Todos os nttmeros terminados om
4 têm 1SO0.) exoeptuondo-se os ter-
minados em Si.

O fiscal do governo, Manoel Cosmc
Pittlo.

O dírector-assifentr, dr. Antônio
Plvullio dos Sanlos Pire*, vicc-prc3i-
lidcnle.

Ü dlteclor.presldente, Alberto Saraiva dc
V''? •**•'¦..

O escrivão, Firmino da Caiiluarid.

5798I
73021

r.7901
73601

DR. AGENOR MAFRA — Residência econsultório: rua Riachuelo, 222; tcle-
phone 1.024, Central. Consultas das aera deante.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da Fa.culdade. Cons. Hospicio, 9;, das 3 ás
5. Res.: Marquez de Abrantes, ia, tel,
:8S, Sul.

DR. ANTONINO FERRARI — Trata-mento especifico da. tuberculose e dasypliilis! rua da Asícnibléa 73, de 1s'is *.
DR. A. MAC DOWELt.—(Doe. da Fac.de Medicina). Moléstias internas.—Appl.

dos raios X, para o diagnostico. . Cons. :r. Hospicio 63, dns 3 ás 5. — Res.:
S. Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA— Prolessor da Faculdade dc Medicina.
Cons.: r. Assembléa 87, (de 1 ás 3),terças, quintas c sabbados. Rcsld, tra.
vessa Cruz I.ima, 21. Tel. Sul 803.

DR. ALFREDO EGYDIO — Esp.: Mol.
das creanças. Vias- ininarias. Cons. Rua
C. Romllm S17 (Pli. Freire d'Aguiar),
das 8 ás 10 lis. e Sdor. Eviebio sç, (12ás 2). Res. r. C, Bomfim 793. T. 78c, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCELLOS—
Assistente de clínica medica da l*'acul-
dade. Cons.: Rosário 85 (das 3 ás 5hs.) Tel. Norte 1114. Res.: r. Volun-tados da Pátria jSó. Tel. Sul 1609.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cous.: r.
S.- José 10C, is terças, quintas c sabba-
dos. Tel. Central 3337. Res.: r. Kuplira-
si.1 Cotría 16. Tel. Central, 4181.DR. C. BRAUNE — Longa pratica dos
hospitaes da Ki-opa. Clinica medica.
F.sp. coração-e e.itor.iago. Cons.: rua ds
.->. José, 112, de 1 ás 3.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
lestias pulmonares. Cons. rua Uruguayana
35. das ,1 ás 4, ás terças, quintas e sab-nados. Resid. K. 24 de Maio, 15.1.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) - Devolta de sua longa estadia na F.uropa.
Con- - - -" '¦¦¦' '-' •¦' ¦ '-¦
19...
pel!

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica" medica,syphilis. vias urinarias. Exames de pus,escarros, urina, etc. App. o 006 e 914.Cuns. c res.: r. Cinstituição 45, sobr.lei. 2111, Ccntr.
DR. EGAS DE MENDONÇA — Assis,tente de clinica na Faculdade. Cons.:r. do Rosário 140, áis 2."s, 4."s e C."s,das 2 ás 4 hs. (Tel. Norte 3070).DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me.dica. Cons.: rua 1° de Março n. 10,

das 4 ás 3 (tel. N. isji). Res.: ma
Uruguay, .-68. Tel. 1050. Villa.

DR. GARFIELD DE ALMEIDA — Di-
rector do Hosp. S. .Sebastião. Doccn-
te da Fac., chefe do serviço da Liga
C. a Tuberculose. Res.: S. Salvador 22.Cons.: 7 de Setembro 17C Tel. 607.

DP.. GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo especial ten-
do conseguido a cura radical eni centenas
dc doentes. Pratica o processo de "Tor*
nalini". Cons. r. Ceneral Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nas, gynccolos-ia, vias urinarias. Longo
exercicio, prol. e pi_tira recente noshosp. de Paris e Berlim. Cons. c res. r.
N. S. Copacabana 6si. Tel. 1C8.1, Sul.DR. HENRIQUE DUQUE __ Consulto,
.-io; rua da Assembléa, 83. residência:
R. Rtncliuclo, 332.

DR. HILDEGARDO DE NORONHA—
Clinica em geral. Trat. e«pecial da ble-
norrhagia. Cons.: Sete de Setembro n.
AO, sob., 2.«"«, 4,"g e 6.as, das 2 ás 4.Res.: Gonçalves Crespo 23. Tel ijSi,
Villa. 3 '

DR. J. MASTRANCIOLI _ Assist. de
cl. mcd. na Fac. Ex-inle-nn do Hosp.Cochin de Paris. Serviço do prof. F.
Widal. Res.: r. Paulo Frontin, 5.Tel. 6065 C, Cons.: llositiio i.jo (3,-s,
5'.s e sabbados, 2 ás 4, Tel. 3070 N.

DR. LACERDA (Tel. C. 5055) c DR.
MAIA (Tel. C. 3S48) — Chamados á
noite cnm urgência. Coits.: Constituição
n. 6.

DR. MARIO DE GOUVÊA — Clinica
medica, partos c mol. de senhoras.
Cons».: li. 24 de Maio 6.1, sobr. (5 ás 0),
íis 2"í*.. 4*-s. e scJClns-Èciraa. Kcs.: r.
Bella Vista 20 (E. Novo). Tel. íCi.V.

DR. PTMENTA DE MELLO — Cor.su!.
t*.., diárias_ (excepto ás .i."s-feiiasl. On-
iivc3. 5; ía 3 horas. Resid,: Affonso
Penna n. 49.

DR. PEDRO, MARTINS — Bspecialiila
des: mol os ttas de estoma-jo, coraçüo, íi
gado c rins. Con...: r. dos Andradas 53,sob. Tel. 17.1C lies.: rua N. S. de Co-
pa caba na n. 990.

CLmCA CIRURGIOA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp. daMisericórdia. Com pratica dos hosp. deBerlim c Parisa Cns.: r. da Carioca
30 (das 3 ít » hs.). Resid.: rua dalLaranieiras, 8o (tel. 3956, C.)DR. ALBERTO DO REGO LOPES —Do. Hospital da Misericórdia. Vias uri.nanas operações cm geral. Rua Sete deSetembro, 99.DR. CARLOS WERNECK - Cirurgiãoda Sta. Casa. Cirurgia de adultos ecreanças; mol. das vias urinaria» e dassenhoras. Cons.: r. Ourives ç, da» 3lia 5 hs. Res.: r. Senador Octavianon. sa. Tel. Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES—Memb da As-.Franceza de Urologia. Trat. da blenorr.aguda e clironica estreit. e prostatiteschronicas pelas correr.tea tlierino.clcctrf
cas. Cons. r. Carioca 50. das 12 ás 17.DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgiãoda Santa Casa. Res.: Conde dc Bom-fim, 159 (Tel. 1272 Villa). Cons.: rui
Ourives 29. 3«.s, s«.s e sabbados, ás 4'noras.

DR. JOAQUIM MATTOS —Do Hospital
da Saude. MoV-stiaa de senhoras, vias
urinarias. hérnias, hydroccles, tumores
dos seios e do ventre. Rua Rodrigo
Silva n. s.DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI— Dos Hosp.: Miser. t Bcnef. Port.Cirurgia, mol. das senhoras e vias uri-nanas. Cons.: 30, Ourives, 3 ás 5 lis.
Res.: Passos Manoel 34. T. 3197, C.

PR SILVA. ARAUJO FILHO — Assk.tente da Faculdade de 'Medicina. Rua 7de Setembro 38, ás 3 hs. Tel. C. 5510.Res.: Marquez de Abrante» 6».
PROF DR. ED RABELLO — De volta

da Europa, reabriu o consultório. Trats
pelo radium os tumores c outras doença*
da pelle cons.: rua Assembléa n. 85.

Soitíços médicos, ulinrinncoutivos,
dentários o visitas a domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clínicos, ollo-
pathas e homoepatl.a-s de respeito bilidade
moral. Mensalidade 3$ooo. Directores drs.
Braule Pinto e Ernesto Possas. R, Frei
Caneca 153.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO — DaSoe. dc Med. c Cirurgia, com pratica dojhosp. da Europa. Res. e cons. R. São
José, 49. Consultas ás 2»s, 40s c 6«s, de1 is 3 hs. Tel. 318, C.

DR. ALFREDO DE MATTOS — Partos,
mols. da mulher e dis creanças. Cons.
e residência: rua Cattete 5 (tel. 4406,Cent.). Chamados por escripto

DR CASTRO PEIXOTO — 'Chefe 
doserviço de partos de Polycliuica de Cre.

ancas da Santa Casa. Tel. V. 22O9.
Res.: Hadd. I.obo 4O2. Cons.: rua
Uruguayana, 25, das 2 ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO — Panos emoléstias de senhoras. Rua Conde deBomfim 577. Tel. 1.171, Villa.DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist. daMaternidade do R. de laneiro e da Ass.
Aux. JI. da Est. de F. C. do Brasil.
Con".: Hospicio 83 (ás 4 lis), lies.: R.
Monte Alegre 313—Sanla Thereza.

DR. DAC1ANO GOULART — Da Poly.
clinica de Creanças. Cons.: R. Uruguaya.
na 25 das 4 ás 6 hs. T. 3762, C. Res.
Rua Hadd. Lobo 130. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cura
radical das liernias. Residências rua do
Hospício n. 68 e Fnrani n. 7.DR. HERCULANO PINHEIRO—rartos,
moléstias das senhoras e creanças. Con-
sultas das 16 ás 17 horas. Assembléa
37. Resid.: rua do Lopes 134. (Madu-rtíra).

DR. LINCOLN DE ARAUJO-Da Acad.
de Med. e do Hosp, da Slisericordia.
Cons.: rua Gal. Caniara 116 (2 ás 4).Tel. C. 2611. Res.: Haddock Lobo 11.
41G, (Tel. Villa 3*1).DR. LAFAYETTE VIEIRA — Mcd. da
Matcrnid. IJipl. pela Materniil. TV.rnier,
e com longa pralica 110.1 Hosp. de Paris.
Cons.: Hospicio 8,;; -".s-, <*¦¦.$ e 6".s-
feiras (2 ás 4). Tel, 3770, N. Ecs.: It,
Barroso ,14.

DR. MASSON DA FONSECA — Docen.
tc da lfac. de í-fed. e medico adj. do
Hosp. da Misericórdia. Cons. rua Uru-
guayana 37, das 3 ás -s. Tel. 1043, C.
Res.: Laranjeiras 354. Tel. 5858, C.

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS
DR. P. CARNEIRO LEÃO — Medico

do Inst. de Protc. e Assist á Infância.
Ex-int. do Cons. de creanças da Mise-
ncordiai Cons.: Gonçalves Dias 41.(TeL 30C1 C.) das 10 ás 12. Res.: Silva
Manoel 142. (Tel. 6268. C.)

DR MONCORVO — Director fund. do
I. de A. á Inf. do Rio de Janeiro. Cli.do Serv. de Creanças da Policli. Esp.
doenç-as das, creanças e pelle. Cons.:
r. G. Dias 41, ás 13 hs. Res.: Moura
Brito 11. 5S.

DR. MARIO REIS — Do hospital de
N. S. das Dores. Consultório: rua da
Asscinblía n. 37, das 3 ás 4.DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Medic. e do Inst. de Assist. á Inf. Cl.
medica e das creanças. Cons: Gonçalves
Dias 41. T. 3061, C., das 3 ás s- Res.:
S. Salvador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

JÓIAS. RELÓGIOS E OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria e re.lojoana. Compra ouro, prata e pedras ti.
nas. Of?. de ourives e relojoeiro. Con.certos garantidos de Jóias e relógios.
Rodrigo Silva 40, perto da r. 7 de 7bro.

AS MELHORES PENSÕES

ANALYSES CLINICAS E
MICROSCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prol. da especialid. na Fac. de Med.
do Inst. Pasteur de Paris. Trabalhos
para diagnostico mcd., analyses chimi-
cas, exames microscópicos, etc. Uru-
guayana n. 7.

CR. HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR
MOSES— Labotat. Largo da Carioca 24,
a". Tel. 4272, C, rei. da res.: 1023,
S. e S. 196. Ex. de urina, escarro,
tezes; Reac. de Wa-ssermann, etc.

DE SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy.
philis: 914 — 606 Mol. infectuosas; vacc.
de Wright. An. de urinas, íangue (ty-¦plio, malária, sypliilis), escarros, ele. 1° de
Março 13, o ás 11 c dc 1 ás 5.T. 5303, N.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS, OPERACI&ISS. VIAS
URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cnmhcmorih. uterinas, corrimentos, suspensão,
etc., sem operação. Nos casos indicados,
evila a gravidez. Cons.: R. 7 de SetembroiSO, dc 9 ás 11 e de 1 ás 4.Tel. 1 .íoiDR. ROBERTO FREIRE - Cirurgião
da Misericórdia. Operações, apparelhos evias urinarias. Cons.: r.Carioca 26. Res.11. 1). Luiza 56. Tel. 3201 C.

CIRURGIA INFANTIL
DR. SYLVIO REGO — Do Inst. de As-

sist. á Infância. Cirurgia geral, partos,cirurgia dc creanças. Res.: V. Itauna
141, (tel. -666, Norte). Cons.: Gonçal-
vos Dias 41 (tel. C. 3061).

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DE

ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca. 8 (de 12 ás 4) todos os dias,

DR. PAULA FONSECA — Consultório'
r. Sele de Setembro 141 (das 2 ás 5 hs.
diariamente).

DR. RODRIGUES CAO' - Especialista
dc doenças dos olhos. Cons.: rua di
Assembléa 5C ,3 ás 4 lis, Tel. Central,
3676.

PENSÃO BRASILEIRA - Rua HaddockLobo 123, tel. 1.716 Villa, a 20 minutosda cidado, bondes á toda hora, offereceboas accommodações a familias e cava.lheiros de tratamento.
PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano¦193. T. 1834. C. Esta Pensão continua

a ofterecer aos srs. viajantes e exmas. fa-
milias commodos confortáveis cm condi-
ções hygienicas.—Rabello Varella 4 C.PENSÃO CAXIAS _ Praça Duque de
Caxias 6 e 8. Tel. C. 5115. Optimasaccommodações para familias e cava-lheiros de tratamento. Cozinha de i"

_ ordem. Preços conforme os aposentos.PENSÃO NOVA FRIBURGO — PraiaBotafogo 214. Tel. 1718, Sul. Confor-taveis commodos com frente para omar, diárias de 7$ e 8$. Fornece-secomida para fora.
PENSÃO CANABARRO — Excellentcsaposentos para familias e cuvalheiros.

Casal, 260$; solteiro, I2o$ooo. Bondesde: Andarahy c Aldeia Campista. Kua''.enera! Canabarro 271. Tel. 1212, Villa.PENSÃO ALPHA — R. Cattete 1S6. Tel.Cent. 4585, Esplendidos aposentos parafamílias e cavalheiros. Optima cozinliafamiliar. Banheiros dc iinilicrsão, chu-veiro e água quente. Próximo aos bo-nhos de mar,

MOVEIS E COLCHOARIA
RUA MARANGUAPE 16 — Chamados

pelo tel. 26. C. — Vendem-se moveisnovos e usados em melhores condiçõesi|ue em outra .parte. Reforinamase col-ehões. Compram-se moveis de toda a
qualidade.

GRANDES nOTElS
HOTEL AVENIDA — O mais nnportin.

te do Urasil. Accommodações para 500pessoas. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores dia c noite, en.
dereco tele^r.iphico Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confortável eluxuoso no saluberrimo bairro das La-
ranjetras a so minutos do- centro dacidade; rua das Laranjeiras n. 510.ENGLISH HOTEL — R. Cattete 176.
Tel. C._ 2008. Completamente reforma-
do, dispõe dc¦ - confortáveis aposentos,
Hoa cliacara. Só a familias c cavalhei-ros. Preços reduzidos.

OS MELHORES CAFÉS

OCULISTAS
DR. MARIO GO'ES — Assistente da Fa-

ciSMade. Consultório: r. 7 de Setembro
n. 38, das 3 ás 5 lis. Tel. C. 5510. Re-
sid.: liarão Flamengo CjRí, Tel. S. 14.^0.

MÉDICOS IlflMOEPATITAS
DR. PEREIRATiE ANDRADA — Cons.

r. 34 de Maio 166 (das 6 ás 7 hs.,
c r. Eng. de Dentro 36, das 8 i\i ás
pi|2 hs. Res.: r. D. Anna Nery 328,
(Rocha). Tel. 16S4, V.

CURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEIIE — Especial»*

ta nas doengas das pernas. Consulto-
rio: rua Uruguayana 5. das 2 ás 5 lis.

VETKRIXARIOS

PAIITOS E MOLÉSTIAS DA MU-
LHER — TUMOR US DO VEN-
TRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — L. docenteda I-aculdade. Res.: rua Riachuelo n.347 (tel. C. 048). Cons.: rua Cariocan. 47 (das 4 tu deante). Tcll Cent.
3.217.

TRATAMENTO DA CUTIS
MME.. CLARAZ — Successora de mme.Stanmitz. Applicaçõcs do electricidade

para embcllczaniento do rosto e do cor-
po. Esp. na reducção de gordura esclü-sivamente das senhoras; rua da Quítan-da 65, (das 11 ás 15 hs.). Tel. 3Í70, C.CRAVOS, espinhas, "pannos, siráas. dc3-npparecem com o uso do Philodcrma,
dc Samuel de Macedo Soares. Philoder-
ma creme, 2$. Philoderma loção, 35000.

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS UlU-
NARIAS

CLINICA MEDICA. MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, S-TH1LIS

Loteria do Estado da Bahia
Resttmo dns prêmios da 17* ex-

tr;ic;iio do plano n. 17, em bane-
fU-.tci ilo Instituto Ooographloo e
Histórico il.-i H-iliiti o outras institui*
uões, de beneficência e instrucção
realizada em 29 de ngosto de 1(116 sob
ii presidência d.i dr, Edgard Doria,
ilscnl ilo governo,

130- oxir,-icç;'io de 1010
PUKMIOS DE 12sU00S A 2005000

DR. ANNIBAL VARGES — Mol, das se.nhoras, pelle e trat. espec. da sypliilis.
App. eleclr. nas mol. nervosos, do nariz,
Rar(r„ntíi e ouvidos. Cons.: __v. GomesFreire oo. das 3 ás 0 hs. TI. 1*0*, C.DR. GREGORIO EISPOLI — Medico,
operador da Real Universidade de Na-
polis c da Fac. do Kio de Janeiro. Cons.
e res.: Av. Comes Freire 37. Tel.Central, 17.17.

DR. JÚLIO XAVIER _ Clinica medica
c de moléstias de senhoras. Res R. Fe!i*i
da Cunha. .1.1. Tel. Villa 039. Consultas:de 2 ás 4 e das 7 ás o hs.da noite, naK. lí-i-àn do Mesquita 241.

DK. JOSE* CAVALCANTI —Clinica me.
dica c sypliilis. Cons. Sele de Selembro139. das ia ila ás 12 e das 4 ás 5 i|*.Ues. r. Senador Octaviano, -18.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. medica
cm (tcral, partos, mols. das senhoras c
syphilis. Cons.: av. liem de Sá 115,
(das 2 ás 0 hs.), Kcs.-. r. liaddoclt
Lobo It. 6.

DOEXOAS MTOÍTAES B XER.
VOSAS

DR. HENRIQUF. ROXO _ r.-of. de cll.
nica da Fac. com freqüência dos princi-
I>ae3 hosp. europeus. Cons.: r. da Assem,
bléa, nS, das .| ás 6, *."s, 4*s, e Cs-
Ke.. V. da Pátria 355 Tel. Sul 824.DR. W. SCHILF.R _ Cons.: _".s, 4'.s e
6».s, r. Hospicio S.i, (das 4 ás 5) c
faça dc Saude Dr. Firas, rua Marquez
dc Olinda, ás .i\s, «;".s e sabbados (das2 ás 3). Kcs.: Dambiiia 40. Tel. 1143.S.

0C0.I2..
19254..
27086.,
8034..
S14S..

230G6..
34297 a a
41293..
41331..
61016..

12:000$000
2:000$000

Pelle o syphilis — Curas nelo"Hiiilhim" o í)ll — Estoiniiso,
pulmões c iloi-nons neiTosnSí

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da reli'*e tiwicosas, ulceras canecros-as, tumores
fibrosos; arthritismo, syphilis e morphéa;
r.eurasthcnia, doenças do peito e dyspc

liOO-SUOO l'™: 7 -cinhro, 36, ás 10 e ás 14 hs.
50-SOliQ '
50010U0 MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO. PI-
20gS0«0| GADO, IXT.OSTIXOS 10 NER-
2005'.00
200*000 | VOSAS

hálito

PREMIOS DE 1003000
17223 47273 54820 53210 679Í3"3 54820

69632
PI.EMIOS DE SOSOOO

¦líO" 11978 27953 292S7 30232
37C61 :i'J273 45379 5S667 64213

AlH-nOXlMAÇOES
(V1091 c 60093 75S««00
19253 fi 19235  50SÜOO
27085 a 270S7 SSJJOOO

DEZENAS
40091 a 01030  10*000
19231 :i 19260  105000
27081 a 2-7093  10SÜOO

CENTENAS
soooi a 00100  :ij**o
19201 u 19300 3S0Ó0
270.11 a 27100 3S000

Toilos os numoros termin/idos ora
92 têm 250OO.

Todos osiiuiTioros terminados om
- tom 1S00O.

Os números premiados pelos 2
Anãos do primeiro premio níio tem
ilirotto a torininai;ão simples.

Os oonceslonarlos í. 1'odt'oira & C.

2(l.i"000 j DR. CUNHA CRUZ _ Cura20iKíli)ll i da e-ii'.ri-""i i- -¦- =-¦;: a'---, i-- .«-ft *-*••¦'- - ns medicamentos Silviuis" c "(..ittu*
de Saude". lt. Carioca 31, 3 ás 5.

DR. NABUCO DE «GOUVÊA - Professo;da 1-ac. de Medicina. Chefe do serviço
cirúrgico do Hosp. da Saude. R. i« deMarco, 10, das 4 ás (i. Tel. S16 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS - For.mado c laureado pela Faculdade deMed. dc Paris, ex-interno dos Hosp. deParis. Cons.: Av. Rio Uranco 357, a»,
3 ás 5, Tel.9.10 Res. V. da Pátria 11..ao.DR LEÃO DE AQUINO — Da Acad. deMed. do Hosp. da Gamboa, Kes.: Cos-ta liastos 45. T, 256, C. Cons.: Gcn.
Câmara 11G, das 3 ás 5 (excepto nas
4».s.feiras); e noa sabbados das ia ás 3.DR. C. DE ROSSI — Cirurgia ceral.Moléstias das senhoras. Vias urinarias.
Cura radical das hérnias. R. Quitanda,-7, de 1 ;ís 4, Res.: R. Visconde Silva,
3S, líotafogo.

RAUL COMES VIEIRA — Veterinário.
Telephone 2377, Villa; rua liarão de
Mesquita n. 707,

CIRURGIÕES DENTISTAS

EMÍLIO DEZONNE — ClrurglSo.dontij-
ta. Diplomado, com longa pratica. Pre-
ços e condições de pagamento ao alcan-
ce de todos. Cons.: elcctro-deiuario.
Alto da Confeitaria Japão. Est. doMeyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE MIRAN.
DA — Especialista cm extracçõcs semdor e tratamento dc fistulas. Das 8 ás17 horas, nos dias uteis. Gonçalves Dias13, sob., tel. 5.660, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre de Odon-tologia do Kio de Janeiro, com io an-nos de pratica, Cons.: r, Uruguayanao. 31 (tel, C. 1679).

CAFE' GLOBO — Chocolate Ilhering.
Bonbons ítnos. Rua 7 de Setembro, 103,
Fabrica: rua 13 de Maio, 19, Tel. Cen-trai, 1.1S.

CAFE' IDEAL — Sempre puro. A' ven-
dá nas casas de primeira ordem. .Depo-silo, á rua da Saude i.|' a 150. Tele-iplione Norte 707.

CAFE' TRIUMPHO — Praça Tiradentes
S0. Tel. C. 33ed. Torrefacção c moa-
gem. Chocolate, chá, matte, bonbons,
assucar, balas, etc. Teixeira & Fonseca.

MODISTA-S

AU COSTUME TAILLEUR _ Rua daCarioca 6, iu andar, Tel, C, ,-tioò. Es-labelecimciilo de primeira ordem. Es-
peoialidade em coilumcs de SEDA. —
Caetano Grottera.

A S. EX*. O SR. DR. PREFEITO
E AO PURTiIOO

Os srs. marchantes dc carne em São
,Dio!-o num nojento "trust" resolveram
arcalnizadamcnte diclar leis á eco-
nomia popular, e assim é que, a contar
de hoje, nós, os pequenos _ retalhistas,
não «podemos vender ao «publico a carne
a menos dc goo réis porque assim o
determina a ganância desses sonhoics:
temos, todavia, a certeza que o sr. «pre-
feito, não .perinittirá -por mais tempo a
pralica desse crime de lesa-humanidadc,
maximé neste tempo de medonha crise,
em que o .pobre afflictivainentc vive
cercado dc todas as misérias.

As victimas desses marchantes são os
pequenos retalhistas, para quem as me-
didas de nrroxo jâ se fazem sentir.; e o
povo que indevidamente .paga caríssimo
o gênero de maior necessidade.

Oxalá, pois, a complacência de s. cx.,
o prefeito, não dê aso a que o nrcabua
continue em acção: continuamos.

Manoel T. da Ponscca.
J SS63
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DFXLARÂCÕES
CEXTRO BENEFICENTE PAIVA

COÜCEIKO
Secretaria — Una Luiz de Camões, 36.
Expediente — Oas 10 í.s !3 horas.
De ordein do sr. presideute, convido

aos orphãos, filhos de socius, que con-
tarem de edade ate 1* annos, a envia-
rem a esta secretaria, até o dia 8 de
setembro, suas petições, declarando
edade, filiação e residncia, .para desse
modo, serem incluídos no sorteio dos
donativos annuaes a verificar-se a 9 do
mez próximo. Secretaria, 29 de agosto
de 1916. — O secretario, /•'. Uma.

S S66.1

Casa Importadora Hejoiás, rtyogios e metaes finos
8-10, TRAVESSA DE £. FRAHCISCO, 8.10 >*J

A jonllio.ii. mnis popular do Brasil ' V*_______ W !''Tem'sempre variadissimo sortimento dc finas jóias, Reloeio-*'. 
'»

Praianas, etc., a preços de verdadeiro reclame ' •* -•
DE1UM HONTEM

Antigo,  934 Touro
Moderno
Rio
Salteado.......
2* premia ...
3' »

5.

900 Vaoca
2« Elephante

Cobra
 G*8
 034
 «7
 252

C.VIX.A RENBEÍOENTE DO
CLUB NAVAL

AS_aUB[,E'A GERAL
(i" convocação)

'De ordem do sr. presidente, comido
os srs. sócios da Caixa Beneficente do
Club Naval, a se reunirem em assem-
bléa geral ordinária, no dia 30 do cor.
rente, ás 20 horas, para discussão e vo-
lação do relatório do presidente e pa-
rocer do conselho fiscal.

Secretaria da Caixa Beneficente do
Club 'Naval, e.m 21 de agosto de 1916
— Lueindo Passos. J. 74S9.

FREGUEZIA PM S. JOÃO HA-
1'TISTA DA LAGOA

A começar do nicz de setembro, o
horário das missas nesta freguezia nos
domingos c dias sanlificados será o se.
guinte: ás 6, 7, S i|-, 9 i|*, 10 i|- e
11 i|*. J 86.16

IA VR ÁRIAS
LIVRARIA ALVES, livros colleginci eocmleniico". Rna do Ouvidor 166. Rio

de Juneiro  S. 1'aulo, rua S. Bcuto 41.

JAOARiSPAGUA'
Nos dias 8 e 10 de setembro real!-

záni-se as grandes festas em homena-
gem a Nossa Senhora da Teima, protc-
ctora das artes e sciencias. J S814

ESCOLAS, CURSOS
E GYMXASIOS

TARTEIRAS
MME. HELENA DIAS PARODI — Par-teir-i formada pelas Fac. de Medicinade Ruenos Aires e Rio de Janeiro. Res.• cons.: rua Marrniez de Olinda n. 31,BotaloRo.
MME. MARIA STROCCHI — Parteirae massagista diplomada pela Real Uni-ver-idnde ile Uologna (Itália). Residen-cia: praça Tiradentes 11, 43.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS E
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
JO c CLODOMIR DUARTE—Assist. daMal. da Santa Casa. Com pralica <lu«liosp. da Europa. Cons. r. Carioca Co, 3ás 5 lis. Tel. *-j;, C. Res.: AlziraBrandão 11. 9. Tel. 28J8, V. Tel. Ma-tern-.dade 055, C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docentelivre ila Fac. de Mcd. Cons. R. Aiscm.bica, 28, terças, niiintas e íabbatlos, i$
4 Iioras da tarde. Res. R. D. Carlota O3,(líotafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA - Moléstia»d- senlioras c partos. Cons. : A--;emblca18. Ti*--., rua d«is í-arp.nicira**! 174,
DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: ruaPrimeiro de Março 18, de i ás 3 lio-ras. Residência: praia ile Botafo.o 104.DR. RODRIGUES UMA — Professor daFaculdade rie Medicina. Consultório: r.Assembléa 00, resid.: Flameneo S8.
DR. TIGRE DE OLIVE'RA - Cons.:Assembléa, 28; iM, 4.:, e 6/s, dai 1:is 4 horas. Tel. C. 1000, Ues. Praia dtI-o...ío,_o n. 100,

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ, OUVIDOS E DOCCA

DR. EURICO DE LEMOS, professor liv.da Faculdade de Medicina do Itio, com-o .-.1:1:03 de pralica. Cura garantida erápida do Ozenn ((eliilea nasal), porprocesso novo. Cons.: rua da Carioca,i.l sob., dc 12 as 6 dit larde.

MOLÉSTIAS DA (GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. CA5T1.IOTO PINHEIRO _ Ex.AsSMlente da clinica .le Prof. Urbants.
tembro

MOLÉSTIAS 1)0 PULMÃO. CO-
RAÇÃO I! APPARELHO

DIGESTIVO

ADVOGADOS

Rin Uru.DR. AMALIO DA SILVA
pitavan» n. 7, i° andar•

CR. ÀI.OYSTO NEIVA -- Advindo —
Run Quitanda n. 8. Telcplv.-ie l>n-
«ril 8.

DR. ADOLPHO DA FONSECA—Cons.:
largo de Santa Ilita ... 10, das 2 ás 4.Res.: rua Dr. Dias da Cruz n, 30!,
Mcycr.

Clinica incdico-clt'111'gicn dos drs.
Feli.V Nogueira o julio Montei-
ro, ú nm Senador Euzebio, 2;;s
— 'Tolephono, Norto 1.1SG.

DR. FELIX NOGUEIRA—Op., partos e«mol, de senh., bydroceíe, e-*tr«ctt. da ure-
thra, fistulas e corrim. Trat. esp. da
GyphiUs; appl. de "Cú6" e "1514", (11 ás
2) Res. trav, de S. Salvador 211*

DR. JULIO MONTEIRO—Med. do Koíp.
de S. Sebastião, Mol. internas, pulmão,
coração, ficado, estômago e r.i.s, Mol.
infectuosas (sypliilis, elo.). Das 3 ús 4I13, Res. rua de Ibituivna 35.

ANALYSE DE URINAS

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO— Especialistas! ouvidos, nariü, gargan_ta, vias urinarias e operações. Cons.rua pele de Seicinl.ro C.i. ic andar, ile 1a* 5. Kes, r. Felix da Cunlia _p.

MOLESTOAS OA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, iíIIO.V.
OROSCOPIA E ESOPRAGOS.
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-CONDES—Assist. da V. de Med. **>:.
assist. do Prof. Pirieprer (Breslau) e doProf. Killian (Berlim). Uruguayana 23,1 ás .lil.-. T. 3762 C. Res. Russell 10.
(T. 37SO C.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ lí OUVIDOS — CURA
DA GAGUEZ

DR. AUGUSTO LINHARES - Chefede clinica na Policlinica. Ex-a^sist. dosProfs. Killian, Gutzmann e Biisiil.Cura da fiaijiier. (proc. Gutznunn, deDerlim); rua Uru_ua>-ana S, ás 1 hs.

MOLÉSTIAS DA ROCOA E SEUS
A-NNEXOS

BLAKE SANT'ANNA e ÁLVARO
AFRANIO PEIXOTO — Cliimicos. La-
íjoratorío Chimico dc analyse dc urina.
Analyse completa ao*; rua 7 de Seicm-
l.iii ii, 1.:.:. Tel. C. ib'06.

DIAGNOSTICO E TKATAMii.NTO
DA TUBERCULOSE

DlT ÁLVARO GRAÇA — Mol" internas.
Ni !(.*>.«n do ¦-.íatto, Meyer. Trata a tu-
bcrculose pelo.t prtícessos nia.i* moder-
uni. Re=. i. Naia-eili .13 (Meyer). C'ius
A-Sicroldca ?í, lu i ii ( kl,

AUBERTIE — Cirurgião dentisti — Es-
pe.-iali.la — Rua 1 _ de Novembro 33.Teleph, 1S38 — S. Paulo.

PRAI-MACIAS E DROGARIAS
PHARMACIA E DROGARIA F GAIA-Lolioratono de produetos cliinikos epharmac. F. GAIA. Completo sortimen-to de droiias. Secção dc homoeopathia.K. Senador Eluehio ej8. Tel. 1 1S6 NPHARMACIA E DROGARIA SANTOS-Conde Uoiníiin 436. Drs. José Ricardo,da. 9 as 11. Almeida Pires, de 1 ii i,Arseno quliiol, pura os fracos. Cyano,
r,,V???,, «nieiio-tlianato, par» gonorrhéa.PHARMACIA CAPELLETI - Humaytà140. T. 1048, S. Coinpl. sort. de dro.

gal e produclos pliarm., Cons. Drs.:Emyr-dio Cahral (9 As 10) c Ranlt»•Lunna (ro ar, u). Grátis aos nnbre<*PHARMACIA CRESPO -CondePBomlim
=50 1. ?.|79, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, 9 ás n: dr. P. de Souza, 8as 9 da m. e 4 is sj dr. Linncu Silvadas 7 as 8 11.i dr. P. Lima, 1 ás 1PHARMACIA ALLIANÇA - De IsaiasP. Alves Laranjeiras 131, Tel. C. 2141.Cons.: Drs. bouza Carvalho (9 ás 10);U Sampaio Corrêa (10 ás 11); Raullacicco (12 ás y)i A. da Cunha eMello (13 ás 14). Dep. da "Lassarl-
na . Cura queimaduras, assaduraa ceezemas,

PHARMACIA PEREIRA DE SOUZA -Laboratório c drogaria. Consultas medi-cas diariamente. Tel. Villa 2010. Rua24 de Maio 11. 16', (Est. de Riachuelo)PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. S7V4,Laranjeiras 458. Cons.: Drs. Leopoldodo Prado (9 ns 10); Souza Carvalho(10 as 11). Fabrica c dep. do "I'an-
tofornuo", para tosses, resfri.ido«, "Co-
qucluche",

PHARMACIA HADDOCK LOBO-fM.
CapelctlJ — U. Had. Lolio cn.i, T. V.
V'3*;.,.1'.11''* ¦'' Carbo-vieirato de Borges,do r.hxir de Citro-vielrato e Denursan.lons.: dos drs. A. Alves e M. Autran,

_T9i!"*n Pimentel e João Coimbra.PHARMACIA RECO SOARES _ RuiCattele 77. Grande sortimer.lo de dro-gas nacionaes e estrangeiras, Produetosclumicos e pliarmaceuticos. Garante alioa manipulação dos seus preparados ede qualquer reccitiiario medico.PHARMACIA SAO THIAGO - RaaConde de llomüm, 240. Tel. Villa 1489.Consultas diárias e gra lis. Dr. Ernesto1 Ilibou .Tumor, d.-.s 8 i|_ ás 9 il;. Dr.Ernesto Possas, das 9 11_ ásioiL-,

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
— Direcção do Insp. Esc. Francisco
F, Mendes Vianna e da Prof. d. Rachel
de Moura. Matrículas e informações das
3 1I2 ás 6; r. Gonçalves Dias n. 30.ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio Branco 133. *". Direclor: Alphcu
Portella F. Alves; secr,, Francisco Ma.
lheiros. Corpo docente dc i* ordem.
Mens. 20$, 25S. 30$, 35$ c 40*000.

GYMNASIO FLUMINENSE — Interna,
to e externa-o para o scuo masculino.
11. 24 dc Maio 43. Programma do Col.
Pedro II. Preparam-se candidatos paraexames parodiados. Dir.: prof. T. da
Matta.

CURSO DE MATHEMATICA — Direct.
Capilão Dr. Mario Marreto. Prcparani«se
alumnos para or, exumes das Escolas
Normal, Naval, Militar, rolytechnica e
Gymnasio. Av. Paslos 116, 1», Informa-
ções das 18 ás 31 lis.

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde de
üonifim 638. Tel. Villa 937. Internato,
scmi-internalo, externato. Curso de pre-
paratorios. Aulas praticas de línguas

INSTITUTO NORMAL — R. BnrSo de
Ubá, 8g. Direcção do professor He me-
terio dos Santos. Funccionam todas as
aulas ile i" anno da Escola Normal.

ESCOLAS DE CORTE
Mi,IE. ZAMUEIalal. — Enslnã~*í.

cortar sob qualquer flcurino.
iCurso «lo corto ccometrlco. '-{esa
tidos meio confeccionados. —
Moldes sob medida. — .«Vvenlda
Rio Branco n. 137. — Ele-
vodor sobre o Odeon. — Tele-
pliono. Contrai, 179C.

BEN'.:.' IiOJ.í. CAP.:. VISCONDE
DO RIO BRAXCO

•Hoje, quarta-feira. sess. :. ceou.:.
De ordem do sr. lhes.:, convido 03
lír.:. cm atrazo a quitarem-se até *odc
setembro p. futuro. — Mattos Silva,
18. :., secr. :. M 8SS0

Agava
A Hora
A Real
Garantia

043
751
087
143

4

1 8357

O LOPES 6 quem
dá a for-

tuna
nuiis rápida nas loterias e offere-
co maiores vantagens no publico.Casa matriz, Ouvidor 151; Qui-tanda 7», esquina da Ouvidor;
1° de Março 5a, largo do Estacio
do Sá 89, General Câmara 363,
canto da rna do Núncio; rua do
Ouvidor 181 o rua 15 do Noveiii-
bro 50, fj. Paulo.

«O QUADRO*
Resultado clc hontem:

FLUMINENSE FOOIHAXIj OLUB
AssemliKa Geral Extraordinária

(1* convocação)
De ordem do Sr. Presidente, convi-

do os Srs Sócios a se reunirem, cm as-
sembléa Bcr.il extraordinária, no dia 5
de setembro ás S i|* horas da noite,
na sede do Club, afim de procederem á
eleição para um cargo vago 11a dire-
ctoria,

Rio, .9 de Agosto de iqiG — Mario
Pollo. (8748 R)

A' PRAÇA
«Pereira, <S* Medeiros estabelecidos

com botequim, 'bilhares e hotel, na Es-
trada do Retiro n. 10 (tlangii1) de-
ciaram que desta Ô8ta dissolveram a so-
eiedade e que fica o mesmo negocio
com ¦ o sócio João de Faria Pereira, e
previnem aos seus credores que o activo
e passivo da casa fica a cargo do Sr.
João dc FJ-ia Pereira.

Rio de Janeiro, 29 de Acosto de
1916 — Pereira & Medeiros, loão de
Faria Pereira c Manoel Pedro de Mc-
detos. (S747 J)

MME. TELLES RIBEIRO — Ensina ocortar sob medida. Moldes. "Taillcurs",
meio confeccionados. Aulas de chapéos.
Avenida Rio Branco 137, 4» andar.
Elevador Odeon.

TINTURARIAS
TINTURARIA RIO BRANCO — Av.Mem dc Sá 29. Attende iinincdiatamcn.

te aos chamados pelo tel. Cent. 403.1,para buscar roupa e entrega nas resi-delicias, depois dc .pago o trabalho.

LEILOEIDOS
ALBERTO IGLE.1AS — Leiloeiro pu-blico -— Escriptorio: rua llospicio 78.

Jcl. korie 1701. Resid.: rua HaddockLobo, 269. (Tel. Villa 1747).
MIGUEL BARBOZA — Casa fundada*m 189.1: íun do Rosário n. 158, (an-ti.o 126 A). Tel. Norte 1053.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Dl-lliclcá de loterias. Estampillias de to-dos os valores. Cartões postaes. Ave-nida tcntrnl 49 (porta larga). Telep.11. aooo. Artliur A. Mendes.
CENTRO TURFISTA — Ouvidor i"s,Apostas sobre corridas c bilhetes de lote.nas. Filial casa Clnntrcler; Ouvidor 139Par.imes Senna r, Comp.
O LOPES é niicni dá fortuna rápida, n.13loterias e olferece maiores vantagens ao

publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda.79 » 15 de Novembro 50 CS. Paulo).

;WA RIO RE JANEIRO"
iíiu Visconde de Inhaúma, nume-

ro 53 — Sob.
Tendo fallecido cm Garanhuns, Es-

tado de Pernambuco, a associada SRA.
D. FRANCISCA SELESTRINA DA
CONCEIÇÃO, inscripta na série de réis
ioíooo?ooo com o n. 399, convidamos
os Srs. ^ Mutuários da referida série a
contribuírem com a quota respectiva de
rs. ??ooo até ao dia n de setembro
próximo, ou durante o praso stipple-
montar, de vinte dias, ficando, porém,
neste caso, suspensos todos os direitos
até o effectivo pagamento.

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1916.
— Antônio Carneiro Vasconcellos, dire-
ctor-gcrciite.

O.U.TA ECONÔMICA RO RIO
DE JANEIRO

(Secção de empréstimos 5obre penhores)
Tendo de se proceder á venda em

leilão no dia 13 de setembro próximo
dos penhores com prasos vencidos, cor-
respondentes ús catitcllas de ns: 157-6
a -1036 cxlraliidas uos m*zes de julho
e ngoslo do anuo findo dc 1915,
bem assim aquellas reformadas, cujos
contratos não foram renovados, convido
os srs. mutuários a virem resgatar
os penhores 011 renovar os respectivos
contratos até ás 17 iioras do dia 10
de selembro entrante.

Rio de Janeiro, .a de Agosto de
1916 — O gerente, dr. Horacio Ribeiro
tia Silva.

Anligo. . . . Veado
Moderno . . Veado J
Rio  Vacca •
Salteado. . . Veado

Variantes
12—Di— 72—22

Rio, 29—S - MG M 8903———11 rr—m 1 iiimi.iii—h. '

Dentaduras completas — superior
c inferior — com ou sem 'molas de
ouro, das mais aperfeiçoadas e in«
dispensáveis á bôa mastigação, á
bôa pronuncia c articulação e ao
enibellczamcnto da bocea. Durabi»
Iidade garantida. Preços razoáveis.

— No consultório clectro-dentario do
Pròfessoi' Tencnte-CÒronel DR.
«SILVINO MATTOS. Oil-ursião Den.
tistn liuiiojido, ií run Vrimiinjana,
1 c 3- canto da rua da Carioca, cm
frente ao largo da Carioca* das 7
horas da manhã ás 5 da tarde, lodo:
os «dias. Telcplione n. 1.555 Central.

J 880S

BANCO LOTERICO
ft. Rosário 74 o R. Ouvidor T«"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
üao as casas mio offerecem tu

maiores vmitiiiíons o snrnn-
tias aa nublico.

I. AMERICANA
314

mo-29-S-OlG M 8901

Propaganda
667

Rio -29 -8-916. M 8«J0i

Z£!.vO
2B9

Rio, 29-S-916. M 800.

A IDEAL
835

RÍO-2ÍI-S-91G J 8SG8

PRQTBGTQRA
250

RÍO-29-S-91G M 8099

Águia de Ouro
C 948
12-25-10-23

RiO-29 -8-916

1
AO MONOPÓLIO

DA FELICIDADE
BUJH_:-l_--j ])1S IiOTRRlA

ReiucUem-so bilhetes pam ointerior meilinnto o norte doCorreio. — PRANOISCO & C.Run Sacliet 11. 14

UMA lil!
106. EÜA DO OUVIDOR. 106Filial á praça 11 de Junho n. S. A Ri,

„„ de JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os premio» s5o pa.os iuBieuno dia da extracção.
FERNANDES & C*

Telcplione 3.051 — Norte

SIM!..; Mas La-
banca & G.
são os que
têm pagomais prornios o que mais vanta-

gens offerecem a seus fregue-
zes. Largo do S. Francisco doPaula, 30. A casa mais anliga
neste gênero. m 8450

iiaii!«!K<i;;ii!iiiU!iiiniiiiiMnni

ÜTTT.1M 1

345
k f llljlllílllla
29-S-91G

l!l-!3fllliaB!!il!l.ll;il_lll!;!aií!ilRiii;iB!!>i!B!'!:!n!l;lll

Americana
B44

L| ¦
I M

§! I

s
n S9i8 a

Rio-.9-S-l.UG S 8G73

A MK\!\A DO CHOCOLATE
ESBEQIALIDADES cm bonlions, caíp-

inellos e clinrolaios íinos. Aquino &Di.-is. R. S. José 122, proje, eo largo daCarioca, Tel. C. 4to.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

HOMOEOPATHIA

PH A R MACIA HOIÍÍÕÍÍÕFaTICA — DeAraujo Nobrega s C, Conmleio sorti-mento i\t drogas liomoeopat. recebidas ili-rect. lisp. pliarm. "Nimphca Virilis",
para a cura da impotência; V. Taliia, jo.

ES I'EOIAMDA OES PIIARMA.
OEUTIOAS

MOLÉSTIAS DA PELLE
SVPIII IaIS

E

DK. ALFREDO PORTO — Com pratica
>'..is Hosp, da Eur., mem!.. da A. de Mrd.
Subs. i.o ser\*. de mols. ria p.à!_, tia
l'oiy.-l. *tc. C. Rodrigo Silva, 5 (tel.
_•.--,('. H. rir. AUantica.s?-!, t. „S. 1493.

DR.' P, TERRA -. Prot. da K.icnldade de
Mtídiciiu, tlírcctor do Uosp. doa Uizaros.
Sl AMcmbléa a. ao, _>« . ii <> hsru.

DERMOPHENOL - Dc S. de MacedoSoares, eiíicaz nas ulceras. cczeinas, em-pingetus. Juiüpcms P-vuAbt-iiio-í—empíeg.
Ua 9 annos na ininolcncia viril Vi Iro55 i c pilo correio 0$. Pliar. Macedobonrts, r. Semdor EtKebio n i-,EUPLINA _ Formula de Oilando 

' 
Ran-

gel. .sa toilette das senhoras não lerarival. Usa-se no banho; como dcnttfri-c-.o; n:-5 feridas e mol. da pelle; tlli
^g-arírarejo c em inhalacões.•-ARGEOL -- Cura andina e nmlei.ila';da garganta cm gargarejos e inhalacões.Jlecoinniciidado por iodos 03 clinícos,tine attcsl.-.m o «eu valor. Arthur Cce-ll.o: rua rheophilo Ottoni ti. 88.GUARANESIA,-.*''". tio estomaRlo, in-teslinos c coração; "Guaranesia". L'mcálice ao deitar, ao levantar, ús refei-

rõc-, evila muitos solírimcntos. Nas
pliarmacias c drogarias. Dep. Campo;Heitor s.- C.8. Urugiiay-ana ¦"¦;.

IODOLINO DE ORH — Diü o dr. Toa-
qi-.im Mattos: "Tculio obtido cxcellen.tes resultados, as creanças acccitam-n'olacilmcnxe, e 03 elícitos therapeuticossao superiores aos dis cniulsões 'c 

óleostle ftirado de bacalhâo.
SYPHILIS — Cura definitiva, séria, seminjecção, pelo Sigmarsol, destinado a re-volucionar a tlicrapeutica. Cada c.i.taco comprimidos. InforinarAes: E, C
_Vautelet; 22, 1»; 1" de .Março.

AS PRIXOIPAES GARAGES
IDEAL GARAGE — R. 

"silveira 
Martins11. 110 (Cattete). Tel. Ccni. i|. Rece-le chamados a qualquer hom do dia c<Ia ucite. Carros confortáveis. Cliaui-

fetirs de confiança.
GARAGE SUTSSA — Avenida Salvador

de Sá, 6. Recebe automóveis cm esla'
dia e icz todo e qualquer concerto,
para o que dispCe dc modelar officina
mecânica.

HVGtENE AI.I.MKM.VR
SAL DE MACAU _ Aos 'ocr.tc; do .-a-

tomago íó 6 perniíttido usar como in-•-re.iiei te no- set:3 Alimentos, pela sua
purern e rsjie-.-i il confecção, o " ?rd de
Macau**, da Comp," Coâumercío e Na-
vejaçio.

CASA VEIGA — Fran.-isco Veiga íi ('.».— Grande Fabri-ca dc Movei:.. Condi-
ções vantajosas. Preços da fabrica. At-Icndc a ciamatior. a domicilio; rua Sc-
nador Euzebio 222, avenida do Mangue.Tel. 5J34, N.

rilAÇA TIRADENTES 73 — Esla "F.m-
presa" ofíc**ece as suas vendas etu me-
Iliores condições do que qualquer outra.
Moveis born e baratos, a dinheiro on
ii prestações, sem fiador. Visite-nos.

RESLVPECTANTES c 1XSK-
CTIOIDAS

ROBERTO ROCKFORT — Antiscpticos,
dôsirtfcctanles c insecticidas pnra plantas.* gado, cm çcral. R. do Mercado 49.Caixa 19:1. Rio dc Janeiro,

IMPORTADORES
J. FERREIRA _ C. — Traça Tiradentes

27. Tel. C, 698. Molhados finos e uni-
cos ímportadforos do acrediitado vünho"Uio Dão".

i_w-te_»-^-^g---w-0)--«t-«_wg«»»»i«g»q -¦MMa-aaacaiiiani"PUBLICAÇÕES 
fi PEDIDO"

DEIXE MATTOS
MANICURE

EspcciaH*aae5 cm preparos
anhas.

Sete ile Selembro n. '8 (2" anda

"A UMÃO IXTERXACrOXAli"
AVISO

Terminando no dia *S de .irosío pro-
ximo futuro, o prazo de Co dias marca-
do pelo governo, «por intermédio da tn-
spectoria de Seguros, para deniro delle
05 interessados na liquidação amiuavcl
da Sociedade Ànonyma de Pecúlios ".'l
UNIÃO INT-ERNACIONAL", apresen-
sentarem as suas reclamações e já tendo
sitio pelos beneficiários de sócios falle-
cidos entregues aos liquidamos os ne-
cessarios documentos para organização
da respectiva folha de .pagamento, —«
por esle aviso convidamos os srs. so-
cios <iui!cs que ainda não remcltcram
seus diplomas a fazercin-n'o, afim ae \
serem subslituidos pelos d'A RIO DE
JANEIRO, de accordo com a resolução
tomada, .pcia Assembléa Geral Extrao>-
dinaria, de 26 de junho ullimo.

Ü serviço da liquidação é feito uo
escriptorio da S. A. B. VITALÍCIO
DO BRASIL, um dos liquidamos, á rua
Visconde de Inhaúma n4 53, sobrado.

Rio de Janeiro, 24 de julho de loifl.
— Os liqtiidantes.

Caridade
616

M 8S79

ot*_mic§da
«BRASILEIRO-

o terror das
formigas

Pedidos a
Alves. Míigalliiíos & C.

91, S. Pedro

Da GOXORRHÉA C1IROMCA ou
RECENTE, ean poucoi dia», por pro.cessos modernos, sem dôr, garante-se otratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas de Wright
Assembléa, 54, das 8 ás 11 e .3 Aa 18
SERVIÇO NOCTUI5XO. 8 fis IO---— Dr. Pedro Magalhães. K 85.H

Fluminense
1871

M 88S0

er-^r>-_a
2S88

71—SS—16—_3—43
RIO—29—8-916

M 8S81

M 88S2

269

mm, n,nmwíwnm
RODA DA. FORTUNA

Hoje ás 6 Iioras
Rio 29—8—916. M 8SS4

A Unirersal
036

Rio, 20-f -916. M S917

«JS»S£_*WJiSB3^a^SEK<ç?3_i3al&«--

GONORRHÉáSi
cura infallivel em 3 dia», sem
ardor, usando "Gonorthol". Ga-
rante-se a cura completa ctÀi
um só fiasco. Vidif, 3$ofo, peloCorreio s$son. Deposito gcrsl;Pharmacia Tavares, praça Xira-

ii dentes, 63 — Rio de Janeiro.
ss_

DENTADURAS
Compram-sc dentaduras velhas paraaproveilamcnto^ da platina exislentao

nos den artificia cs

ORREFAGQÂO
Vende-sc uma com torrador automa-

tico, moinho v *. respira-dor, motor ele-
ctrico e touos o.s pertences. Infurma*
ções, rua Barão dc Iguatemy 22.

J f-o'

FORMICIDA MERINO
O unico externiinndor das forr.ii

àíerino & Maury, rua Ouvidor 11. 163.
. mimmSmi^m>_fSmm>^_mam,l .

IIIDRÓI,
Fórmula do especialista dr

Ribeiro.
Poderoso rezolutivo empregado nas

hydrocelcs, htmatocelcs, sarcoceles, or-
ríiies e tumores de qualquer natureza.
Deposito: rna S. Francisco Xavier, 36;.
Telephone, Villa, 2286.

Diabéticos! r-S
«-aj-<X_>-'ilHS»»-

Quando o medico receita a "Emulsão
de Scott'' o doente não deve ter duvida
no resultado que obtem. "Atlesto que
l.-iibo empregado cm minha clinica to-
das ns'vezes que se apresente verdade!,
n indicação, a "Emulsão de
colhendo sempre hons resultados."Dr. Eduardo Jorge Wanderley."Recife, Pernambuco.'

par. 1301 3188 
" 

J21?

^10! 1S8 _S12[
204- 88 13

_4713 J>397_ 1708 j
JU3 397 708 j
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7636 1592
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GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros dc
tratamento. Opiimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Accessorcs,
«cnii.adorcs e cozinha de i" ordem.

End. Telcar. "Grandholel".

FBEDIO PARA RENDA
Vetidc-se um na rua do Hospício.

Negocio directo c sem intermediário.
Trata-ae ua rua da Alfândega n. 25,
sobrado, sala da frente, das 2 ás 4
da «tarde, «co.'f* -Estacio. M. 8701

Hypothecas de prédios
a juros de 8 a 13 no anno por qua_
quer quantia o dr. Toleiitino de Cam-
pos. rua Theopliilo Otioni n. 83, 1*
andar. Telephone, Norte. 4.*;o.

M. f-aoo.

GABINETE MESMERSANO
¦Magnetismo curador por D. Mon'.*

ro. ^Primeiro c unico no .Brasil, «Cura
 -...,... . . • ..... .... a ncurasllieniii, stírmenagem- fr.vuicr.a

4: «UB ' servatorio Nacional, dc Paris; dc Ida- rervosa, liácrisino, impoleiicia, inso-
— ._ j nn, Arthur Kapoleão. do.Instilulo Na-|nmia t* todos ns moléstias nervosas,

2(JS : cional de Musica; c de v:o!i: ¦¦< e sàlfe- at.iqti-M cm geral. .--.*. I.ar.^o do Ma-
i Jo. V. Cernicliiaro, .0 latiitulo BeB. chado, <> OLado da ma das T-iranjei-*)QD jamin CoBstaat. iras); doo 8 4b U. Attende a cliantt-' InKii-K&tt di&r_» dan 3 53 n ioia;.. <&& M Taiti.

Compra-se uma, a prestações; cartas
com as iniciaes N. J., para esta. reda-
cção. S 732;

= 1 CURSO DE MUSICA
[ Na Avenida Rio Branco n, 1C7, sc-

-•fundo andar, acha-se aberto (i curso de
i musica de Mine. Seguiu.

PROFESSORES. De canto. Mme.
Scgitin, discípula de. Isnardon, do t.'nn-

na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o sr. Anlonio,

.1 880.S

VIAS URINÂIiíâ
SrnJUIis e nioIcMias ào

sonlioras

I)R. CARTAXO JOVIXR
Foriu.-Mlo peln Pncnlütiile dc

Mcilicin-i ila Xüimlcs n liuiiili-
tado por titulos dn do Rio do¦ Jam-iro,

Cura especial e rápida de es-
ircitamsníos ureiiiraer, (sem opera-

9 Ção), gonorrhóas chronicas, cysti- IJ
3 les ,hydroccles .tumores, impoten- 1
5 cia. Consultas das o ás 11 e das * Jás s. Liiíto da Carioca JO, sob. j
JSXUrrSOm^XXrU-JSÍmmfrfSmZaSm^^

CHÁCARA m ICARAHY 
"

Víiule-se uma chácara com predi»
confortável, «próximo dos banhos da
mar; trata-se na rua da Alfândega nu-
mero 23, sobrado, saia da frente, dai

ás 4, com «Estacio. M. S70.;.

SALA DE FRENTE
.Precisa-se de uma, at. 7o$ooo, com

luz electrica e direito n cozinha, -para
um casal sem filhos; cartas a A. C,
nesta redacção. M. '89101

-*/"• -'

'XA
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COMPANHIA GOMffl MV
OO *V-A.__PO_l=l____*S-- 35 500 T,0_W_E__l_i___L2D_á3_.S

-Serviço regular de transporte de cargas entre os portos de todos os
Betados do paiz

MOVIMENTO I)J_ VAPORES f

IDA
UHY . • «air do Recife
UARY a entrar em Santos

a entrar no R. Orando

boje

.gy.ARY' .entraram N."Õrf a 18 !
íf.A eui Santos

em Cette

VOLTA

if. a

OSSORO' a sair de Macáo a .11
ABOIM a sair de P. Alegre a a Set.

JUPY a tair ile Santos f 4 Sct.
lAGUARIBlv a entrar no Recife a toSet.
'2$$*A. e» Nova York

CURY cm Santos

RIO 1)E JANEH.O

CATY «perado dc B. Aires
PIVARY esperado do N>-ite
RU-Y esperado de B. Aires

hoje
a 31
ii 31

O PAQUETE

Corcovado
Sairá no dia 30 do cor*

rente para
Buenos Aires

HAVRE

O PAQUETE

CAPIM?
Sairá nu dia 1 de Setem-

bro para
SANTOS

RIO GRANDE,
PELOTAS

E PORTO ALEGRE

O PAQUETE

GÜRUPT
Sairá no dia 1 de se?

tembro paraBahia,
Pernambuco,

Cabedello
e Natal!

O PAQUETETUPY
Sairá no dia 5 de Sc-

tembro, para
Bahia,

Pernambuco,
Cabedello

e Natal

O PAQUETE

AVISOS MARÍTIMOS
*<•—.'>

mm

1 j.i mi)¦¦i„iULMW»_*--Mih*'.lH*-*---"" 
—t <

E Halv B Wm mm\à\ -USHWra)e___lí2J.iJk_»w__p *í

Sairá depois da
vel demora para

indispensa-

Buenos Aires
EI

HAVRE
Atlenção

pera da saida.
Rect-bera-se cargas desde já pelo Armazém n. 14 — CAES DO PORTOPrcvine-se os srs. embarcado.cs dc que os vapores _tii*ão exactamente nas datas atinunciadas, pelo que as cargas sd serão recebidas até á ves-

Ordens de embarque e mais informações no escriptorio da companhia á37, AVENIDA RIO BRANCO, 37
CARTOMANTE PROFESSORA

M.M.ALTINY
A mão, imagem da alma

OHIROMANOIA, CAItJ-OMA.NCIA,
MAG-.I_TI.S_IO E TEM-PAT-HA

Se_ os olhos são o espelho da [tinta; c
t mio o reflexo da nossa pcrsoiiiilitlatlé.
J4 a 'liscri|>tiira puzem na boca de )ohmias palavras: "Inscreveu Deus SIGNAliS
aa mão dos homens, afim de une todos
com ANTECIPAÇÃO pudessem conhecer
os seus destinos". As unhas das nüo*; são
como um alpliabeto que penuitlc ler no
aoi-o próprio coração c no coração doa
outros. São siiiiiacs moraes e signaes phy-61C0S, o retraio traçado pelos fios nervo,
•os e ex.rasensiveis do cérebro. 'Se o cc-
«fcro c o coração pensam, c a mão queexecuta e actua.

A professora M. M. -Altiny, reccntcinen-
t: rliegaila a esta capitar; é n única scien-
tiita da America diplomada na leitura pe-ks linhas das mãos — assumpto em que»e dedicou durante o annos. l\' tambem
C.-RTOMÃN.l" OCÇUWSTA POIt.MA-
DA pela Bélgica, depois de haver percor*rido o Kspyplo c «-; Índias. B' iV.ndailorpi
dp "Centro Scieneias Oceultas" ilcsta ci-
pitai e.do de Buenos Aires. Tira qualquermalefício. Resolve atrazos de vida, realira
casamentos e cura -pelos fluidos oceultos —
o magnetismo inclusive — c nlo como rc.ralmente se íaz. Não acceita pagamentos•eiião depois de obtido o que se deseja.
Attend*; a chamados, das io ás 4- RUA DO
MATTOSO N. 20. (XI 8317)

MOtÈSTpDAS GALLÍAS;
A gosma, o (jogo. a corysa e o rheu-

matismo das gall.nhas . de outras ea-
pecins de aves, são combatidos com se-
furança pelo Corysol.

Com o uso deste preparado as galli-
-has engordam e a postura augmenta.
Preço -$500, pelo Correio 3$500.

Em todas as drogarias c pliarniacias
k rua Uruguayana 66, Pereslrello &
Filho e Avenida Panos n. 106.

Tsll'
e SENHORITAS CARIOCAS

— Quanto gastaes annualmente com
vossos vestidos e vossos chapéos ?

Uma somma considerável, e nem
eempre íicaes bem servidas.

Pois bem. com a 5* parte do que
gastaes em um anno ficareis habilita-
daa para aempre a fazer, vós mesmas,
com todo o chie, vossos vestidos e
vossos chapéos, e as respectivas flores
para enfeital-os.

Centenas de senhoras já tem ali ac
preparado e eslão contcntissinias.

Experimentai: 1

Avenida Rio Branco 106-108

SÓCIO
Precisa-se i!e um, com 5 :ooof00o,

para negocio limpo, uuiccioiiando cm
optiuiíts condições, lucrativo c pouco
especulado. Não attende-sc intermedia-
rios. Kua S. Francisco Xavier 74,
casa II. J 8827

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V, S. quer comprar moveis a presta-

ções por preços baratissimos, entre-
gando-se na 1" prestação, sem fiador,
é na Casa Sion; rua Senador Euzebio
ns. 117 e 119, telephone 5209 Norte.

(J '38-*)
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PHARMACIA
Vende sc uma bastante afreguezada e

magnificamente situada no centro da
cidade. O motivo da venda será ex-
plicado ao pretendente. Trata-sc cõiu o
sr. João Huber, rua Sete de Setembro,
n. 63. Casa Huber. S 7442

RELIGIOSA COMIDA
Só se obtém, cozinhando-a nas ma-

gnifioas panellas de pedra " Mineiras".
Deposito, Bazar Villaça, 126 rua -Frei
Caneca. Louças e trens de cozinha,
por menos 20 '_'. das outras casas.(M 842-)

ri n 1 o ! ttÍÍWÍIÍÍÍÉÍW|
JKAd il . VAGO AS... 1

CASA EM BOTAFOGO
Aluga-se para familia de tratamento

uma casa com jardim na frente e bom
quintal, com sala de visitas, dc jantar,
oito dormitórios, todos com luz directa,
tendo um independente, para rapaz
aolteiro, bom conforto hygienico, casa
totalmente reformada agora. Aluguel
,.6o$ooo. Para ver e tratar dirigir-se á
rua Assis Bueno 11. 52, bonde Ipane-
ma-Túnel Velho, ou Real Grandeza.

OS CHAPÉOS OE PALHA,
SUJOS

O» chapéus d; palha, sujos, ficam
lompletameme limpo? c com a apparen-
lia ie novos, quando lavados com a
'Agua Mágica". Mais duas vezes po-
ierá ainda lavar um chapéu, quando
lovumente (icar sujo. Um vidro di*
¦ais sei. chapéos e custa 2$ooo. Pelo
Correio .ijnoo. Na " A' Garrafa Gran-
ic", ría Uçiguayana, 66. A S44.1

OURO A15800 A GRAMMA
Platina, praia c brilhantos; compra-

¦e qualquer quantidade, na rua Uru-
ruayana u. 77, loja dc ourives.

j S853

especialmente as ue __.5tal_.ilos devem ser lavadas semanalmente com, o
Especifico MAC DOUGALL - 

^0c°mvZaíEo
terneiro mamar Ioro após á lavagem. Dc effeito olisolv.to cit-tra a "Sar-
ua", Carrapatos, Murrinha, Btclieira, etc.

Fabricado por Mac Dougall llros.; Ltd., Manchester. Inglaterra, Pedi-
dos e informações com Robert Roohfort — Uníco introduetor.

RUA DO MERCADO 40. RIO DE JANEIRO.

RHEUMATISMO
PACTOS E* O QUE SE DEVE EXIGIR

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attesto q.:e, tendo prescripto as COT-

TAS OLI.EBER « doentes dc rheumatis-
mo articular clironico obtive os melhores
resultados.

S. Paulo 18 de jullio de 1915.
DR. A. FA.ARDO.

Atteito que tenho empragado no rheu-
matismo articular acudo, com ftHz re6ul-
tado, as Gottas anti-rheumaticaa Olleber,
e só tenho razões para recommtudw etise
preparado.

Em fú de meu gráo — S. Paulo, 29
de outubro de 1015.

Ult. CESIDIO DA GAMA E SILVA.
(Firmas reconhecidas).

Attesto que nos casos os mais variados
de rlieiimutisiiio, em que tenho lançado
mio. «11 minha clinica das Oottae ami-
rheumalicas de Olleber, im resultados obli-
dos têm sido satisfatórios.

O referido é verdade te assim o attesto.
S. Paulo, 10 (le maio de 1016.

DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Illm*. sr. Manoel B. Rebello—S. Paulo*.
Declaro mie soffrendo ha doia annos^ de

um rlieumatismo clironico, que me obriga-
va a aniLir de joelhos, por não o poder
lazer de outro modo. me foram dar!o«, re*
lo sr. tir. Roberto Gomes Caldas dois vi-
dros do preparado "Gottas anli-rlieumalicas
de Olleber", estando eu lioje qu:isi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am-
paro para p* fazer. Faço eila declaração a
bem daqueüe*; que como eu, s5o victimas
do rlieumatismo, e rjue encontrarão nas
"Gotias de Olleber". allivio e cura para
seus soffrímentos,

S. Paulo, 12 de maio de 1916.
MIGUEL GACCIONE.

(Villa Joaquim Antunes a-A).
(Firma reconhecida).

Preparado puramente vegetal. Approvado
pela Directoria de Saude Publica do Rio
de Janeiro — Vende-se nas ruas: Andra-
das 41, S. Pedro 40 e Chile 31—Deposito.

GLYCOLINA .;
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medallt'. dc
ouro nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar-
macia Raspail, empregado com sueces
so nas empigens, comichões, frieiras.
darthros, acne, pannos, aspereza e"rritaç-o da cutis, rugas, suores fétidos
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45; 1° de Março 10, As-
ienibléa .14, Sete de Setembro 81 e 99.
fabrica, Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides Lobo -29, telephone ni
mero 1.400, Villa.

No ivaiule incêndio recentemente
íaviiio á rua da Alfândega n, 1.0. onde
ira estabelecido o sr. Francisco Branco
Mendes, existia uni cofre " M. W.
AMERICANO", marca registrada sob
n. i:..;:,-. o qual resistiu .1 o.uéda e
10 incendio, pois, o cofre <-r encontrava
no segundo pavimento, e sendo aberto
em presença da autoridade encontra-
ram livros, valores, ele. intactos, pois.
n. t... qttc '1" incêndio apenas restavam
os escombros!

Ha sempre grande "stock", por pre-
ços razoáveis; unico depositário: Mayer
\Vigdn, rua Camcrino 11. 104,

UNHAS BRILHANTES
Com o iií-r> constante do Üuholino, as

unhas adquirem uni lindo brilho e ex-
eellente còr rosada, o.ur não de_.-.pparc-
çe, ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro. 1Í500.
Remetle-sc pelo Correio por -$000. Na*A' Garrafa Grande", rua Uruguayana
«.66. A S44O

CREOSGENOL
Moderno tratamento das tosses, bron-

chitas e mais moléstias pulmonares.
Agencia á rua da Quitanda 50. sobr.
Vidro .$'or.. M .-600

OURO h 1.S800 A GRAMMA
PLATINA A t.J-00

Prata, .50 n ("> réis .1 gramma, bri-
lhantes, cautelas cb» Monte dc Soccor-
ro e fle casas dc penhores, compram-
«c ,1 rua dn ilospicio 11. -16. hoje
Buenos Aires, unica cas... íjuc melhor
papa. M ss75

T ã pIsíações""
Casa intermediária com sede nesta

capital, acceita representações para 3.
vciipI.i dc: cofres dc ferro, machinas .ie
tscrever t outras para escriptorios. ma-
chinas dc costura, mobiliários, rçlogfcs
de parcoe e de algibeira, jóias diversas,
espingardas, revólvers ou pistolr.% et.-

•e outro rjual.uer artigo tf-ie se preste a
itr çollocado pelo systema dc vendas a
jprestri.;ões. Offcrecem-se todas as ga-
irantias exigidas. Agencias em todas a.
principais praças do Brasil. Catálogos

le outras referencias á Caixa Postal
1118, Rio de Janeiro. M S;oo

UUARTO
Aluga-se á pessoa do commercio, um

bom quarto em casa dc um casal; na
rua Estacio de S'á n. 59, sobrado.

J S8.6

larope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simamba

Formula de R. de Brita, da Pharmacia
Raspail, approvada pela Inspectoria
de Hygiene.
Receitado pelos mais abalizados médicos,

contra cs ofíece.õcs do tubo gastro-íntesti-
nal. principalmente centra as diarrhéas rc-
bet-los, acompanhadas de eólicas, dysente
rias e mesenterites, diarrhéas da denlição e
das convalescenças das febres graves e das
ttiolestias pulmonaics, conseguindo sempre
maravilhosas curas.

M.itlo dc isar: v*i.i sc no vidro.
Pre-o. -.Sono. Deposito  Drogar:2

Pacheco, tr dos Andradas, 45, 1° (le
Março 10, •/ Setembro Si e 09 e As-
sembléa ,.4, )-'__tica, Pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, .-9—
Ttl. 1.400. Viila, Rio de Janeiro.

ASTHMA
A cura só se obtém com o especifico

descoberto pelo dr. King's Palm'-, n
C.-RDIOGBXOL: não falha nas afie-
cções, chiados no peito, falta de ar,
aeeessos. Drogaria Granado ~" Filhos,
rua Uruguayana, oi. Rio dc Janeiro.
Vidro 6$ooo; pelo Correio, SS500.

S020 J

-jeohãstheí
Eu EOÍfii horrivelmente dess.fnal dj*.

rante muiios annos, tomando tuao
quanto me indicavam, sem ter l"_o um
pequeno allivio. Hoje ucho-me perfeita-
mente boa. graças a um remédio que
uma casualidade me fez conhecer. Err.
agradecimento, indicarei aos que sof-
irem das consequencias deste mal, como
sejam, anemia, moléstias nervosas,
palpitações do coração, etc. como po-
dom recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 33S.
Rio de Janeiro

UTERINA!.0^0.'
I que cura FLORE. BRANCAS e os'
I Corrimentos das Senho.-as. [

Vendo-se nns principaes phar-jmacias o na Drogaria Araújo Frei.
tas & C.

ANTIGÜIDADES 
~~ ~

Moveis dc jacarandá, prataria pc:: ¦
guesa e quadros compram-se por pr
Vos convenientes. Recebem-sc propôs-
las com detalhe:-,, :i:nda que sejam di
interior, endereçados _ Caixa Pos
tal i.4o6. Capital Federal. (R. 7Szu,

_l_ll_!:i!<_li!:!_l:>nii!!!_!IE!]!!_!:!!l_ll!«aH>;ai!!!l_

I A CURA DA i
I sirniLisl? . . _ I
I Ensina-se a todos um meio de fe:™ s.ibrr se tem syphilis adquirida

ou hereditária, interna ou exter- ^na e como podem cural-a fácil- ™
cr.tc em todas as manifestações

Caixa Cor| e períodos. Escrever
I reio, 1686, enviando sello para
| resposta.

b;;ií_s^iis!!;!p_p31_^í_;m_.jí_íhe.s:í_pí:::_,:p_
M .MPt

filenorrhngia ou qualquer corrimento da urethra, cura radical em . a 8
dias! Com a maravilhosa injecção seccativa e capgulas 404. Quando tudo
falhar, este extraordinário preparado sempre triumpharà. O unico allivio
da mocidude! Experimentae e vereis o effeito assombroso! Nào lia go-norrhéa que resista a «sta prodigiosa descoberta.Marca registada Vende-se na Drogaria Granado á Rua 1. de Março 1. • 18 e nas prin*cipaes pharmacias e drogarias desta cidade e de todo o BraziU

GRANDE HOTEL !U0
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele.

gantemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acceitam pensionistas avul-
sos a la carte. Avenida Gomes Frehe,
7, teleph. 3**0, Central. S \2_

SELLOS DO BRASIL
Compram-se por 50 mil réii os tr.»

de "Olho de Boi", sendo muito per-
feitos, e por iso$ooo _ eéric dos incla-
nados. Santos Leitüo <S* Comp., rua
Primeiro de Março n. 39. (5184J)

ÍI iSliWIMIIIt
Companlsla de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções pabllcss sob a flsGaliaaçâo do governo federal
ás 2 U2 e aos sabbàdos ás 3 pioras, á

RUA VISCONDE DE ITABORAH? N. 45
Amanhã

0 PROMPTO ALLIVIO DA TOSSE
XAROPE DE LIMÃO BRAVO e

BROMOPORMfO DE QUEIROZ
— S. Paulo —

iPoderoso calmante. Os resfriados,
Rouquidões e Catarrhos Bronchicos des-
aparecem logo ás primeiras colheradas
deste poderoso xarope. NSo cont«m
morfina e, por isso, pôde ser usado
sem perigo.
A' VENDA EM TODA A PARTE

BOEIROS « ARMOO »
Para estrada tle ferro e de rodagem

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSARIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

BAHIA
Sairá anianliã, quinta-feira, .. | do

corrente, ás 12 horas, para Vido*
ria, Bahia, Maceió, Recife. Cabcdel-
lo, Natal, Ceará, Maranhão. Pariu-
tins, Pará, Santarém, Óbidos Ita-
coatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA
O piquete

Minas Geraes
Sairá amanhã, 31 do_ corrente, A»

14 lioras, para Nova York, escalai)*
dn em Bahia, Recife, Pará e San
Juan.

CALÇADO LUIZ XV
Para esta obra. .precisa-se dc bons

officiaes, na fabrica Cleveland; rua
Figueira de Mello, 3'3. Paga-se bem.

J- 7281.

LINHA DE LAGUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá no dia 5 de setembro,' ás

21 horas, para Dois Riios, Angra dos
Reis Paraty, Ubatuba, Caraguata*
tuba, Villa Bella, S. Sebastião, San-
tos, Cananéa, Iniape, Paranaguá.
São Francisco, Itajahy, Honanoipo-
lis c Laguna.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

Sairá sexta-feira, '" il esetembro,
ás 15 horas, para Cabo Frio, Vi-
ctoria, Caravcllas, P- Areia, llhéos,
Bahia .Aracaju, Penedo, Maceió .
Recife.

AVISO — As pessoas que quel-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverlo so-
licitar cartões dc ingresso, na Se-
cção do trafego.

CAMINHÃO
Precisa-sc de um, com animaes h

arreios, tudo cm perfeito estado. Rua
Syma 11. -34, «es do Porto, com o
sr. José l.opes. ______!___-

j. Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|o em todas as mercadoria^

HOJE HOJE
340—17'

20:OOO$OOO
1S60O em meiosPor

Amanhã
:J4G~8*

25:000$000
Por l<j$400 em meios

SABBADO, 2 DE SETEMBRO
A's 3 horas cia tarde—300—33*

100:000*000
Por S$QOO em décimos

f_-»£»,t>l>a,clo, 1 de outu/bro*
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

346 - 1'
GRAE-1DE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

&
Em 4 prêmios de 50:000$000

Por 14t$00Of em vigésimos
Os pedidos de bilhetes do interior devem sor acompanhados de

inaiH 700 rs. parn o parte do Correio e diritrldos aos «contes Koraes
_.A_.AIUOTH & O., RUA DO OUVIDOR 04. OAIXA N. 817. Telee.
U-SVí-Ii, e na easa P. GUIMARÃES. RUA DO ROSARIO 71. esqui,niydo beco das Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273.

< Pensão estrangeira
Excellente tratamento, quartos bem

mobilados para casaes e solteiros. Pre.
cos módicos, todo conforto e asseio;
oito minutos distante do centro; rua
D. Carlos I n. 39, Cattete. R. 8230.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,

entregando-se na i' prestação, sem fia-
dor, por preços baratissimo- é na Casa
Sion; na rua do Cattete 7, telephone
3790 Central. (J 63S1)

QUR
Platina e brilhantes, compram-Se 1'..

Joalheria Diaimantiilíi, ;'t rua Sete de
Setembro n. 112, paga-se bem. K 82-M

VITRINA
Vendc-sc '.una .para centro, preço mo

dico; no iu.rgo da Carioca ns. 16 e 18,
Ba.ar Internacional, S 8603

GUÍ.SOS «OVOS
Esta -emana
I-ições particulares
dOHíle 8 até 32 lioras

Ensino rápido o perfeito na
Berlitz Scliool

Of 'LaüguHges
Edifício do Jornal do Brasil

4* andar
Cursos de Dactylographia cm

todas as línguas
—1

SOBRADO

HomoecpathlGQS videntes
A '.p-.iíoí que <**ffr>'..'. de qitaliiucr mo-

[esti: esta sociedade beneficente for-
__,___%' GKAUUlTAMiEXTE, diagnostico
da Wolcslia. .*? mandv " nome, edade,
residência c profissão. Caixa po?'al nu-
mero 1.0.7, Rio de Janeiro. Sello pura
a resposta. ,0*" 

'

Aluga-se um. pnra familia; no largo
da Carioca 16; trata.-sc no Uazar Inter-
nacional. J S-03

Pilulas Purgaíivas e
Aníi-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
llia de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rlieumaiismo. Xão pro-
du-em eólicas. Preço. i$5oo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 45; á rua Sete dc SeUmbro
ns 81 e 90. 1° de Março 10 e Assem-
bléa 34. Fabrica! Pharmacia Santos
Silva, rui Dr. Aristides L,cbo n. 22..
Telephone n. 1.400. Villa, J058

ÊSPECiFici I

IV 

. -PARjOi curar, m

Pi DftKJM 1

i| s_

í

Efficaz e absoluto contra a Sarna, Garra-
patos, Se. «e, Bicheiras, Gusastos, Mor-
rmha, Manqueira,, Irritações

e Iodos os demais males quo affectam o pr.judicam aos
íiiiiniiies. i. .

USADO UA 3IA1S DE 60 ANNOS
Faz desoppnreccr ns cicatrizes produzidas pelas bernes o

moscas nos couros e que tanto os desvalorizam,
Xão sendo venenoso pude. ser usado internamente contra

n IiOiiibrlga, Moléstias de Pisado, etc.
HVt_PO_RTA_>a,TE:

' O grande valor do TOspccifico Mac Dougall — liquido —
consiste eni não envenenar o insecto para depois produzir a
sun morte. O Especifico Mae Dougall tão somente aspliyxia
o insecto ou parasyta, fdlminnudo-o immediataniente.

Torna o pello sed.so — Augmenía a lã em 20 •].

T_e Amoricun Rolling MUI Co.
68 RUA DO OUVIDOR 68

Caixa Postal 19 Rio de Janeiro

OURÕ~
Prata, brilhantes, cautelas do Monti

de Soecorro, compram-se; na praça Ti-
radentes 64, Cuja Garcia.

id9sw**_riMK»Jr/BP^___3_v
P__f ÍS __! ra _ Itíi-W nl-_W%

^-3____íS___><_____^b_j>.
Cura eezemas, moléstias

da pelle, arthritismo e pre-
vine as lenSes cardiacas e
de todo o apparelho circula-
torio. Agentes geraes :
CARLOS cruz; & c.

7 do Setembro 81—Rio

TRICTURADOR
Precisa-sc dc um pequeno, offcrtas _

rua da Candelária. 49, sobrado.

GAPILINA
CURA

- CONSTIPAÇÕES
INFLUENZA, TOSSES, ETC.

Motocycles e bicyclettes
Vendem-se, alugam-se c concertam-

se; na avenida Mem de Sá n. 39.
(S591 B)

MACHINAS
Para torrefacção c moagem de café,

com motor eleetrico, vendem-se e tra-
ta-«e & rua Prefeito Barata, 74.

(8633 J)

INGLEZ-ALLEMÍO
Lições por preços módicos, em cs.ji

ou fora, dadas por senhora estrangeirj
e competente; tratar pelo telephone mi(
mero 3068, villa. J «3:1

MAN1LHAS
Curvas, Juncções, ralos dc barro vidrado c superior tijolo d.

arear, da "Cerâmica Nacional, Dr. João Pinheiro ,
vende-se com os únicos depositários

j. a.. a-oKrç*-__-.Xi*v___:s & oomp.
RUA DE S* PEDRO, 4-9 - Sobrado

OURO
Compra-se ouro, brilhantes, platina,

ioias usadas e cautelas do Monte de
Soecorro, á rua da Constituição n. 64,
próximo á rua do Núncio. _SJ66o

PHARMACIA
Vende-se uma, bem surtida, próximo

«o centro. Trata-se com o sr. Mauri-
cio, das 9 á 1 'hora, ou das 3 ás 7, a
rua 7 de Setembro n. 227. 8024 J

O FIGAD
O figado é um dos órgãos mais importantes da nor.sa economia.
Um figado desordenado causa _ perda do appetite, pnsao de ventre,

dores it cabeça, infartação depois de comer, perda de enerijia para o tra-
balho, j/hysico e mental, perda dc memória, cansaço, palptlaçao do coraçaor
somno desassocegado, urina carregada, tristeza, etc.

Em sequida aos symptomas acima mencionados, sobrevem um estadi
nervoso que produz greves resultados, como sejam hypo.ondna, perda d»

POdCAs"PÍLULAS 
UNíVERSAES MELHORADAS DE PERI.STR!_LLO,co_

tím cm si os agentes medicinaeu para combater os males acima enumerados,
Estas pilulas são compostas de vcgclaes e o seu uso não requer resguar-

do, nem de boca nem de tempo. — CAIXA, _$;oo.
Remctte-se pelo Correio -ina caixa por 3$ooo, 6 caixas por 13Í000

e 17 caixas por 26$ooo.

Vende-se na A' Garrafa I
X1_TT___ XT-iaXJCa-T_T_A.TrA._Xr_-ÍL, 66

Perestrellú & Filho. A84tt

ARMAZÉM
Aluga-se pata qualquer ramo de ne.

gocio, tem accommodações para familia,
na rua Luiz Barbosa n. 1; trata-se na
rua do Cattete, 317; as chaves est_o na
praça 7 de Março n. 1. (S 8100)

Cofres e Registradoras
de cem mil reis (ioo$ooo) para cima,
prensas, machinas dc cálculos, de es-
crever, vendem-se, compram-se e tro-
cam-se. Rua Frei Caneca ns. 7 a 11.
Telephone 5092. (M 8436)

JOMAIim 1
Ourives, 119

-RIO -
107 S

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada, muito fa-

miliar, preços módicos. Largo do Ma-
chado, 31. Tel. 4385, Central. (R 8002)

Pedidos a
Roberto Rochfori

Unico introduetor
Rua do Mercado .9 — Caixa 1911

RIO DE JANEIRO

Fabricado por
| Mac Dougall Bros., Ltd.

Kstabclectdos em W45
MANCHESTER - INGLATERRA

i____3_£__i

PE_SAO FLAMENGO i
1

Aluga-se a casaes e cavalheiros dt I Perdeu-se um fclpudo todo branco,
tratamento salas c quartos, ricamente I que dá pelo nome de Rigolcto, grati-
mobilados com pensão, tratamento de j fica-se a quem dellc dér noticias á ave-
primeira ordem. Praia do Flamengo ló. nida Atlântica 11. S12, Copacabana.

.1 SS2-" J S?.,5

CACHORRO

lli, )Êl
: §

A sua cura radical pelo HANSEOL

Peçam prospectos c informaçóe* Iaos depositários: — No Rio, J. M.Pacheoo, nia do> Andradas, 4;.Em S. Paulo, Baruel & C», ruaDireita n. i.
Cada vidro é sutíici-nte para trata-mento durante 33 dias e custa ape.

IU5, 30$000

Oleo de ricino gazeificado
espumante

"Tomando e rindo" — O melhor
purgativo. Aromatico, de sabor agrada-
vel.
Depos;to: GEKERAL CÂMARA 128

(«18 J

I ¦
Netirnstlionia, dores do cnbcça. Iiysteria, insoninia, fraqueza

de forças, por excesso de trabalho ou tle prazer, preóccupações do
nogocio ou desgostos, são curadas com grande exito com os BA-
NHOS de Eicctricidado estática o os banhos Hydro-Electricos,
pelo DU. NEVES DA ROOHA.

Estas anplicações, intelramento inoffensivas. produzem sobre
o systema norvoso uma accão efficaz e duradoura, restituindo
ao doente a calma, o somno e o bem-estar.

Gabinete dc electricidade medica do DR. NEVES DA ROOHA— 90, Avenida Rio Branco — Rio de Janeiro.
Preços módicos. Das 9 horas da manhã ás *_ da tarde. (A7896)

__a.____zeg»r-ftea,o-P_________5__i

ALUGAM-SE
No começo da rua Conde 'dc Bomfim,

em casa dc distineta familia estrangeira,
dois bellos quartos mobilados e com
pensão a um ou dois senhores; tratar
pelo telephone 3068, villa. J 8327

SECCOS E MOLHADOS
Vende-sc um esplendido armazém,

que faz bom negocio, só a dinheiro,
casa de muito futuro; informa-se com
Vieira Monteiro & C„ á rua Primeiro
de Março n. 89. 8174 J

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Rheumatismo, Eeze-
mas, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. Darthros, Furunculos,
F,scrophulas, Dores de cabeça noctur-
nas, etc.., e todas as doenças resultan-
tes de impurezas do sangue, curam-sa
infallivelmente com o

O mais poderoso antesyphilitico O maia enérgico depurativo.
Unico que com um só frasco faz desapparecer qualquer manifeita.tol

Uma colher após ás refeições, fim todas as pharmacias c drogarias. y'Falipicante: — Pharniaceutico Álvaro Varges — Av. Gomes Freire, 99.

Sypliilis 11

Dr. Bengué, .7, Rue -lanche, Paris.

SgmjÊm I»! |\Uul^»)"iviw_^ 13 nf
PPPP'-pt; £^RjiLoit_^-rp_-_r.-^ m~_ IRI''

*" "^iíL-T-t-,-,»!-^!!^!^-^^^^-»*^

Venda em todas as Pharmacias

SITIO MACHINAS
Compra-se um, o mafs perto possivel, d»

capital, próximo á linha-ferr_i, tcnil,, vint^
alqueire, de terras, pelo "icno., preferindo-
se secca, própria P**r.i cultura c pro-epitir, ;
dos ventos do Sul; com agua rropria e
não muito pequena,

Quem tiver deixe carta neste escriptorio ;
pira I.. Ribeiro. ...

Condições de compra: mttade â vis.pi e I
ir.elade a prazo de dois onnos; .da-ss como I
garantia u próprio sitio, que íic.ira vao-
riz.ulo desde o começo, porque e pe™ mon- j
íagem de uma industria. '

Veitdc.e uma machina vertical, dois
cylindrops. alta ipressão, -5 H. P., fa-
bricante R-obey & C, typo Marinha;
unw pdiila Ivcrtàdal, um cylíndro, alta
pressão. _n II. p., fabricante Tan-
cyes; uma dita horizontail, dois cylin-
dros, 20 H. P., liif.pii.la a um compres-
sor de ar, fabricante Hughes Sf Lan-
caster. e duas" bombas" centrífugas;
trata.se na rua da Alfândega n. 73,
sobrado. S S631

Bexiga, rins, próstata e .ireííira
A UROFO-MINA cura ;

urethrites, catarrlio da bexica
cálculos de 3cidt) urico

iii.ufficien cia renal, os cyst.tes, pyetites, nephritei,
inHaramaç i» da próstata. Dissolve as arcaa e os

u ratos.

NAS BOAS PHARMAGIAS-RUA 1o DE MARÇ017 - Deposito

PENSÃO

ROGRESSO
Rua Acre n. 84, sobrado

Fornece peníüo á rapazes do rom-mercio, de 6iS cm deante. tamlpcni >emanda n domicilio sem alteraçp.o depreços, e -hiffam-se quartos mobiladosa rapa.e? e casaes a preços econômico''
" _Z_5)

COMPRESSOR A VAPOR
Compra-se um. cm bom estado e fun-ccion-ndo, com o machinismo garanti-do; offertas a H. Pinto Gama, porfavor, neste Jornal. J. 73g3_

-• no» compllc.jjes. Cuts radieal oor
_b__I_" JíH1'' "pido?r Dr* J°*°ABRKU. Das 8 dl n c dis ij J. ,|tnrai: 6_ rua dt S. Pedro. 61

CURA SA TÚMULOS.]
DR. A. DANTAS DB QUEIROZ
Modernos niethodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
tuanbi, Rua Uruguayjna a. 43, .

LÜLU POMERANIA
Vendem-se 2 cachorrinhas legitimas

de 1 anno de edade sendo uma branca
e outra cinzenta, preço 300^000 cada
uma ; trata-se na Travessa dos Araujos
n. 14. Fabrica das Chitas. (8662 J)

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção. desde $400 _

peçí. e guarnição até 2$ooo a peça. Este»
preços só na conhecida Casa Brandão, á
rua Assembléa, 87, próximo á Avenida.

(M 6.174

SYPHILIS - MOLÉSTIAS DA PELLE -MORPHÉA
a s.piRocniyn_A

Moléstias do sangue, syohiHs. rheuma tismo ósseo e muscular, eezemas, i_._rtl.r09i
ulcerações, tumores, feridas, manchas syplii liticas, corrimontos. K' o maior depurativo
da actualidadel Estupendas curas: receitado nelas nota.ilid.ides. Nas lio.-,.p Dliarmaeins
e drogarias. D:posito: Granado _ Filhos. Rua da Uruguavana oi. Kio 'lc Tnnciro.Vidro, s$eoo (| 8624I

Acção entre amigos
A rifa rpie devia extrair-se a 31 de

agosto, de um brochü de ouro com
nov- brilhantes, por falta de pagamen-
to. íicará transferida para o di.v-i de
setembro. R. 8381.

Sellos p_ra Gotlecções
Conipra-se e paga-''? bem qualquet

quantidade de sello.- nacionaes e cs-
trangciios, nsíim como mo,-dis e meda-
lhas antigas do Brasil. Rua 1" de Mar-
Ço n. 39. casn de cambio. S 667

Abre ti
í-sobrintiQPÍLULAS de caferâna

OURAM
Sezões-M alei tas

l^ebres palustros
Intèrmi ttee.es

INcvralg^IaS¦nilo enidado oom aa imitações o falsilicaç-cs
Daicos depositários, Bragança Cid & C. -Rua do Hospicio 9

PENSÃO FAMILIAR
Excellente tratamento, qunrtos bem

mobilados par.» casaes e solteiros —
Preços módicos, todo conforto e as-seio, distanto oilo miuupos da Avenida
Centrai. Traia do RuSSêll n. 94

MODISTA

S. 7550. 'riçci..

Faz-se vestidos chies pelos ultimoi
figurinos, preços moilico?, tambem faz-
se .".jour dourado Mme. Passarclli. Te-
lephone, 31 Central. Assembléa, 117,
2° andar, entre Avenida e largo da Ca-

C8.S9 S),

l_-_fes_ N-
^^l^__&__

ILEGÍVEL
II. ¦_ | mui» I ll_ -1 1 l*ll' MÉ-Í mm[ M*>ll- » « »' —m
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Colchoeiros
Algodões especiaes para enchimentos

Paina e Pennugens da Rússia
Tecidos finos e chitas para almofadas

Almofadas de phantasia, Colchas, Riscados
para Colchões em todos os typos vende sempre
nas melhores condições do seu grande fabrico

a Cí\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS
Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306

FABRICAS : líio de Janeiro, S. Paulo, Salto o Itatiba.

A LUGA-SE
-AOttoni n.

.predio da rua Theophilo
•87. Por 130Ç1. tem magníficos

dormitórios, cozinha a %az. (86046)7

ALUGA-SE. 
o f" ondar da casa da rua

do ilospltio 109. esquina da praça Con-
calvos Dias; ti»ta-se 11a loja. Café doConimercio. (88,18 E) J

ALUGA-SE 
um excellente auarto dc

frente, com sacada, luz electrica. mobi-
lado, cm frente á avonida; S. Jose 120, 20.

(8830 g) J

ALUGA-SE 
uma linda sala de frente,

bem mobilada, com ou sem pensão;
praça Mauá 73. 2' andar. (8820 E) J

ALUGA-SE 
o predio de sobrado, n. 227

da rua de Sant'Anna; está aberto das
9 as 11 lioras. (8801 1?) J

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BMAZIZ.
Rua 7 cl& Setembro 3XT. 135

TELEPHONE 5438-Central

J. LAGES
Escriptorio e armazem, rua

DO HOSPÍCIO Ni 85
Telephone n. ipoi, Norte

Leilões a effectuar-.se' na semana
de 28 a 2 de setembro de 1916;

. HOJE, QUARTA-FEIRA, 30, ás 4
Lonas;

Leilão do predio á rua Cotia n. 18,
estação do Rocha.

¦HOJE, QUARTA-FEIRA, 30, ás 4-112
lioras:

Leilão do nredio e terreno á rua Ma.
rir, c Barros 136.

•AMANHA, QUINTA-FEIRA, 31, ás
1= lioras:
_Leilão <le predio ú rua de S. Christo.

vão n. 312, c um terreno á rua Barccl-
los, S. Christovão.

AMANHA, QUINTA-FEIRA, 31:
Leilão de moveis á rua Benjamin Con-

siatit so.
SABBADO, 2, á 1 hora:
Leilão de moveis á rua Buenos Aires

n. 85, armazém.
a!!' —^———¦»¦¦

PRECISA-SE 
de uma empresada para

uma familia estrangeira; rua Naza-
roth ri, 15. Donde Lins Vasconcelios.

(880o D) J

PRECISA-SE 
de uma moça que se tires*

te a^ arrumar a casa, a passar a (erro
e que cosa. Exigem-se referenciai.; á rua
do Aqueducto n. 290 — Santa Thereza.

(8593 ü) J"DREOISA-SR 
do ura empregado

J- qno conheça o ramo cinomnto-
graphico. Apresentar-so das 4 ás
5 hs. S. José 81, Io. (S 8839) D

IMPLORANDO A CARIDADE
I*or intermédio desta redacção., app ei Iam

para a caridade publioa, as «íguitites te-
nhoras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
altm disso doente e aem ninguém para suo
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
»5 annos de edade completamente céea e
paraiytica;

VIUVA AMANCIA, com 63 «nnos de
etude, quan céfra;

ANNA EMILIA ROSA, |polbre vcllil-
nha, viuva, com 70 annos de edade:

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
» sem amparo de familia;

FRANCÍSCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambos 0.1 olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos me-
ti ores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre re-
Ilia sem o menor recurso para a sua sub-
•istencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nlior ile Matlosinhos, 34, doente, impoisi-
litlitada de trabalhar, tendo d\uas filhas
«endo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem podertrabalhar;
VIUVA SANTOS, com 68 nnno« de

edade, gravemente doente de moléstia in-
cura vel;

THEREZA, pobre cejuinha sem auxi-
lin de ningueli;

VIUVA BERNARDINA, eom ,-S an-
nos.

PRECISA-SE 
<Ie uma empresada que

lave c engomme com perfeição, ajude
a mnis .alguns serviços, durma uo aluguel,
e dê optimas referencias. Rua Paulino Fer-
nandes 45. Botafogo. (8015 D) J

PRECISA-SE 
de alguns fabricantes -de

carvão e lenha, para trabalharem por
empreitada cm bom matto c perto da ca-
.pitai; trata*se na travessa Macedo Junior
n. 29, estação ilo Realengo, com Macedo.

(8394 LI) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGA-SE 11111 gabinete para dentista,

-ÇVtrcs meios dias e um gabinete pura ine*
dico; ua ruu Sete dc 'Setembro n. 177, sob.

(8465 E) S

ALUGAM-SK 
bons quartos mobilados,

com ou sem pensão, em casa do familia.
a rapazes sérios; na rua do Riachuelo 161.

(885= IO 1

ALUGAM-SE 
commodos de primeira or-

dem, a moços do conimercio ou com-
merejantes cstaliclccidos; só servem para
pessoas decentes; rua <lo Riachuelo 11. 166.

(8870 IJ) J

§:i!iB!;!ill.!;n«il!»!K:!iBi!na
n»iiili

AO LEVANTAR. , . TOMAE B
UM PEQUENO CALIX DEM

X LUGAM-SE os fundos (lo 1° an-
-fVdiir do predio da rua da Cario-
va 11. 26, próprio pnra consulto-
rio 011 atelier; para tratai; na joa-
Ihcria Confiança, loja. (J8384)li

A 
ILUGA-SE em casa de familia, uma
sala com alcova, ou um espaçoso quar*

ta mobilado, a pessoas sérias; ria rua do
Riachuelo 11. 383, sobrado. (8633 E) J

ALUGA-SHtamento,

| Guaranesia |
ilIllHlIffilMHHIIilBlIBiinSíiaillllB

ALUCA-SIdo Acre ;
1" andar.

magnifico prédio ila rua
33; trata-sc i rua S. Peilro 74.

(8871 E) M

ÁLUGA-SE 
um bom quarto com janella,mobilado, cm casa de familia. para casal

sem filhos ou moço do comnicrcio, com ou
sem pensão; avenida Passos n. ioo.

(SSqo E) Jt

ALUGA-SE 
a loia

dwell 233; inforn
mesma, das 14

rua General Cal-
mações e chaves na
17 lioras. (8S.)4K)1!

A 
LUGA-SK uma boa sala de frente. 1110-
bilatla o independente; av. Henrique

Valladares n. 5, em írente 11 Policia (in-
trai. (SS.i.i iTf K

A LUGAM-SU bons auartos e arejadas
xXsalas, de 25$ uara cima, na rua Baraò
do l.iuliirio n. 41, rua do Lavradio 1.1? >
rua Barão de S. Felix eoi. (S801IOR

A 
LUGA-SB por
quintal;

rle Sá 11.

1$ uma casinha com
ver t tratar nn avenida Mcm

157, com o sr. Pcima. (S.'SiK)S

ALUGAM-Sfipara
bons quartos com janellas

ar livre, ipara rapazes ou casai;
Acre ai. 96. (8482 IC) S

AMAS SECCAS E DE LEITE
AI/UGA-SE 

11111 cozinheiro chinez, de
forno c fouão. servindo para casa in-

«.eua; trata-s; na rua <lo Hospicio n. 44,a» andar. (8739 B) J
-Precisa-se de umaCIOZLNIIEIRA' limito boa, em casa de casal de tria-

menti». Exije.se que durma no aluguel,
bem como que possa dar referencias <lcsua conducla; rua General Severiano 100,
cas,i dc> morro, bonde praia Vermelha.

_^ (S74C B) J
T>KECI|SA-SE <le uma nma secca que-1 de hoas referencias; na rua da Ca-
f»!la n. 43 _ Estação da Tiedade.
__ (7785 A) D

PREÇISA-Sli. 
dc «ma menina

ate 14 or.no?, p*»rn ama secca
serviços leves, na rui
tmcahy S, cisa VI.

branca,
c mais

conde dc Sa*
(Rim Si S

PRECISA-SE 
de uma

rua do Rcneude io3,
cozinheira; nn

armazém.
(SBo+ H) j

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
PRECISA-SE 

de uma creada para enzi-
nhar e mais serviços; na avenida Rio

Branco 243, 2" andar. (S49G 11) R

ALUGAM-SIC 
bons e arejados commo-

dòf, próprios ipata casaes; na rua do

lí) s
Riachuelo 11. 6.1; trata-se ua sala

A I-UGAM-SK, a cavalheiros do commcr-
-•ttLcio, bons salas « quartos, com creado
para fazer limpeza, luz clcctiica. tcleplione*.
todos com sacadas para 6 jardim da praça
Quinze dc Novembro, com bondes dc cem
réis para todos os nontos da cidade; 40$,
45$, S"$, Go$ c 70$; na rua Clapp n. 1.

(7444 E) S

ALUGA-SE, 
em casa de

quarto, a dois moços do
rua Uruguayana n; 89. 1".

familia, um
conimercio; 11 a

(7420 lí) s

A 
LUGAXI-SE,
de

na Villa Adão. aposentos
ordem, com o maior conforto,

construída para este fira, o nue ainda n.To
ba cRiial nesta capital, systema dc Berlim;
o seu distineto proprietário dotou esta
capital de moradia de primeiríssima ordem,
onde os srs. cavalheiros encontram o maior
conforto a preços baratos, etc; 40S mensaes
com direito á limpeza do aposento c banhos,
tendo luz clcctrica e outras commodidades;
logar central, rua dos Inválidos n. u, pro.
ximo á rua Visconde Rio Branco.

(f.tiaa E) S

ALUGA-SE 
um armazém para pequeno

negocio, á rua Menezes Vieira (antiga
Inválidos) n. 12; tralase na rua V ns. io
a 16, .Mercado Municipal, (S024E) J

ALUGA-SE 
o 1° andar do predio da rua

do Lavradio n. 184: as chaves ao lado,
110 18.', baixos. (7935 E) M

AIAJGA.M-SE 
esplendida sala ; e quarto

de írente, em casa dc familia de tra*
tamento; na rua Primeiro de Março n. 20,
2» andar. (8380E)1)

ALUGA-SE 
o 3" andar do predio n. >2

dn rua de S. José, tendo duas salas,
*e ficlj quartos espaçosos^ claros ( e bem
ventilados e as dependências precisas. As
cliaves estão na loja c trata-se 11:1 avenida
Rio llranco n. io^, i° andar, das 2 âs
4 horas, com Jacobina. Í7730 E) R

ALUGAM-SE 
as casas da rua Joaquim

Silva 92 o Q4, Lapa, completamente
reformada e modernamente preparadas,
contendo cinco magníficos auartos, luz ele-
ctrica c siiz uara luz e cozinlia: tratam-se
na mesma rua. canto do beco do Império,
venda com o sr. Valentim. (7471 E) S

A LUGA-SK o exccllente nredio. com po-^Vrão habitavel; da rua ilo Rezende 07;
chaves e informações no o<). (8<*26K)S

*i MIGilM-SE comniodos woliiln-
•«^dos, rom pensão, 11 cavalheiros
do torto respeito; rim Cosi 11 lias-
tos 29. Próximo á í-na Biuclinelo.
Bondes S. Francisco; Cliilo, pro-
ças 11 o 15. Tel. Central 4U1S.

(J S120) V,
sobrado da rua Senador

iizcbio 11. 36Ã-Ã, com duas salas c
tres quarlos, despensa e cozinha: ns chaves
na loja. Preço. iroÇooo. (S^i li) J

em casa de família de tra*
onde não ba outros inquili-

nos, um quarto com ou sem mobilia. a
tra-paz decente; na rua General Camara
n. .173, sob. tsúia E) J

ALUGAM^SF, 
sala e quarto dc frente,

mobilados, a um ou dois cavalheiros,
casa nova e <le todo respeito. Dá-se pen-
são; na rua Silvo 'Manoel 61. (86oaE) R

A 
I.UGA* SE uma linda sala bem mobi-
lada com todo o conforto, a casal ou

cavalheiro; na travessa Muratori 11. «3.
(8508 E) Ii

A'LUGA-SE 
.por 120$ boa casa com tre»

quartos, duas salas e mais dependen*
cias, illuminada a elcctricidade; na tra*
vessa Oliveira n. 27. Botafogo; trata-se

ma rua Voluntários n. 234, ns chaves estão
na rua Kcal Grandeza 11. 290, ferraria.

(8.194 G) S

ALUGA-SE, 
era casa de familia, um pe-

queüo quarto, mobilado e com pensão,
pessoa de todo
scll 160.

o respeito; rua do Rus-
(S504 G) R

AILUGAM-SE 
duas bellas salas; «a rua

Bento Lisboa n. 63. (8724 G) J

X LUGA-SK nm quarto em casa
J^-úe família, para casal ou para
umn pessoa só, liem mobilado, com
ou sem pensão; na rua Christo-
vão Colombo 121, Cattete.

(It S5SG) O

ALUOA-SE 
...

¦nandes Guimarães
por 80$ a casa tia rua Fer.
limarães íi, üt-lll; trata-se

na rua da Alfândega n. 12, Peixoto S: C.
(8453 G) S

AÍLUGAM-SI; 
magníficos commodos, com

pensão de primeira ordem, a casal **
cavalheiros distinetos, em casa de familia
pequena; na rua de S. -Manoel n. 20, Ho-
tafoCT, e próximo á praia. (8630 í!) J

A 
LUGA-Slv a casa 11. 6 da rua Bento
Lisboa 11. 79; as chaves no Si, tem

tres quartos duas salas, cozinha e quintal.
(8S434 G) J

ALUGA-SE 
uma casa nova com dois

quartos, c duas salas, por 90$, .próximo
á rua Voluntários dn Pátria, redrada jt,
metros; trata-se na rua de S. João Haptis*
ta n. 15, liotaíoRo. (825S G) R

ALUGA-SE 
uma boa casa com dois quar-

los, duas salas e mais accomiiioilaçõcs,
e luz electrica; na rua de !S. João liaptista
11. Sú-A. Preço, go$. (4996 G) 3

ALUGAM-SK 
tres bons salões, cimenta,

dos, com porta e janellas, preços modi*
cos; tratar ua rua Bento Lisboa n. 63,

(S7^4 G) J

FÉTBjys..TÉIill

ÁLUG.VM-SIv 
as casas novas, illuminada,

a luz electrica, á rna Fernandes us. 5
e 17. Tralu-se na rua do Kosario 102, so.,
dr frente. lAs chaves estão no n. 7 da rua¦Fernandes. (8611 G) J

A 
ILUGA-SE esplendida sala com vista
para o mnr e jardim da Gloria, «para

moços ou senhora solteira, entrada inde*
¦pendente; ua ladeira da Cloria n. 37.¦ (S575 O) *.

Saccos para
CAFE', ARROZ, ASSUCAR, CEREAES, etc,

com e sem costura nas melhores
condições vende

a Ci". DE INDUSTRIAS-TEXTIS
Rua Th. Oíioni 36 - Caixa 1009 - Tel, Norte 4306

Producção diária 10.000 saccos.
SAUDE, PRAIA FORMOSA

E MANGUE

ALUGA-SE 
por 45$. em casa de fami-

lia, um quarto de frente, mobilado. In*
dependente, paz c roupa de cama; na rua
D. Carlos 1 n. 94. Cattete. (8356 G)R

A LUGAM-SE. casa de senhora de resnei-
-TVto, predio novo, como todo o conforto
moderno, dois ouartos sem mobília: rua Car-
valü de Sá n. 33-A, junto ao larpo Machado.

(6859 G) S

Para transpor difficuldadcs, gnnliar muito dinheiro, ser amado,
gnsar saude o 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 Tta-
lia, á, rua Senhor tios Passos, 98, sobrado—Caixa Pos-
tal 604, Rio. Envie $300 om scllos novos do Correio, parareceber curiosas e interessantes informações detalhadas, GRA-
TIS, em carta fechada. Envia-se para todos e pnra Ioda
a parte.

LUGA-SUALUGA
.íXrcs n

ii casa da travessa do T-t-
3; trata-sc na mesma das g

_ 4. RiaclmcV (S6o,l 1.1) lt
A.I/UGA-SI. cm casa du fami.ia, um hom

-*Ov.com:uod'i de frente; na rua Senador
¦Diintai n. 27. (Ü7211 El R

ALUGA-SHEu

ALUGA-SU 
em easa

ccllentc commodo, Ruo
familia uma cx*
iMarunguape n.

(S 84.16) E

A LUGA-SE, em casa do familia. esplen-
X.Vdido commodo dc frente, com direito á
cozinha c mais dependências; no 1* andar
da rua Acre 11. 122. esquina Marechal
Floriano. (7441 íi) S

CATHÃRRa OffS PULMÕES
Cuja riinidn com ori31TOR,4,I, 1)10 MARINHOKua Soli; de Setembro 188

A LUGA-SE bom quarto para familia ou-ij-moço solteiro, com liiiincsa o electrici-ilaile; ua rua da Quitanda 50. i8'oiE) J

AIUUA-Slí 
ein Botafogo, a casa mo*

derna da travessa D, -Marciana "* 2J,
com grande quintal, duas salas, dois quar*
tos, saleta, cozinha e hanheiro. por 140$;
a chave no 17 c tratar na rua do Hospi-
eio 11. 73, loja. (8480 G) J

A l/UGÃ-SK tuna casa nova, com cinco
i*4-salas, installaçõcs electrica*; de luxo, fo*
«ão a gaz ou lenha, lavatorios por 110$;
na rua Dezenove dc -Fevereiro n. 56. í.o-
tafogo. (8013 G) j

A l.UOA-SE por 160$ a casa ila rua Or-
Xüuieral Mentia Barreto n. 161; trala--c
na rua da Alfândega n. 12, Peixoto & C,

(845(1 G) S

A LUGA-SB «nta sala mobilada,
»^Vom easa do família estrangeira;
na rua Silva Manoel 56. (.ISllüJ 10

ALUnAM-Slv 
dois bons .quartos, com

cozinha ' a gaz, a casal sem filhos, cm
casa de familia ausente, na rua Senador
Dantas; informa-se na avenida Rio, Branco
143, com o sr. Adolpho. (.744" li) S

A LUGA-SE o sobrado da avenida Go-
Ximcs Freire -3. Cliaves na loja; trata-se
largo Santa Rita 0, das ii á i, e das 5
em diante. (8340) U

A UUGAM-SK, pnra escriptorios, hoas sa*
-*í^l.las, com sacadas para o iardim da praça
15 de Novembro; rua Clapp 1. (366 K) S

A I.UCAM-SK bellissimas salas mobiladas,
XXcom ou sem pensão, ua rua do Hczcndc
104 casa de respeito; tratamento familiar,
bonde á porta, luz electrica. banhos quentos
e telephone, (Jí)

A LUGA-Slv uma hoa cisa assobradada, na
XlLav. Comes Freire n. i,|o-A, com quatro j
quartos, duas palas, cozinha com fogão a
gaz c uni grande auintal com tanque nara
lavar; chaves no n. 1.18,, loja, Sou I.) J

j mu Hi i ns
AlvUGA-SlC 

o sobrado, com sacadas para
a rua, na rua D. Carlos I 11. 35, Cat-

lete; trala-se no armazém, (S6R.1 G) ]

^5-X.TA. TJ3ElTT&TTJ!L-*5rj!^1Srj±. JU. 91
Drogas novas
Remédios garantidosDos mais afamaclos fabricantes
Prsços sem competência

Temos em nosso armazem: uma balança americana, sensível ai gramma, paru pesagem gratuita du tiossà íreguezia.

AI.UG.VSIÍ, 
em casa <lc familia, proxl-

mo uos banhos de mar, uma sala com
duas janellas, bem mobilada; na rua Sil*
veira .Jlartina 149. (S903 G) T.l

ALUOA-SE 
o preilio n. IX ila rua Ge-

neral Polydoro n. 55. Botafogo; tem
elcctricidade. (8778 fi) R

AIíUGAM-SR 
hoas casas com todo o con-

forio. -para pequenas familias; na rua' (S77SG) 
RD. Polyxena n. 70. Botafogo,

Ail,UGA*STv 
um bom quarto, em casa de

familia, a casal _ sem filhos,, preço ba*
rua das Laranjeiras n. 53.

(8597 G) 1

o sobrado dc um só pavi-
.praia de Botafogo 11^.358

c 362, com todos os requisitos da hygicne;
ver c tratar no mesmo. {^769 G) .R

AiLUOA-Sivmento <la

A H/UGAIVI-SE dois ipredios de um pavi-
xJLiuento só, us. 13 e 15, na travessa 'Mo«
aiiz Barreto, cnm terreno c barracão, com¦entrada 'para automóveis. Só sc alugam
juntos, com contraio dc um anno; ver nos
mesmos a toda a hora. (87*55 G) R

ALUGA-SE 
uma boa casa com quatrosalas, cinco quartos, despensa, cozinha

e crande quintal; na rua da America 192;
as chaves estão na mesma rua ns. 233 e233. onde se trata. (8262 ]) R

A 
(LUGAM-SE as casas da Villa Edith
ns. II e III. a rua Coronel Pedro Al-

ves n. 379, com fosão a saz. elcctricidade
e demais requisitos de hygicne, próprias
para pequenas familias de tratamento; alu-
Kiiel 132?- trata-se 110 .Mercado Municipal,
rua \. 10 a 16; chaves 110 n. II. (S025DJ
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ALUGA-SE 
a casa da rua Coronel Pe-

dro Alves n. 3S5, .própria para familia
de tratamento, com banheira, foirão a gaz,luz electrica e todos os requisitos de hy-
gienc; tem tres quartos, duas sala, e tres
áreas, sendo duas cobertas; acha-se ober-
ta das 2 ás 4 lioras; trata-se no Mercado
Municipal, rm V n.. 10 a 16. (8026!) J

ALUGA-SE 
uma casa. com 5 nuartos porCo$. mensaes, á travessa de Souza Pinto

n. 18. Morro do Pinto. (8040 I) B

ALUGAM-SK 
-boas casas

Preços razoáveis; trara-se
galliães n, 22.

em Catumby.
ia rua Mf
(8782 J) j*

ALUGA-SE 
por 100$

Chichorro n. 20, cm Catumby, com hon.
casa da rua do

.ro n. 20, em Ca
comniodos. sotão e terraço; a 

'chave 
e,tà"o n. 34 ç trata-se na rua do Rosário 84.

HÃÜD0GK-L060 E TIJUCA
ALUGAM-SE 

quartos, a 20$. 25$ 30?
c 35$; na rua Ilomfiin 11. 11S;' temniuila ngua e muito lerreno. (7641 K) S

limpos commodos,
c mui-

(84;; K) M
ALUGAM-SE 

bons . . ...
na Tua Hiuidock Lobo 36. casa ile mui

to respeito e socego.

ALUGA-SEHom fim
predio da rua Conde de

,91, com 5 quartos e porãoalto; chaves no açougue; trala-se rua Moura
Brito 19. (Sf,26 K) J

ALUGA-SE 
um» esplendida casa, para

pequena familia dc tratamento, com duos
saals, tres quartos c bom quiatai; rua Ge-
neral Delgado dc Carvalho a 2, antiga In-
dustrial; as chaves estão á rua Conde Hom-
fim n. 3. (8407 KjM

ALUGA-SEtylo moderno,

A ILUGA-SE a casa n.

ALUGA-SE 
um bom quarlo mobilado A

rua Dr. Corria Dutra n. 24. t877oG)R

.72 da rua Sara,
tem bons commodos c está unira; n

chave está no n. 25 da mesma rua « trata*
sc na rua dos Ourives n. 54. (8049I) R

uma elegante ca?a, em «•
tendo ns accommodaçõca

precisas, a -pequena íamilia de tratamento)
na rua 'lladdock Lobo u. 333. As chavei•estão na padaria á mesma rua n. 32**,
T^tta-sc cou; Jacohhiu, na avenida Rio
Branco 11. 10.1, iu a-ular, das 2 às 4 horas.

(-**" K) «

Iguns quartos, eom e sem
casd" familiar; Estrada Nova

•da Tijuca n, 37. bonde á porta. (?73oK)J

ALUGA-SE 
a easa nova. da rua Barão

de Ubá 113, a família dc tratamento.
• * (8612 K) J

ALUGAM-SE 
jiriii

.imíbilia, casí familiar; Estrada

ALUGA-SE 
por 130$

milia. a casa da
chaves na rua das

para 'pequena fa*

Laranjeiras n
(8395

3S2
G) J

AílAT.A-Sl*' 
por 100$ a casa n. 33 da

ruu Duque listrada*. Gávea, com tres
ouartos, duas salas, luz clcctrica c grande
terreno; trala-se na mesma. (8-49G) R

ALUGA-SE 
por SoS a casa VIII da rua

Duque 'Estrada, Gávea, com dois quar-
toa. duas salas, luz elcctricaj
se ua mesma.

etc.; trata-
(S750 G) R

&msaaEBB&iaBB£sm&JBBmai
ALUGA-SE o 1" andar ila rua G. Ca-

limara il. 16:; iratn-se na loja do mesmo.
(S700 Ei .1

E SANTA THEHEZA

AI,UGA-Sl. 
a esplendida casa da praga da

.Republica 0,1; as cliaves estão no suí
trata-sc na rua Candeia

A. de Souza.

brado,
com Paulo

(Si30 K) J
A LUGA-SE o nrmazem da rua do |-íXLavradio n. 165, próprio pura

negocio e residência. Está aborto.
Trala-se na Companhia Fornece-
dora de Materiaes, rua Frei Ciinc-
ca n.s 35 a 30. (S C711) E

A 
LUGA-SK uma excellente sala para es-
criptorio ou consultório; á rua Sachet
ii, í". (E)

PRECISA-SE 
de

nhar e lavar,
uma creada para coiu-

. <l"e durma no emprrço;
rua Kibciro Guimarães ti, 69 — Aldeia
Campista. (742-; IH S

ORECISAS-E de uma ipcrfcita cozinheira
-l de forno c fosão, na rua das Laran-
i"'ras 5--.-. (8C1- II) J

1>H.ECISA;SE 
de uma emprcRíida

. rj-ie saiba cozinhar e serviços
branca,

, - --- -iços de um
casal, a rua Uruguayana 33, 2» andar.

(8638 D) S

Hai.:!iai!í!IBi:i:i&i:illll>IIHI!IIIBI;irai!;!ni!!>iai:i!ISÍ!ií*'.
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CREADOS E GREÃDAS
X>EEOISA-SE de umn niciiiiia pa--1- va serviços leves em casa do 11111
casal; na rua Angélica 80, esla-
ção do Mcyer, o

ALU
AtGen

LUGA-SE no centro, da cidade, á rua
:ncral Gomes Carneiro n. 1*3, antiga

d.i Costa, com (rrande terreno, com bar-
ração, próprio .para qualfiucr industria, de*
posito. RaraRC, cochelra ou officina, fa7-se
contrato; a chave está no sobrado próximo
e trata-sc na rua dos Ourives 11. 54.

(81150 El Tt

ALUGAM-SE 
aposentos niaqnificos. a

preços módicos, para moços do commcr-
cio; rua Luiz Gama 45. (8122 12) S

ALUGA-SE 
uma

te, própria para
magnifica sala dc fren»

. . para consultório ou cabtnetc;
do Hospicio 11. ir-l. 1° and. (BtiS-iE).!

A LUGAM-SE as cisas da travessa do Se-
X^Ltiado 21 e rua Misericórdia íoi; trata-
se á rua AlfaudcRa 134, sob. (868,-; K) I

A TíUGA-SIÍ uma sala. própria para escri-
Z"Vptorio ou officina, na praça Tiradentes
jS. i«; trala-se no 2". (8f,8C E) j

A'T.UGA-SK uma boa sSiln de frente, coin
ou sem pensão; na rua Buenos Aires
44, 3° andar. (8O03 E) 15

AI.UG.VSlv 
a pequena familia, a casa

¦da rua de S. Leopoldo 11. 161; ai clia-
ves eslão 110 n. 163 c ir.ita-se na rua ilo
Rezende n. m(, (armazém). (S721; Ei ,1

ALUGAM-SE unia sala
XAjmobilados para rnpazc

A I.UGAM-SE coi
XXPaasos 27. casa

commodos baratos; avenida
de banhos. (?!2i E)S

A I.UGA-SE 11111.1 porta, ou nuilado de
-tl-tiiiia loja, de s»? o 100$. Praça da
Republica i05. (5 7431) E

A LUGAM-SE
Af.-iii.il

seguintes

Pedra, 159, nego-

ÍRECISA-SE de un
trivial

tur.a criada .para eo?i-
nhar o trivial c mais nlsuns serviços

cai cisa de pequena familia, dormindo 110
aluguel. Ordenado 40$ooo. Uua S. Cie-
mente 1C8, casa 40. (Sfn; C) J

PRECISA-SE 
de tuna

viços leves; rua Cai
Campinlio.

.pequena para fer-'¦oí Xavier n, 257,
(8783 C) R

de
PRECISA-SE 

de uma nrritmadcira
confiança, que durma uo aluguel

praça Tiradentes n. $8. (S874 C)M

EMPREGOS CIVERSOS
ALlrOA-SE 

uni Iiora copeiro
dLdc famlüa de tratamento, ...

r.ador Vergueiro 11, 141, Hotafogo.
(Siii;

OFPERECEISE 
uma Mocinho

habilitada pura locar ipiano

1 ca<*a'. Se-

G) J

ou cinema; carta.1
a R. S.

por fave

'bastante
etn cafés

e-ie joma]
(8667;,) s

l^wi*L*i*>A*ôji Oc uiii.i peijueíKt ue io a
JL 12 anno3,_.para ama secca c mais ser-
viços leves; \ travessa Nascimento Silva
ii, 25. rreferc.se dc cor b.-aaca. (SsioA)S

PRECISA-SE 
dc uma menina portugueza

até 15 annos, para copeira e serviços
levo-;, cm casa de duas pessoas; ordenado
rci$, na rua Barão <Ie Pirassmunga ,-í;.

(8400 S) s

PRECISA-SE 
de

11 annos, par,.
Kua Larga 4:, sobrado.

uma menina de ti a
m serviços de um casal.

(8663 S) S

as seguintes casas.
^ liai :

Rua General
cio e familia

Rua Mariz e Barros ri. 2;o. dl-
versas casas na "VH-djA KU*
GEME", desde

•Kua Josc Clemente n. 47. * . •
Uua dc Santo Christo n. 102. . ,
Rua de Santo Christo, a loja de

n. 199 •¦Rua do Cunha, a loja do n. 64
Rua Carolina Mcyer n, 23, . .
Rua da Alfândega, o sobrado 220
Rua General Camara, para nego-

cio, a loja do predio n. J2T. .
Rua Viuva Cláudio, para negocio

e familia. o casa n. 321. . .
Rua dc S. Pedro, a loja de n .283
[Ladeira João Homem n. 71. . .

Tratam-se á rua dc S. PcJro
com Costa Braga & C. (M

para

i50$ooo

IOI$000
laafooo
9i$ooo

110S000
10I$OO0
IJJÇOOO
15J$OQO

^;o$oos

1.12S000
a33$ooo
i42$ooo
n. "¦>,

S320)

A LUQA-SE em ca«a de familia, bom
xXquarto a rapazes decentes, com pensão,
para preço muito em conta; na rira da
Carioca n. 49, 2" andar. (84G5 E) M.

A LUGA-SE o esplendido armazém, com
XÃ-snbrado para familia, á rua General Ca-
mura n. 08: cliaves uo hotel, defronte, e
trata-se na rua de S. Pedro ns. 58 c 64.

A I.UGA-SK um quarto mobilado cnm ou
-tXscm pensão, a um ou dois cavalheiros;
av. Passos 40, sob., casa dc ftníílin.

(887 E) M

A 'LUGA-SK uma boa
XlVnobilada, ú avenida

'Ja de frente, bem
Mcm de Sá 20.

(S905 E) M

u:n quarto,
.cm ca wt de

familia; na rua da Assemblca n. f.6, 2" an-
d". (8729 IJ) J

A LUGA-SE tuna
-Abi

 casa por :oo$, com
bons^ comniodos para grande lamilia,

Jinndcs á porta; na rua Imperial n. 234,
Mcyer; trata-sc ua padaria Elor da Glo-
na ou no armazem Balkanico, ali pro--ynio. 

(78M E) j

ALUGA-SE 
em ¦

jardim, tuna sala
de familia rodeada de

  mobilada è um com*
medo .nor 30S, tcleplione, luz eleclrica; na11111 do Rezende 11. 19S, esiiuina Riachuelo.

(S220 F) J

A LUGA-SE '.mia casinha, na rua Buarque
xXde Macedo n. 20. Cattete. (71160 G) }

\ LUGA-SE por 100$ boa casa nova, com
XXdois quartos, duas salas, cozinha, ba-
nheiro, illuminação electrica e bondes á
rorta; na rua General Polydoro n. 300;
trala-se na rua Voluntários n. 248. V.o.
Infogo. (7825 G) VR

A LUGA-SE o sobrado da rua do Cattc-
-nLlCt n. 43, coin duas salas, 3 quartos,banheiro ; quente l frio, despensa, cozinha,
W ,-C., área com caixa e tanque próprio
para lavar; trala-sc á rua Carioca n. 41,
onde estão as cliaves. Í861.I G) J

A LUGA-SK uma boa sala independente,
jricom luz clcctrica. banheiro de chuva;
nara rapazes c senhores do commercio; rua
Paulino Eernaudcs 28. Hotafogo. (86isG)J

A LUGA-SU, em casa de familia dislin
XTLcta. uma- espaçosa sala dc frente c um
gabinete,
nhores; di
rêo Dutr

mobilados com
tratamento
76. Catlele

elegância,
casal; rua Cor.

(8S86 (?) R

A.LUGAM-SK magnífica-: e amplas *
na avenida D

casas,
Luiza, com boas accom-

modações c installação ¦eleclrica; r. Kuplira-
sra Corrêa n. 41, próximo ao largo ^ío Ma*
citado; trata-se com o encarregado*, Alu*
cucl i.iõ$opo. (6846 G) J

A LU
-rt.ru*
sal 7"?

-SK a casinha n. 8 da avenida á
. Marianna n. 14; aluguel meu-

s chaves estão no n. 5. (8o34G)R

Fl O 3
Em todos os numeros dc Alg'8'ãl.o e Lã para

fabricas de tecidos, casemira, malharia, etc,
simples c torcidos. — Tende nas melhores con-
diçõòs a Cin. DE INDUSTRIAS-TEXTIS. *

Th. Ottoni 36— Caixa 1009—¦ Tel. Norte 4306
FABBIOAS : llio dc .Tancivo, S. 1'aulo, Salto o Itatiba.

A MJGAM-SE ttm espaçoso porão habita-
-TVvel c um nuarlo mobilado, a renhor óu
casal dc tratamento, em casn dc familia, na
rua Silva ilimocl u. 10S. (8446 !•') M

decente
fera; na rua JJ.

casaes
liza 11.

em mobília, a
qu, trabalhem

31. Gloria.
(79Sl E) J

ALI:GA-SIC 
a dois moços ou a casal

filhos, um bom quarlo de frente,
on sem mobilia, lendo .pensão, luz c café 1 A I.UGAM-SE bons cômodos e uma boa¦pela manha, preço medico; na rua Uru- I X\sa!a dc frente com
Eu.-iyun.-i ii, 07. sobrado. (S717 E) J | moços

X IVUGA-SE uma sala mobilada,¦^com ponsão, imra rnsal, casa de
todo respeito j rua Costa Bastos
11. 29. Próximo á rua Blacliuelo.
Bondes Cliilc, S. Francisco, pra-
ças 11 e 15. 1V1. Central 461S.

J 8121) E

A 
T.l GAM-SK bons commodos para rapa-
zes solteiros, no confortável predio da

avenida Mem de Sá n. .14, tendo todos
OS inquilinos direito ao terraço do mesmo.

(S232 E) R

A 
LUGA-SK um armazém. _ .
na rua Menezes Vieira n. st; a

ostâo no 10 da mesma rua;
Visconde Rio llranco n. i:

-* portas,
chaves

trata-se na rua
(87S5 El J

ALUGAM-SE 
nuarlos

a moços solteiros ou
na rua da Alfândega n.

z salas mobilados,
casal sem filhos;

160. (S7S1 E).l

ALUGA-SE 
uma sala dc frente. Indcpen-

.dente, ou metade da casa. cnm todas as
commodidades, cin casa de um casal decen-
to e de respeito, a outro casal cm idêntica*;
condições, por preço módico, na travessa
Costa Velho n, o, sob., entre rua da Mi-
scrícordia c Mercada. (S;Sa IO J

Ad.lt,A-S1C 
um andar, terreo, com dois

(lllartos, duas salas, bom quintal, loR.ir
saudável; na ladeira dc Santa Thercza•11. no; trata-se no mesmo. 1S703 I?) j

AÜ.UGA.M-SE 
magníficas casas, na ave-

-nida Bella Vista, com accommodações
ln-Ricnicas; na rua Eiiphrasia Corrêa 4a,
pruximo ho laiRo do .Machado. Aluguel,
iiã5; trata-se com o encarregado.

(68.(5 G) J

ALUGAM-SK 
m,apnifícoti commodos, a

cavalheiros e q moços do commercio,
na confortável avenida Coninicrcioi na rua
Christovão Colombo tt. 3$, próximo ao lar*
go do Machado; Irata-se com u encarregado,
a qualquer hora. (63.(4 G) J

A I.UGAM-SE
XXda rua Kcal Grandeza ns! 326

por 160$ os predios novos
.. - .128,

para familia dc tratamento, tendo sete
quarlos, duas salas, fogão a gaz, clcclrl-
cidade, clc.; as chaves por favor no 330e trata-se na rua 'General Polydoro 272,
com Campos Silva & C. (78.130' 1

A LUGA-SK um 'grande 
aposento a üm

XXscnhor dc tratamento ou a rapazes do
commorcioj rua Buarque dc Macedo 32.'-j (8SríÍ' G) M

A LUf;\-SK um magnifico auarto mobi-
-filado, sem pensão, a moços do commcr-
cio ou cavalheiro de tratamento; rua An-

frlradc rerteuce n. 18. (8866 G) M

AJVUGAM-SK as casas da rua Real Gran-
.-ClüWeza ns. 2p c 31, completamente refor.
tnadas, com tres quartos, duas salas, quin-
tal, etc; toda illuminada a luz electrica,
pcrlo da rua dc S. Clemente; irata-se na
rua do S. Pedro 62. (GH

IU Htt BRASIL
(NOME REGISTRADO)

Cura a infflammaçâo e purga*
ções dos olhos

El na todas as pharxnaclast

ALUOA-SE 
.por 95$ a casa n

rua da Gamboa
fandega m. 12,

65 tia
trata-se na rua da Al*

Peixoto * C. (S452 I) S

A1AJGA-9I5 
.por 130$ mensaes a casa

26 da rua de Santa Maria, Cidade No-
va. Indicações c as chaves no n. 24,
junto. (8596 I) R

4t I.UGA-SE o predio da rua ComKtilTilá-
-HLdor Pereira da Silva 12.1; chaves no ar-
mazem no lado; preço 100$; trata-se 110
Ilauco do Minho; rua Quitanda 152. (G)

X LUGA-SB ii cnsn moiloriin da-cl-riia I). Mnrclnna 123, com cx-
cellcntcs aceomnioilnçõcs .para íamilia de
tratamento, com duas salas, seis quartos,banheira com aquecedor e mais commodi-
dades, jardim na írente, entrada ao lado,
etc., preço 25.1$: os cliaves estão na rua
Assis liiieno 5-—Hotafogo. (7841 G) J

ALUGAM-SK hons nuartos. cnm ou sem
x.Vnli!ine. jardim; rua 1'avs.indú 187,
mobilia, luz electrica. banhos quentes, tcle-

(81119 G) R

LEME, COPÃGABANA, 
"

IPANEMA E LEBLON
X LUGA-SB a lioa o hygionica^Vcasa assobrnotla da rua N. S. de

do Copacabana 1089, para fami-
lia tle tratamento. Trnta-se na rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

ALUGAM-SE
NA

SECOAO PE PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguinte* prédios:
(A* chaves uos mesmos ou conforme

indicação dos respectivo» cartazes).
Para tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-

moraes 23, casa 3, com 2 quartos, 2 eiias,
etc. Alufruel 55$ooo.

BOTAFOGO — Riu Conde de Irajá,
175, com 3 quar ton, «alas, etc., tem lur
electrica. Aluguel i-jS-tooo.

BOTAFOGO — Rua de S. Clemente
n. 233, eom dois andares e magníficas
accommodações ipara íamilia de tratamen-
to. Tem luz electrica. Aluguel 250Ç000.

ÂIíUGA-SE 
po'r preço barato, boa ca»

com dois quartos, duas salas e bom
rua Cardoso M'ari*
Praia Formosa,d j

quintal. Informa-se¦nho n. 7. escriptorio
(7845

ALUGA'M-'Sri 
grandes quartos de frente,

com -duas sacadas a 50$, 55$ c 6o$,
a casal ou rapazes decentes; na rua dc
Sant'Anno n. 33» -por cima da Fortuna,

(8771 I) R

A 
LUGA-SR
11

uma casa, com sala, trel
.quarlos e cozinha, por 72$; na rua

Dclpluua n. 59, fundos; as chaves estao na
rua Conde de Ilomfim n, Ú62; trata-se na
rua do Uruuuay n. 30G. (790.; K) R

ALUGA.SE, 
por 2,io$, a Rrande cliacar»

da rua General Koca 115, Fabrica dtt
Chitas; tem 6 nuartos. porão habitavel, lui
electrica c bondes á norta. -- (8824K) J

A 
LUGA-SK o lindo predio da rua Rarüo
do Amazonas io. perto da rua Conde

de Bomfim, nue acaba de passar por grau*
des reparos; c próprio nara familia de tra-
tamento; grandes e espaçosas accommoda-
ções; tem varanda, terraço, luz eleclrica.
etc. (86111 K) J

ALUGA-SE, 
por 175$, uma boa casa, as.

sobrádada, com 2 salas, 2 quartos, t sa-
leta, banheiro, etc; na rua Chefe Divisão
Salgado n. 29, próximo á rua da Gloria;
chaves na venda, 11. 20; tratar, nta Gon-
çalves Dias 20-A. (88,;8 G)J

ALUGA.SE 
o predio da Estrada Nov»

da Tijuca 157, com duas salas, dois
quartos, grande porão, installação electrica,
cozinha, tanque, banheiro._ etc; as chaves na
casa 167, com a sra. d. Albina; aluguel roo$-

(S;s8 li) R

traves.
sa Carvalho Alvim 31; UriiRiiav; as cha.

ves no 41 í lem tros quartos e cleclrúudade.
(8767 K) P

ALUGA-SE. 
por 100$, a casa

si

AT/UGA-SK 
por iprcçn bar;

com tres quartos, duas
rato, boa casa

salas e bom
quintal. Informa-se na rua Cardoso Ma-
rinho n. 7, escriptorio Prata Formosa.

(7844 d j

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

A 
LUGA-SK uma casa, com 4 quartos, *
salas e mais nccommndaçõcs, com luz

electrica; na rua Luiz Barbosa 45, proxí-
mo i praça B. Drummond, (S568 L) K

Precisa comprar
\ casa que mais vantagem offerecs, cm preços e qualidades 6

j±. f: costa.

A LIGA-SE a .pessoa 'do commercio, ttm
jTxbom quarto mobilado, próximo do bon*
dc c dos banhos de mar; na rua Nossa
Senhora de Copacabana n. 4;, Leme.

(7841 H) J

A iLUGA-SE por 1.10$ a casa da rua Cha-
-O-ves Faria n. 17; trata-se na rua -da
Alfândega n. .Peixoto * C. (845.il!) S

XfRjflh

TKIiXOS SOB MEDIDA

I J

A ','Ut).4'SE ° Prcdio d;1 •¦"cnida Mcm-t-ide Sa n. 61, está aberto, dns 11 âh

IUJ A OUVJDOn G8, sobrado, snln .*!. (J 8SG2)

.1 da tarde,
1'cdro.

na egreja dc São
(8564 1') lt

A iLUGAM-SE dois Rrandcs nrmazens, pre. |XX-pnrados còm muito luxo ipara qualquer jneRocio importante; na rua Conselheiro i_L
Zacarias 68 e 70, c bcui assim, duas casas I
acabadas dc novo. com Rrande terreno, sen-
do esla; n 100$: na rua Cosia liarros <>:
trota-sc tudo no Cattete 31. As clinves cs-
tão nos prédios juntos. (8457E) S

ALUGA-SE 
uma Rrande sala de frente,

com ou sem mobilia casa dc Iam|)ia;
rua T.-.ylor n. 5, 'Lapa. (S;;. 

"
F) It

A LI GA*SE por 50$, um bom commodo,
xxcom todo necessário para um casal sem

do commercio; na rua
), prj.timo á do Ria-

(76S5 fi) -M

A LUGA-SE um bom quarto n moços
AÍ.sollciros; na travessa das üclias Artes
ti. 5. Çg£o6 E) M

C'At.A de frente com gabinete, e -um
Oquarto separado mobilada, aluga-se com
ou sem pensão, n casal dc tratamen tu ou
n moços dn commercio; n3 rm Bucno-i
Aire.1 11. r;6, sob. (8897 E) M

Aluga-se
ou sem pensa
11. 21.

creanças ou n:oç
Costa Uaslus 11.
chuelo.

A LUGA-SE ror 150$ a loja e sobrado da
-tX.rua de SatifAnua n. ri6; trata-se na
rua da Alfândega n. 12. Peixoto s C.

(8451 E) ?

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

dc importação,
94. Casa J. C.

(J 13

Vcndem-sc a preços
na rua do Hospicio n.
Soares & C.

X IiUGASI-SE aposentos com jumi-¦íilsão, confortáveis, dcsilo -1$
por ilia o 100$ inonsnos, luz olc-
ctrica, tcleplione c nina belln snla
de frente. Tensão Familiar. Tra-
ça José dc Alencar 14 (Cattete) .

(S 67-1-1) G

A LUGA-SE,
XXum quarto
da Lapa 57

ALUGA-SE 
nn liom nuarto com entrada.independente; na rua Joaquim Silv.i

cm casa de família franceza,
mobilado, muito arciado; rua

(8C16 !•) J

sohrado, ixS

a cavalheiro, sem mobUía,
um magnífico quarto, com

; na rua Senador Dantas
(SSo.- E) li

PRECTSA-SE 
de uma menina paraconta dc i:iu.-i_ creança, á rua dos

jos 10

tomar
 Arau*

l'abrica, (S;ó6 C)R

PREÇrSAiSE 
dc um carpinteiro paraofíicina dc sergeiro, á rua üambina

(S599 U) It

ISA.SF.
cina d<

15,-, Hotafogo.

PEiEOTSA-SE 
de uma mocinha para ser.

viços- leves cm casa dc nm casal; paratratar, ria rua General Camara roo. «o-
lirado. (86.-0 D) J

PRECISA-SE 
de uma boa nrrumàdcira

cm casa de tratamento; rua S. Luiz
11. 40 — IÍ.KÍiloi'k Lobj. (S51S)

J)RECTSA*SE 
de um preto velho, píira

serviços leves; na rua Imperial 235,
Slejc.-. Ordenado io$ooo. (8;Sj 11) II

[PRECISA-SE de I10.-13 costureiras
j. Musas; â rua Prefeito Uara Li n
•obrado. <*-r> 1

A LUOA-Slv a pc5;oaR sérias c de tra-
«ÍA-tamcnto, um optimo quarto com todo
n conforto, un prcJio novo da rua Dona
Luiza 11. ,1-'-A. Tel. no||. (S502 E) S

A LUGA-SK por ioo? mensaes. uma mi.
xignifica sala para «escri-ptorio ou offi-
cina, no i° andar dei predio novo do lar*

de S. 1'rancisco de 1'aula n. 4.1.
CS591 E) SRO

i LUGA.S15 um quarlo cnm janclhi c
^.'"Vliiz clcctrica; na rua Primeiro dc Mar.
co 11. _ i.|j ÇSjOÇ '•¦) J

A LUCA-SE mdo o predio á rua Theo.
Xl.iliil.-i Ottoni n. ;oc; trala-se na rua
dc S. Pedro n. iSS, on.lc estão .15 chaves.

_ {l7.7i 1

 li. -íl

Poderoso OA.3L.3Skffl:.A.3XrTI
Pedir e exisir semt

\iLit-Ur ^**™ ¦ >i-|-,iii ini iiiiiii «¦¦n.ri ir mi—m-rr

* LLtr.\M-Sfv dois predios novos com
-T\.l'cl'a visla para o mar, i rua TavaresJlastos ns. 56 c ijí. O primeiro dc so-
brado, com tres quartos, e duas salas cm
c.ii,,i .pavimento c o segundo com dol>
'manos, duas sibs c um Brande salSo e

commodidades .para íamilia. Kslão
tratatn-Sc na sacristía da ttíteja

Pedro. (Ó04.; G) Itde 
's.

AffiUGAM-SE csplendida-s rasas;•rV:iii run 1). Marciana ST, 230!?,
o 93. 2SOSO0O, íi», F.»J.r.\r2

X LUGA-SE n boa c hygienlea
-^o.isa assobrailnda da rua N. S.
de Copacabana 10S9, para fami-
lin dc tratamento. Trata-sc á rua
do Ouvidor 132, com o sr. Duarte
Felii:. H

A 
LUGA-Slv por 2Ho$ n casa da rua liar.
cellos n. 34, Copacabana

rua da Alfândega n. 12,
trata-se na

Peixoto & C.
(84? 1 H) S

ALua,SE
.15.

. por 2*-,i$ mensaes o 'predio
dr.is pavimentos, á rua Barcellos
Copacabana, o primeiro pavimento

tem «duas salas, um quarto, copa, despensa,
cozinha e W. C, e jio scftindo pavimento,
nuatro quartos, banheiro, W. C, jardimao lado do predio, quintal aos fundos com
mm quarto, hanheiro e W, C; as chaves
na mesma rua n. 39 e .para tratar á rua
da Alfândega n. 98, com o -sr. Maia.
Telcph, lõro 'Xorte. (SÕ34H) j

Mobiliários de estylo e pliantitsia, manipulados com
as melhores madeiras do pai/.

Ao pjosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade cm capas para mobílias e stores bordados.

Rcmeltcm-se catálogos para o interior '

Rua dos Andradas — 27 > '
TELlüPilOIMíEiSr. 1350

A 
LUGA-SK o sohrado da rua Saiit'Anna
n. 10K; trata-se no larpo do S. Fran-

CÍSC0 n. 18, chapclaria. (8867 1) M

ALUGA-SE 
um quarlo por aj$j na rua

do Propósito 11. 65 (Saude). (8608I) .!

AI.UGA-SK, 
por i?J$, o inoíinifico pro-

dio, comprehendcndo loja e sohrado, da
ma Conselheiro Pereira l;ranco n.
4 nuartos, 2 salas c dependências

com
; a cliave

cslá 110 n. 56, e trata-se na rua da Alfan.
dega u. 80, sobrado. (SCto I) S

E SiQLESTIâS m FESTO «sem sempre o

ete, oliveira -ruosíriosí.
CA.JL.:»E.A.KPI-:E, TOI^rXCJO ES BXPECTORAjVTI?
Pedir e exigir sempre: «aRIÍIDELIA OLIVEIH.A JITSTIOR" 

"
A' venda em qualquer pliarmacia 8 drogaria Âraujo Freitas «a O.

ar»****"1

p.ir.-K
GCi,

¦¦¦ K

A LUGA-SE uni lindo comuio.lo cnm ia-
X\nella para a rua e clcctricidade (não
c ca?a dc commodos): na rua Sete i\e 'Se*
tembro ti. 15-;. esquina da travessa di
S. Francisco. 

(S;7-lK)R 
I

Aí,ILUOA-SE um bom sobrado, com cinco
.bons quarlos, duas salas, complctamcn-

te novo; ua rua do Lavradio n. 1S6; as
chaves na avenida Mcm d; í.i n. S-\ bo-
tcquim. (S605 E) J

X LUGA.M-SE O Io « 2« r.nrlarcs do
Xxprcdto n. 106 da rua UarSo de São
Felix, com bons rendimentos. Trata-se na
fabrica. (8571 E) K

I>RECISA-SE 
de um cliacarciro nara

tabelccimentri dc plantaã. Habilitado;
ami Miguel Anseio n. 419—Meyer.

(8595 D) S

*, LUGA-SK o predio n. n da travessa
xl-díi Oliveira, loja c solírado, proprioi
para familia, juntos ou separados; as cin*
ves no n. 12. (3,-Gj K) K

È7JRECISA-SE de j^rioitas eostureir.is dt
¦A rou-pá-s brancas -pa**a scnlipraa c crean-

A LUGA-Slv uma hoa sala para escripto-
I ^"Vrio ou consultório, na avenida Central

15. 1" andar; prcco d"t: (f8o: E) S

b§í rua Ardiàs Cordeirí n. i-'7 —
— Om Periaml>iK*n*. (887a D) M

A LUGA-SI? um hom unarío. ua acredt-
XJ-tada Pensão Monteiroi rua do Rosa.
rio ioj. __ (88u El S

ALUOA-SE 
um quarto

.pendente, em cara dc
SÍIva iMnr.oe! n. i.>4*

mobilado
íamilia; 11-. rua

, IO It

4 LUGA-SE, oor 350$.. o 1" andar do
A-prcdio do larço de S. Francisco de
Paula n. **3, psr cima tia Perfumaria Nunes,
próprio para familia de tratamento.

ALU&A-S
Xiquarto,n tem todas as cominodidadc;; r.a
rua de Santa Luzia n. 178, sobrado, jun.
U á avenida Kio llranco. (S?tj E) J

A LUGA-SE
XA-Lapa 49,

familia;

sobrado do predio á rua da
com optimas accommodaçõos

mira familia; trata-se á rua Visconde dc
Maraniruapc 9, com o sr. Caninos; alu-
Fiel 160S. (SíSii F) A

,À LUGAM-SK ns casas n?. 6. io c ir da
-Tirua da Gloria, com rtrandes accommo-
dações para familia dc tratamento ; chaves
eslão r.o n. S. c trata-se á rua da Qilir.lil-
da ns, 151-153.

F *BM***OTB**fl HLK&aKTAVrz
(VI

mm, ummfã,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGAM-SE i rua
i-ln. 100, boas casas,

General Severiano
por 90$, com dois

quartos, duas salas, srande quintal; infor*
nia-se oa mesma rua ai 10S, Botafeío.

(Sco7 G) R

A I.UGAM-SE á rua D.
-íil.oss casas por 80$, co
duas salas, uni armazem,
Vf.ra familia; trata sc 110 n
Gloria.

A l'1 GA-SE o predio dc sobrado da rua-tXPedro Américo.n. 107, com excellentes
commodos .para íamilia, podendo ter vistodn meio-dia até As 4 lioras todos os dias
c trata-sc 110 Café Papagaio, á rua Gon-
çalves Dias j.t.  Çgoji G) R

ALUCAM.SE 
excellentes commodos, 1110-

bllados ou iwo. a casaes ilistinctOs oumocos do commercio, cm casa dc í„inilia,
próximo aos banhos de mar; na rua Dr.Corrêa Dutra 11. ,-4. sob. (SfiSl G) 1

JV5íOf
1$ es», r>â 'S*i p<a •}??. jM o*. ^^ n Ji Ia 9 Vfi

Ria de Jjnsira CV
*****- m""""*"'—'^^ 

^<^

cLIeJSIsTaeíe
Tira os

Uí

COIIÜp
Tome PEITORATi MARINHO
Run Sete de Setembro 1SG

ATÜMBY, ESTACIO

A r*UGAJí-Slí ns ousas dn rn«
¦*^-D. Maria 71 (Aldeia Campista),:
transversal á rua Pereira Nuçcs,
novas, eom dois auartos, duas
«alas, cozinha, banheiro e tanque
do lnvnconi, tortos os coinniotlos
llluniinailos a luz clcctrica. As
chaves no local, Trata-sc na rua
Gonçalves Dias III, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon-
des de Aldeia Campista. cuia pas»
suircin cm duas sucções «'¦ dc -OO
réis. Alimueis ÍOOS o 90$000. h

E RIO GOMPBIOP
A1-LUQA-SK por preço módico a casa da

rua Dr. Aristides .I.olio n. 181, tem
tres quartos, jardim, quintal e mais depen*
dencias; as cliaves cítão com o sr. \ a-
radi, á mesma rua n. 179 -e trata-se na
rua Sachet n. r, sob. Tcleplione .133 Gai.

IÜ220 J) R

ALUGA-SE 
por 80$ a casa IX <la_ rua

Jcquetinhonha n.
rua da Estrella n. 67

chave está n»
(736.* .1) J

A 
I.UGA-SE.
no, assobre

por 150$. o predio moder-
dado, á rua Santa Alcxan-

drina n. 3^3, com porão habitavel. quatro
salas, tres quartos, banheiro, cozinha, ins-
tallncÕes clcctrica c a caz; chaves no 181.

(7.123 J) S

iíaria Aittclra',
. tres quartos,
100$, moradia

o, casa VII.
(3coS G) R

•>v .ir.-»

ALUGAM-SE 
as confortáveis casas datravessa Cruz Lima ao. casas II c III

próximo nos banhos de mar (Senador Ver.
Kueiro); a3 chaves estão no armazém daesquina, c trata-sc com Paulo A. dc Soiira.
a rua Candelária *u. (Biiq G) J

C
cabellos superflnos do rosto,ccllo e braço», Encontra-se nas casas: Ba-*cin, Herxnatwy e Cirio.

A LUGA-SE o predio n. sa da rua Eirre-
^Alinhn; .( quarlos, 2 salas. etc. electrici-Jade. fogão o faz. etc; as chaves, poroli5eqitio._ a rua Egrejinha n. ;8. armazrm;trrta.ss a rua da Alfandosa n. 10. 2° rWl.

('8350 II) J
X I.UGA-SE a boa o hygienica¦'^-casa assobradada da rua N. S.do Copacabana 10S9, para faral-

lia do tratamento. Trata-se á rna
do Ouvidor 1Ç2, com o sr. Duarte
Felix. h

ÁLUCAil-SE 
bons casinhas pintadas de

novo. com quintal; ua rua Visconde de
Sapucahy1).. 310. (8384 J) J

, —r.J—
1 A LUivA-SE uma nova cisa com optima,
J\. £omtno ÍUcSeSi electricidade. quintal,
etc; na rua Campos da Paz n. ir6; tra-
ta-so no Re=!aurant Taris. Uruguayana, 41.
Alucucl, ioo$ooo. (8719 J) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Chichorro

11. 50, Catumby; trata-se no mesmo.
(8708 J) J

ALUGAM-SE 
linda sala de frente, bons

quartos; luz electrica. grande quinial c
muita agua; rua Bispo 104. (S80S J) S

ALUGA-SE 
boa casa. cm logar muito

saudável; tem bom terreno, todas as
conimodidades c installação clcctrica; serve
para 2 casaes; rua Leste 43- (86sn J)J

ALUGA-SE 
a casa -mais alegre e areja-

da da rua da Luz 90; preço 120$; 'as
chaves no n. 86. (86i3 J) J

A LUGAM-SE «umas casinhas, a .is$. na
Arua da Pai 68. (8617 J) J

A LUGA-SEJ a Rrande casa da rua Major
jrXÍ;onscca n. 30, ponto dos bondes de São
Januário, com 5 quartos, 4 salas o mais dc-
pendências, logar muito saudável; para ver,
achatn.se as chaves na rua S. I.uiz Gonzaga
11. 108; preço 142$. (77S8 L) R

ALUGAM-SE, 
com ou sem contrato, 01

prédios ns. 407 e 401) do Boulevard 2Ü
de Setembro, c tambem a casa I (ia avenida
d. 407-A; as chaves estão no n. 417, pa-
daria. (7843 I.) J

A LUGA-SE. oor SoS. laxa e agua. uma
-rXcasa, á rua Fonseca Telles .14. cnm 2
boas salas, 2 quartos hons. luz e mais de-
pendências, bondes cie 100 réis; chaves, casa
Vil; tratar, Uruguayana 77. de i as 3 Imras.

(813* L) S

X I/UGA-SB o preilio da rua Xova
-Ü-Amcrica 19 (Pcdreguljio).,com
2 salas, 2 quartos, mais dependen-
cias, porão habitavel e Rrande
quintal. As chaves eslão 110 11. IS.

(S 7ÍI0S) li

ISliMBPSMBKingiBIBlIlUBIBraffiiü
A'S REFEIÇÕES... i

UM CALIX DU a

Guaranesia 1
i@:!;:iS!ii:i3J:iSi1i!a!s;iB!!i;iB!::iiB'ii3H!Kia!!!iH'!Ha:i;:iB

A 
LUGA-SK a casa n. 19 da rua Gene*-
ral Canabarro, trata-se rio n. 32, é

mesma rua. coin boaa accommodações, bom
quintal nova ca?a, porão habitavel, poi
zooSooo. (861a O) J

A 
LUGA-SK uma casa. com sala. nuarto,
cozinha e tanque, por 45$; infonna-aa

á rua S. Luiz Gonzaga g4, S. ChristovSo.

_• (8M4 L) R

da rua G. Argollo
. -UZ

ÍORão a paz, bonde de roo réis. BstsL)
A 

LUGA-SE a
96-A, com norão habitavel. luz electrica,

A 
LUGA-SR a casa da rua Maior FonsecJt
n. ss, S. Christovão. com s quartos,•duas saals, luz» clcctrica e mais dependeu»

cias para familia de tratamento ;festá ahert»
até ás 10 horas c as chaves estão na rui
da'Quitanda n. 193, onda se trata.

(6740 L)»fl
*' ———— ¦—¦4

ALUGA-SE, 
em casa de lamilia, um comi

modo, a uma ou duas senhoras; ru*
Emcrenciana 43 S. Christovão Jfc(jjoigT,)J

ILEGÍVEL
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__• v... CORREIO PA MANHÃ — Qu_itôa-.fe_ra, 30 dc Agosto dc 1916
l

ALGODÕES MEDICINAES E GAZES DAS

MAIS EXCELLENTES QUALIDADES
—

A-testados das mais 'importantes repartições
do Governo, Hospitaes' e afamados médicos.

Registrados na Saude Publica «
Vende a C'a. DE INDUSTRIAS-TEXTIS

Rua Th. Ottoiii 36 - Caixa 1009 - Tel, Norte 4306
FABRICAS : Kio de Janeiro, S. Paulo, Salto e Itatiba.

Para terminação de
negocio

FORÇADA LIQUIDAÇÃO FINAL
PARA ACABAR ATE' 31 DE OUTÜ-

BRO PRÓXIMO
O BARATEJRO E CONHECIDO

ESTABELECIMENTO
De ALFAIATARIA, Fazendas, Roupa»

lotai», Roupas brancas, Chapéos c mais
artigos dc novidade para Homens, Rapa-
tes c Meninos.

O Rio Triumphal
Tudo a preços de metade de seu Justo
Valor, para Liquidar mais Rapidamente'_Jrfi6passa»sc o contrato do predio c

vcndcm-se. as armações, balcões, vitrine.
e todos demais utensílios.

56 — RUA DO OUVIDOR — 56

AI,UC.\-.SHSei» UlílRIli
uma confortável casa, com

magnificos quartos, duas grandes
salas, bon cozinba, quarto dc banho*), po-
rão, jardim na frente, grande terreno cnm
duas entra-Jus, sendo tuna para carros ou
automóveis, lu/. electrica, Raz, etc.; ua rua
Torres Hontein ti. *71>* As chaves estão no
n. 181, casa II. (7585I.).!

ALUGAM-SE 
ns casas novas da rua Cos,

Ia Guimarães ns. 39, .ti c «,-, em São
Christovão, proxinio á praça Argentina, bon.
de de S. Januário, com boas accoiiimoda.
ções, para familia regular; as cliaves estão
cm frente, no armazém tio sr. Brandão, c
trata-se na rua da Alfândega 11. iaat alu-
filieis razoáveis. (8$-io L) J

A LUGA-SK a casa da rua Francisco Eu-
Agonio n. 116. S. Chrislovão. (SSjiI.JJ

A l.UGA-SE poi" 71$ íi casa III dn
-tt-nia JoséVieeiit. 11. 92. Chaves
á mesma run 111, pndíu-la. Trata*
so na Avenida Central 128, sol).

(J 78-11) I«

Chapéos de feltro, castor
e lebre

St 7Í. 9$ e 11S000... I
PARA TERMINAÇÃO DE NEGOCIO

da Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 56 ,__

ALUGA-SK 
liaralo, oredio novo. rua

Condessa Belmonte io.i-A. Kngcnho 2.0.
vo; .1 quartos, _ salas, liom quintal, isn.ini
na frente, gas, ele-tricidade a mais com-
modidades, bondes á porta. - minutos da
estação; as chaves na mesma rua 105; trata.,
se rua 13 de Maio 4-, armazém, cm frente
ao Lyrico. 1*0

ALUGA-SK 
uma casa. nor 70$. perlo do

trem c bonde; tem luz electrica e bom
quintal; rua Bella l~o6. Todos os Santos.

ALUGA-SE 
a boa casa da rua D. Anna

Nery 11. -50; tem bons commodos e
porão habitavel. gaz, elõctricldadè; a.
chaves eslão na incsina rua 5-0. venda.

(Sou M) J

iiffiiinBia^^

E
¦KBlílillli^

A PREFERIDA DO PUBLICO
-¦-:j-_H^i;-Hí'i'i-_Sir'!_Hí -i[_Hr::l*H: i: *hi:-:;^!.«íi*H': i: aB-:«::^i jí-^!!'::^; :';-K.i:ii:*H]i]!?EHi''!:ar'i:;

Grande sortimento de produetos chimicos e especialidades
pharmaccutic.s. importação dirocta dos melhores _a_iri-imt.es
da Europa e America.

Caprichoso serviço de pharmacia e laboratório por pessoal §j
lilitado, sob a direção do pharmaceutlco Cândido Gabriel, g

riiíjS"iiteniias
habilitado.

MM;!!»!»» ¦íbí

ALUGA-SK 
a loja da rua dc S. Christo-

.vão 11. 1 j-A, próximo ao listado dc
Sá; as çlmvos estão uo 17; trata-sc ú aveni-- da Central u, 137. *" andar, sala .i-S; alu-
fiicI i7o$onn. (SaSa IV) J

A LUCAM-SE excellentes casas, duas sa-
ilLlas. dous nuartos. (uz electrica. bastante
tigua; á rua 1'aula tírlto 11. 139. Andarahy!
71.000. (S-.to L) K

TOSSE
Tomo riJITORATj MARINHO
Run Seto do Setembro 1SG

\LUCA.SK, 
nor 115$. a boa casa lia rua

¦dabi.ii 11. 16S; t-stá limpa, tem 5 ouar-
tos e grande lerreno; chaves 1). Anua Ncry
í-t, e Irata-se Uruguayana 116, das 2 üs ,..

(SS766 l.l 1"

A LUCA-Sl. uma easa, á rua S-LuizCon-
-ti-zagíi li. 100; as cliaves estilo em frente.

116, vídraceiro, (Sjm D .1

MEDICINA MODERNA
O especialista BR. OARIiOS DATJDT — eom installação moder-

11a c com Ioiiií» miiticn, dos hospitaes euronêos, caranto fazer des-
mniarecei' r.ipnltimcnte ns dores fulmiiiitites da talies dorsal, dn
niyelíto syphililiui, assim como ns crises dolorosas do rlieumatismo
mil.vartiiiilai". dn nolyncvritc. dus ciiimliins, etc. Possuo ni.tliòtlo
especial para o rápido trataniento Ua impotência nervosa ou nono-
eoceiea, das perdas seminaes e da nliiispliatuYiii. Tratamento mo-
derno das alron^iias c paral.vsias musculares. Sem medicação do
dioirns, «ura em poucos dias por medindo suave, a collite chronica,
11 atonia intestinal o sobretudo a prisão de ventre.
Consultas diárias diji. !íijs ús 5 hs. á r. Uriigiiayiiim -13, sob. (JS620)

ALUGAM-SK. 
á rua S. Francisco Xa-

vier 6.15, boas casas com ic] quarlos,
- salas cozinha, quintal o installação: para
ioo$ c' 8o$. __(___L__.__

A LUGAM-SK um quarto c uma
_ri.com direito á cozinha. Alusuel,
dinheiro adeahtado; na rua lnxtirn.
ii. 13-T, Encantado. (SjST- .¦

A LUCA-SE na eslação de Ramos,
lijoão Kontari- n. 24 (avenida)
casa -j>ara familia, com uma sa.

«¦ri

PREÇOS MÓDICOS |
RUA 7 DE SETEMBRO, 99 j

Proxinio á, Avenida Rio Branco fi
¦IllI_fíiíiil!il«ffiM

•\r-ENDE-SK
T do, com u

fundos,

tiuartos, cozinha e mais
trata-sc na mesma avenida,

cotnuíõdaçOcs;
casa n. io.

(8577 M) U

A LÜGÀvSK uma poria, á rua Assis Car-
¦íiiiciro iSij serve para qualquer nçcocio.

(S-ro M) K

A LUGA-SK, por 100$; cas.-i nova-, - quar-
-Ãtns, «luas sidas, electricidade. fiiBãn a
imz. iardim; rua dc S. joiio n. us. Cacham.
by. Meyer; as cliaves na mesma rua io".

(78.1S 11) J

A LUGA-SK,

ALUGA-SEH. Januari
predio assobradado /Ia rua
rt. 2,\2, com tres quartos,

duas salas, despensa, boa cozinha, banheiro
e W.-C. dentro de easa, entrada ao lado e
quintal; aluguel 140$; as cbaves uo ti. 22b,
botequim; tratar, praça da Republica 11.
221. casa Caboclo. (7323 __) S

A I-.UCA-S1C, o preilio novo, assobradado,
XXda rua General Argollo ti. 225, cm
frente ao Pio Americano, com tres quartos,
duas salas, boa cozinha, electricidade. quin-
tal, ele,; as chaves 110 portão largo ao lado;
alunuel 1-0$; tralar, praça da Republica

(7.Í-4 L) SII. 221.

ALUGA-SE. 
por 107$, o proitio ila la-

deira S. Januário n. 15. com boas ac-
com modações, local saudável c grande quin-
lal; a chave está no u. «7. e trata--p na
Coniuanllia lídificadora, Ponta do Cnjít.

(S6-,«. L) S

LUCA-SE, por
i-Kincrcneiaita 4

i.to$. a casa dn rua

1'eÍM.lo & C,
trata-se na rua

(845.1
lia Al

1.) Sfiuulcjta
' A LUCA-SE. cm casa dc familia , dc Ira-
xXtanicuto, uma esnlcndida sala, só ;i pw-
_oas dc respeito; dá-se pensão, flitCrendo{
vua Ibitnruna t*:o. (8461 1.) S

A LUCAM-SE. pnr qo$, á rua Uruguay
A.io.1, Villa Marina, casas novas, com
duas salas, dois grandes quartos, eleetrici-
ilailc c quintal; as cliaves na mesma villa,
casa VII. (85-0 D II

, A LUCA-SE, por
X\ quartos, 2 salas,
rua 1'ossolo 66.

80$,
etc.

unia
ver

casa. com 2
c tratar, na
187Ü7 D R

ALUCA-SE 
uma c,

liiiiit- n, i:_; as
casa, ua rua Ur, Silva

cbaves na padaria, es-
aluguel iuo?, cm Villa Isabel.

(878- 1.) .1

Al.Uf-A-SK, 
por 1311$, um armazem, com

accomniodaçõcs para pequena familia, á
rua fs. I.uia Gonzaga n. to; as chaves
estão no u. g, defronte; trata-sc nà'avenida
Kio Branco n. 48. (S738 I.) J

AOS DOENTES
CURA radieal da eonorrliéa chro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
eui poucos «lias, por processos moder-
nos.semdfti';ií«iiiiitf-se o tratamen-
to. Impotência, cancro syphilltico,
darthros, eezemas, feridai.nlceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccina cie
wright—estreitamento de urethra; appl.,
do poderoso cspiciíico contra moléstias
ventre*!, etc. Pagamento apus a cura
Consultas diárias. 8 ás 12; 2 ús
IO da uoite—Av. Slom do Sá 115.

fiiniilia .lc trnlameiitp, a
exccücute casa «Ia rua Vli.ck il. 118

(estação do Riachuelo). com cinco quartos,
dormitórios, boa sala dc visitas; bella sala
«ic jantar,- sala do espera, sala dc almoço,
q-.iarlu com banheiro, slandcr, água quente
e fria, boa cozinha ladrilhaiia c aztilcjaila,
cem mesa dc mármore, c-plendida pia. com
liraude salão para bilhar, salela nara en-
Itonimar. ires «iii.ulos para creados." br.naci-
ro ladrilhado e azulejádo nara banlios frios.
Ianque paia lavagens, latrina para creados,
gallinliciro. bello pomar, ule.; as cliaves
acham-se ua rua e.| de Maio n. 223. «.ni e
SJ nata. CS-.i.l M> 

_~ 
da

um terreno todo arboriza-
ms. de frente por .37 dc

rua GallÜeu u. 33, estãçiío do
Meyer, bondes de Cachamby, por 500$oòo.

lll 85SS) N
¦\r.RNBE-SE 

o pre
V tini n.' sj; trato-

dio da rua S. Valcn-
se na niesma rua, 55.

t». 8.J-1) iS

V.mai.
muito barato; 130
2 ás d, livres e
quer ônus.

DEM-HIC na lloca «Io Matto .Meyer).
j de terrenos, a preço
Alfândega, 1" andar, das
desembaraçados «lc qual-

lM 8.9j) N

./¦'END.E-SE, no Porto de Inliaiinia, um
V cxcellente predio, 3 quarlos, 2 salas,

jardim, unia casvilia dc madeira na parte
dos findos, eom boas áccoiíiinodaçoes !i"a
cieados, apropriado para banhos «I<; jnar'
delido ficar próximo á praia. A todo pre-
tendente mostra-se a ph-tograpliia Aa pre-
dio. 'Preço urgente Cnjoo?; 130, .Alfândega.
I» andar, das - ü. 0. t'M ggggj N

VENUií-Smn solid
Í-SE,

lo

4".uixjLrua
!'A-SE por SiS a casa 11. i.(

Correa dc Oliveira; traia-.-':"'
rua 11. 8, ¦ (Sói-' ) M

A 
«LUCA-SE
Hoim Helirofi rata-sc

uma casa,
-13!

nn mesma rua n

ia rim lla.-.io «Ic
aluguel 9iS.«fin.
_3«i. (Si-.uoMlM

A LUGA-SK
_T"li63. com :
terreno; trata-
Ir 47.

i casa da rua Dr. Uulhücs
quartos. -' salas cenlro «Ic

c ú run Engenho de Deu-
(8793 M) J

ALUCA-Si; 
um

independente,
dia. em casa dc
avenida Cenlral;
a Antonictta.

bom «iiiarln. mobilado e
para descansar durante o
senhora viuva, próximo 11
cartas para esta redaeçSo.' 

(S608 51) I

A LUGA-SK uma casa. na rua Senador
Xi-Alcucar iú8 (avenida), com" duas salas,
dois quartos, cozinba, área t* terreno na
frente, installação electrica; aluguel 80$;
c outra á mesma rua 11. 1S3, dois quartos,
duas salas, cozinha c mande quintal; instai-
Lição electrica; SoÇooo. (7S46 L) J

4
hoaALUCA-SE 

lindo c nova sobrado
quarlos, - salas, grande terraço,

banheira, electricidade o eaz, por 140$: rua
Barão dc Mesquita 738. (8809 1.) b

OS INVISÍVEIS
S.". £>.'. II."

VIEM PELO GOlUUílO, em carta fcchada-ri..~ie,moi'ada, symptotnas ou
iniiaita-tii"..Jai da mii-Stia -s sello para a resposta, qua receüorao na
volta do Correio. Cartas aos IN Vl.lVUls-Uaixa Correio IL.j.

A todos ós nno sof-
frem do qualquer nio-
lestia esta sociodaile
enviará, livro dc qual-
quer retribuição, os
meios de curar-se. EN-

A LUGA-SE n easa da Estrailn «le Sanla
CXCruz il. etiS.t; r.s chaves eslão com o
,r. Draga. m> 11. -'977, próximo,^c trata-se
ia rua S. Pedro 11. 69, ariniizcni.

(8816 M) J

A LUCA-SE um «iratulo terrenn com Ins-
ÜLlante capim, «mire as estações !)«'.
Prantin e Cascailurii. próprio para um ou
muis estabulos; informa-se na rua S. Icdro
11, Ct> ariiiazein. 18817 .«D J

A l.UCÃ-Si; a casa da rua Dr. Pessoa de
_-_.llíirr.s 11. 4.1; pú-!e ser vi-la das 10 ao
meiü-dia, c ir.ila-su na rua S. Pe'U'0 n. 00,
arinnzeiu. (88i8:M)-.J

A liüOA-SIO por 10_".f! a casa da
"-Aj.ua, lloa Vista, junto ao 11. 6,
completamente independente do
armazém. Chaves á rua Archias
Cordeiro 482. Trnta-se 11 a Aveni
da Central 128, sob. ( J78-10)M

A LUCA-SE, - - '"' '¦"' ",J" *'"
J^Lquartos, -
W.-C.) as clui'
Érontiu, oude

por Co? boa casa. "eom
salas, cozinha, banheiro c

«•s eslão ro rua Amalia 72,
sc trata, bonde Lascadiira.

(8594 SI) s

na Piedade (.Estrada RcíU),
predio dc construcção de pe-

«Ira e cal, 3 quartos. - salas, boa despensa,
varanda com gradil dc ferro. insta!'açâo
clcctrVa, gaz( água, jardim, bem' tratada
horta» pomar e bom terreno todo cercado,
ipara criaçfio, c tem mais um excellente pa*
riorum.-i. Preço 1:2:300$, bondes ú poria;
Alfândega. 130. i° andar, das 2 V G.

(M 8'99) N

cm V'.Í'.' Isabel; um predio
1110 estado dc conservação,

proxinio á praça Sele dc Março, 3 quartos,
_! salas, cozinha, tanque, \V. C. c muita
rj-iia. Preço .1900$; 130, Alfândega, 1"
andar, das 2 ás 6. IM 8609) >>'

VEXDK-StE,e:n belüssii

I Corriméntos
curani-sc cm 3 dias com

lnjecção Marinbo
ICun. 7 de Setembro, 180

V'EV di
bom

llio ".-0.-.1 chácara; Irata-se á rua Coronel
Guimarães n. 8-, mod.; Nictheroy.

Ij S54O N

trENDE-SE rim bem terreno com uma
V casa velha', na rua Machado de Ass-s,

Cattete, eom muilo material: na rua Si
Jor Vergueiro
.ikvi.-ft.

ate as ... boras da
lll S.-í.S) N

As ultimas n.Yidades da estação
Criações segando o concei-
taado Jornal de modas

«LAFEMMECHIC»
Formas em Velludo,

setlm,
tajral e palha ile arro_.

Flores, Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

120 Rua 7 de Setembro
Telephone, C 4125

Ksta oasa envia portadores
com amostras dos seus artigos

ás residências dos lixmos.
freguês.©'.;

Em suas oiTiclnns executa qual-
quer eucoiutuenda de

Cliapcos por figurino, con-
certos o ínoilificaçõos

de lürnnis

TECIDO.S DE TODAS AS QUALIDADES
DE LA E ALGODÃO"

S.àccos pnra café, Arroz, Gercaé,., Fariiilía^c.^tc.
Cobertores, Colchas, Pannos de mesa, Toalhas,
Chalés, etc, etc. — Vcndc-se sempre nas mo-

lhores condições nos depósitos da
- C*\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS -

Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel, Norte 4306
FABHIOAS : Rio «lo Janeiro, S. 1'anlo, Sulto o Itatiba.

ViEND'EM-'_il. 
varias armações, balcão,

copa, grande balcão com 40 gavetas,
para qualtiuer ne-ocio, vitrines de frente «le
rua, centro e lados, vários moveis, divi-
sões para cima dc balcão, giiichcts, portas,
j.r.iellas, grades e mais arlijíos; Gv/La-
mara n. 232 e rua Edmundo, So, Içrra
'Xova. (J 8639) O

HOMCEOPATHIA

es

s
Um

eSa
mm

Cf5

Tosse? tosse muito? lome
a milagrosa

1 vidro 2íj0~

Çonstipou-se ? laça uso da

um ilos molhovcK remédios
ató liojo conhecidos pavrt
a b o r t n v cons-.ipaçõos e
curar influenza.

1 vidro 1S000
Adolpho Vasconcellos

27 Rua da Quitanda

VENDE-SE 
um superior botequim c c.-

-iet\i, vendendo duas píp:is dc i>ara'y(
por mcz c oitenta patacaa dc pão p-ir dia;
não fia c vende-se cm boas condições. O
motivo c o proprietário ter mais negócios;
para iniormações á praia de Botafogo, '«j".

(lt 8-1.) O

.Tilv.NDE-SIv liarnto um automóvel eni
V bom estado c licenciado* podendo ser

visto na garage "Allianca, rua Senador En-
•ebio 11, 330. (.1 -SaO O

armazém de seccos t
informações á rua Dr.

asa de familia» Manoel -'.
TrEN-DE-SE 

um
molhados; para

Maciel 11.
Dias, S. Chrislovão. (J G381) o
¦CfiEXDEM-SE, «1 r. Haddock l.olio, .|i;,

> casaes de canarioa -promptos para re-
producçao c cães "V-ox-Terriers", purosan-
gue. (J -'.|-) O

TriEXOEM-SE telhas zincadas, -/.iiicn liso
V mais liaralo do que oulra qualquer casa,

por ser importado cm antes da guerra, tri-
gi.Vr.-is, bacias, sofras para ferreira, pi-
caretas, fcrrajiíiis c Umas, malas c guarda-
vesti-los; ruá Gomes Carneiro n» -0t an-
tiga do Costa, peito da esquina «Ia rua
Larga. t-M SBSi) N

FERIDAS, l^g
lliros, eezeiiias, sardas, pannos, co-
niichõcs. clc., dcsapparecem rápida-
mente usando Pomada Luzitan-.
Caixa íÇono. Deposito: 1'hiirmacin
Tavares. Praça Tijadentes 11. 6j.
(I.argo do Rocio). (A 4030)

quarlos.
dc cai-i-i

\7-'E.\'DE.M-SE .luas casas, que ainda.(lão
T foram liabitadus, com duas .-alas, dois

cozinha, brwiheiro, privada dentro
bom ijuintal tudo murado, iustnl-

lação electrica, v<iranda< ao lado c porião
de ferro, podendo servir para rendai por
estar muito perto da estação c . bondes á
porta; trata-sc com o proprietário, à rua
fósc Bonifácio n. Si, estação dc Todos

os «Santos, (J -SiS.) N

¦fiitu-

~|\7'1':XDEM-S.!-: tres casas, a prcitacüis dc
\ 40$, 8u$ c 100$, entregando-se logo

,-.j cliaves ua 1" Mtstação, sendo os 'Pre-
C«is de venda de 

"Wo?, 
-1:301.$ c 3:000$,

respcetiv-aiucnle, trrido j«;ns terrenos; e,
bem assim, esp!endi«los.~oles de terrenos
com 12X50 ms., desde 300^. lambem
prestações de -0$, na saluberrima
rosa Villa de Sanla Tliercza, próximo ;i
estação de Honorio Ourgel, I.iulia Auxi-
liar; tralil-se 110 mesmo local, nos doiniii-
gos c feriados, com Henrique Walter ,l.t-
nior, e ni.s dias uteis, á rua do. Hospício
11. 109, 1" andar. lll 

Sy;;) N
"ff.ivXblJ-SE, 

cm Miisamboiiiba, na rua
V da Diária, uma casinha com uma sala,

um quarto e uma cozinha; o terreno tem
mil metros quadrados, cercado cum seis fios
«lc arame farpado, lendo o niesmo 300 te-
lhas írrii.-ezas, 13 carroças dc pedras c 7
vãos dc esquadrias- completos, de pinho
dc Riga. 1'reco SooS: trnta-se cm Vara-
cainl-1% no botequim Aurora. (.1 .-5^'>) -^

POR PREÇOS BARATISSIMQS

J.$-4
"ir-ENDE-SE uni 1

? garantido, barato;
iiiues 11. iõ.

jiiano «le IPleyel,
rua 'Euiz de Ca-

(J 8019) O

IVr.vXl.lS-SIv uma excellente machina de
V escrever, Mignòn, novo «systema, sem

teclados podendo qualquer pessoa. escrever
sem apren-dizagcü., por i8o$ooo. Ainda não
foi usada; tratar com José, á rua Sa-
che! 11. 11. tJS;So) O

T/"IvXnivM-SílÇ éstCS moveis, de familia
\ que sc retira, pela metade d<) custo:

uma cliic cadeira de balanço, cor de peroba
clara, com asseoto dc palhinha e encosto
estofado, inteiramente nova, 50$: mn ea-
bitic de centro, moderno, de peroba, jo$;
um bello guãrda-cnsacas com superior vi-
dio de crystal biselado; um iporta-toalhas,
«Ie canella, dc pé, 5$; um berço halauslrado,
com baliviço e poita-corlinaih. 1 canella 1,
30$; uma solida mesa elástica, obra chi ti
e bem feita, com s taboas, iio$; um giuri-
don de canella, para fumante, 15$; um
bom trincliaiite com ítinilo dc -espelho bi.
sela.In e galerias para copos, 35?', um su.
perior Riicida-piains, dc vmliatjco, lio?; 11111
porla-liilielot, dc canella, inuito elegante,
eom espelho, rio centro de um armário, prn-
telcifas ans lados e mármore escuro, .Vc:
uma cadeira «Ie balanço com assento c en-
costo de palhinha, 35$; uma cama paulista,
de 5 palmos, com colchão dc linho, novo,
13?;' i rua -hile 11, o, 1- undar.

(.1 S;ts) «~l

TriíXnií-f.IÍ uni piano do autor Caveatt;
\ está cin perfeitas condições, na praçn

Tiradcntes 11. -<J. (J 8811) O

TTiKXDE-SE. c
V ea distancia

cm l.ra!i>'b_ dn Sul, a pou-
Águas Salutares, uma

boa ca-=a, com dois quartos, duas salas,. c<-»-
zinlia, illuminada a luz electrica, çom cinco
alqueires «lc terra, mais 011 lii-no?; quem
pretender diriia-sc a Antônio Pereira l.l-
pes, Entre Rios, Jlstado do Kio.

(S 74..C) N
¦fr.ENDIÍ-SE o predio

, dc tratamento, da rua
sias n. SS; lrala-sc com o

novo para familia
Duque de Ca-
proprietário.

(R-M9) N

I 

POMADA
AMERICANA

\rivXDE-SE 
por

com terreno,
V mero

lado no

;8oo$ooo uma boa casa
rua Sanla -Xarcisa nu*

Estação da Penha! trata-se ao
balei verde. IC915 X) J

TT,I.Xl>i;-SE ,-
> Kio Uranco

\'isi-,indo do'R8883) N

TTEXDE-SE ua estação de Ramos, uma
casa. nova com um grande terreno, na

travessa Armando So-Jre 11. 18; trata-se na
mesiiia. ISojO 'X) U
"xrUXDK-SE 

o predio da rua ltap'-ru'
ni 276, construcção moderna, com duas

salos, quatro quarlos, despensa, banheiro,
coziulia, porão quinial e jardim, entrada
ao lado. l»o53 '-*>') '<

"".r EXDE-SE um bom terreno, prompto a
V edificar, cem 11X74; pôde ser a pres-

tàcõcs, na rua IPadre 'Lapa. junto ao n. 73:
.para tratar . rua Dr. Padillia n. ijo.

(J 8741) -\

' A 1,UG.--SE, por 18-$.
XXcotn a quartos, 2 salas

Rrandc predio,
l 4 quartos, 2 salas e dependências-

ua rua Tavares C.ucrra n. 87. nro.iino aos
lianhos dc mar; trala-so na Edificadora, rua
Üencral Gurjãu 11, 4, Caju, onde cslã.i as
cliaves. 186-7 I.) S

* l.UüA.M.Si; os predios ns. 44 c \C «Ia
X\.rtia Gonzaga llasios (Catumliy); as
chaves estão no 5." «Ia mesma rua; lrala-sc
ii rua S. Francisco Xavier sia. (86.t-l.1h

4 l.UGA-SE um porão, a «iiicin não
Acreança; rua Euicrcnciaiia 43,
Christovão. (8018

tenlia
São

I.) J

l I,UGA-SE, com Ires salas c cinco «lor-
üinitorlos, banheiro 11 capricho, ogua
quente c fria, eleclriciilnde dc 1" ordem c
campainha cleclrica, Rrande terreno c jar-
dim. o prcili.i moderno, da rua f.copulda
.,;. bondes.de Uruguay i porta c Andariiliy
iirosinm; acha-so liberto, e tr.ila.se a rua 'lo
Hospício 230; aluguel módico. 18031.1,)J

A 1.UGA-SH unia casa. na rua Dr. Silva
_-J.Pinto n. 68; aluguel 55$; us eliaves.iia
lindaria, pegado, em Villa Isabel. (S7S.-l.JJ

SOBRETUDOS
CAPAS, CAPOTES. CAVOURS

PELER1NES e MACKFARLAHDS
PARA HOMENS. RAPAZES

e MENINOS
O maior sortimento ç a preços os

niais rcswroiidos

Casa Rio Triumphal
RUA DO OUVIDOR — 56

A -.'"GA-SE uma boa casa. na rua Aqui-
XJulnbani 11. 168; está limpa, tem - '.«tar- ,
los - sidas. Kranile cozinha, fthaiiliciro,
VV.-C., lnvadouro, grande chácara arlionza-
da iardim. etc. .-.gua. gaz. bonde. Ia Boca
do' Matto á porta; as cliaves no armazém,
cm frenie. onde sc trata. (,8-7-.M)a

VÍX^ÃVTe uma boa casa, com cinco
Âquarlo* 'luas salas, grande coziulia,
com todas as exigências desciadiií: >-...ta
limpa, tem gramlc chácara arborizada tar-
ilimt na rua do Aqmdaban 11. 16b Mcycr,
bonde da Boca do Matto a porta; chaves1 na
venda em freiitc.jimle SC traia. ('>«/2M_)

A UI-.CA.SI', nor 31S. um nredio de ina-
Âdeira, com 2 quarlos.,sala. cozinha,mm-
ia ngua e bom quintal; lMlraila^bantóLruz
2127. Pilares. (876. M) H

A l.UGAM-SE casas na Villa l-.dniiiiido;
Áa quartos. . salas, electricidade: aluguel
;6$; rim losC- Doiningucs 111. .uma dita

aluguel ;i$, na cstaeuo da P.ie-110 11. 129;
da.le. (873.1 M) II

56

SUBÚRBIOS
da rua1 A I.UGAM-SE as coníortavcts ...

A.Visconde de llamaraly SS. casas I,,.\
VII, com luz «.ícetrica «• todos os ntelliora-
mentos; trala-so na casa VIII. onde eslao as
chaves. IS'-'" ¦¦> J

A l.UGA-SE um espaçoso armazém, çom
Üdopciulencias para familia, á rna Eng.
Uocha Fragoso 11. 12, ncrlo «In ponlo ile
cem réis (Villa Isabel); irata-se na rua «1*
Quitanda ti. • 5 ¦; prego 10»». ____2

A I.UGA.SE uma easa. a
jTV n.« 14 (avenida), com
duas salas, toda illiuiiinada «
«lc; preco f...$; cliavi- no
na rua. da (.uitanda 11. 151.

rua TyCOpoldo
dois nuartos,
iu*. electrica,

1. 10; trata-sc
(1.)

4 l.UGAM-SE casas para Iamilia, a 45$
Í__e Su$, na rua José dos Reis! lrala-sc
na inesina rua u. 59. Engenho «lc Dentro.

.(ÍÍDOO JI) Iv

rua Moreira,
m'\ ,io c 32*
lCstrada RealAr.UGA.M-SEEn

.Iaprédios
Ingenho dc Dentro, ns.

por (11S cuia 11111; chaves na
de Sanla Cruz 11. -"a.iô. com o sr. l-erri-ira.
c a da rua Silva Gomes 11. OS, Cascadura,
nor ;i?; chaves na mesma rua 11. ;;<>; trata-
so na rua do Mercado ti. 5'. .Companhia
Industrial Ilacolomy. 1.^3.1 -'U )

l.UGAM-SE, por 85$. a casa c i-liaçara,
1,0111 terreno, a rua .Niizarçlh 36, Doei

do Matto; informes padaria da «'ina ¦-
tncão do Mcycr. (8.-65 M) 11

A I.UC.A-SH
i".Vcom iluas
privada c doi;
rua Caclail
CardoHos),
oara ver c
Iioras.

uma bonita casa, por Co$,
snlas, «lois quarlos. cozinha,
quartos mais no terrono

da Silva 11 77 (Campos

HANSEINA
1'oilüi'oso, scientifico e moderno .diictUo contra 11 jiiorpliiín

Eniiicegailo com rcliiinbantu suecesso — PIUÍPARADO 1)0

1(.

_L_ü

* Laboratório Paulista de Biologia •¦¦ *

RUA .IIXTIXO 1IOCAVUYA 21 — S. PAUJ.O

l-iicoiilrii-sc uns principaes pliacniueins, dcogiirius o casas
de artigos de cirurgia.

Iyl'po«iito 110 Rio de Janeiro: — R. du Assembléa 7, sobrado.

TT-ENDE-SE por ;:.-oo$. renda «.•;««$, dois
> grupos de casas em E. dc Dentro, em

gramlc lerreno c bom estado/ ncceitam.se
offertas, com o sr. V. Affonso. R. .lar-ino Cd, sala A, ás 3 b. (8oaa N) J

Collarínhos e punhos de
linho

Cnüarinho". dz. ;S«ioo o . . . . ii$6no
Punhos, dz i.i$ooo

— Para liquidar urgentemente —

a Casa Rio Triumphal
5G — RUA DO OUVIDOR — 56

Fortalece a raiz do ca-
bello e elimina a caspa
CASA CÍKMO

OUVIDOR, 183

¦\7|1'XDE-SE um magnifico íiiann allemão;
V cordas cruzadas, dc nogueira, baratjs-

siimi, de particular; na rua D. Mareia-
na 11. 63. (J 8618) O

Juventude
Alexandre

Faz Com que os cabellos bran-
cos fiijuem prelos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plienções.

Vende-se em Iodas as perfu-
marias — riiarmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

""j-M.XPlE-SE em Hain.is, ....
V Pinlo, cm irenle ao 11. ;-¦-', um lo.c

de terreno com qualquer medida ou JargU*
ra; trala-se com Joaquim Santos, .1 vua
I). Carlos 1 11. 131, até ás 10 horas da
manliã, Cattete. (J f;7s3) X

dos
perlo do liondc
tratar, na incsn

e da
s 1

(S;4u

esiaçuo;
2 ás ííí

Ml 1

i"l.UG\-SE uma casa. para ucniciia fa-
.ti-milia; bonde á poria; Mnranga. Jacaré-
P.iguá; trata-se rua Josc
lí. de Denlro

A r.UGA-SE a boi* casa
,í___"r.inci-Co Xavier 11. « .
nuarlos, duas salas, bom iiiui.i
frenie e elcclricidaile.
hondes c trem. proMinn
Vraneisco Xavier; informa

:1a rua de São
com «ttiairo

1, iardim na
local servido por

Ia estação «le S.
.si- na rua ue S.

1'rancisco Xavier 11, «jS«J. onde SC trata.
(7S.I.1 M)

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

Casa Timbyra
6*1 - KUA DA CARIOCA - G 1

Junto ao Cinema lilonl
Gramlc variedade cm bor/.cguins paru so-

nhora, últimos modelos, a
lGSjiOOO, 1SSOOO, 3US000 e 238000

a lilulo de reclame
Fereir-a. JTtauxior «fc O.

vt / 1

mil
_ér /\\\ 1
é/L. _V ¦

RBII
'!K!::B

A I.UGA-SE por 91$000 mensaes
«•"VÍmia cas» nova, llluminmln á
lu-_ electrien, com banheiro ile
iigiia nioriin « fria; »« nm Conde
ile l_eopnUlinit HS. Trata-so nn
casi» n. 1. (I* 855-1) 1«

A l.UGA-SE uma cas
,__L.lesi|ulia n. ii-i.
niada, toda illuminada
.¦«nn ires quartos, duas
chaves no local; trata
landa 1). 15.1; preço ioo$ouo.

. na rua Harjo .lc
omiilclamcnte refur-
n luz clectrieida'.'c,
salas. «i',iii--..l. etc;

rua da «lm-
(I.)

1.0A 1'lIAl'AllA -
IJ d.i D. Federal a
Para iniormações eom
Souza Franco 197. V.

Vcndc-se dentro
prcijo de oceasião.

OASA pnr 3:730$ -- Vende-se cm \ il
KJ Isabel, -• «piarlns, -• salas, cozinha,
«• c c tanque (não lem quinial), tcr.t
entrada independente, com pequena área;
nãn pr-cisa «lc obras. Trala-se directa-
mente i lua Souza Eranco 11. I0"

TrEXnE-SE o predio da r. da Misc.ri-
V cordia n. «;-'. arinazeni c sol.ralo; in-

forma-se i r. do Ho-niei» «-^^ 
x

André f.;"ÇTlCNI)K*Sl. uma boa easa á rua Vinte e
V Quíitro de Alaio, cnlrc Koclia e ltia-

chueíòi tem dois quartos, duas salas, dos-
pensa, cozinha c mais dependências, tendo
0 terreno S ms. de írente pnr 6o dc com-
primtótò, ê todo cercado e na frente portão
e gradil de ferro. Preço dez conto.-; trata-
sc á rua D. Sophia u, 7, estação do Ro*
cha. ij Si, 10) X

\rEXDE*SE, urgente, ;
.' a dínliecro á vista ou

bom predio, construcção _
Ê/nüco, com todo o co:if
gem da IC. dc ferro do

treço dc oceasião,
a rprestações, um

solida, logar ma-
.rl.i. Eica a mar-
Corcovado, pouco

acima -cíí
o agente
1'crreaf1-

estação; pura ver ou tratar com
do mesma estrada, bonde de Anuas

lM 8Sr.il N

TTE'X'D'EM.'_E um chalet c uma ave-
T nkla com se's casis. Ilendcm por anno

.1:000$; r. Clarimundo dc Mello 11. 177:
irula-se na mesma. CS 8836) i.\

Chapéos de palha italianos
Formatos diversos e lindos modelos

a 3$soo, 4$, 5$ e 8$ooo
NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphal
5. — RUA DO OUVIDOR — S<"

¦\.ri..XDl'M-."'l.,
T predios para

se á r. dJuenos

Correa Dutra, dois
; infoniuvsc e trata-

198. 1.M8S83) X

Multiplica as

Quando uma mulher usa l__-«^_.
Sapolio, multi-

poder na lim

V

A I.rGA-SE uma casinha, sala quarto e
_-J.cosinba, nelo alusuel dc 30$: na rua I
Clariniundo dn Mello -.11. .-««f.i 5; a chave
rsiii na 232; irata-se rua l-iRiieira eo;. I'.. ]
liocha. _V_____iLi

tm bons '
, bonde

m«¦:¦«.-, ;

Gc

^ "^^h \ ° sa-)-i
^:;I^P^>. \ Plica'
'." "üj j I- iMÕLMl \ nni-; nã

l.-|'.8 XI .1 <,_^m^^'''ff^/^/)^3Ê.

., na Vv3^*^_3lfJ u_^_mm / ll//iL
Si) I ^r**^>TOífe--l\ 11yj^Qk

Forças sapol-iO
____________! 

"*"* 
___*_______j

V'EXDEM-SE ns prédios semiinles:
^oo:ooo$ 34 predios novo., rendendo 3:5uo$,

«:n bom local.
43:000$ cinco prédios novos, rendendo

(ionfi, á rua Condessa.
43:000$ um predio novo. com p.irão liabi-

lavei, junto «'1 r. Affonso Penna.
351000$ um predio cnm dois andares c

armazém, junlo i r. Visconde do
llio Brriico. . , ,

3-;ooo$ um bom predio, ú rua Conde do
Jlüinfim.

.3:000$ uni bom preilio e Brande chácara,
á r. Dr. iFerreira Pontes.

.3:000$ 11111 prclio novo, csl.j-li, iialaccle,
junto á r, Pereira 'Xuncs,

_o:ooo$ 11:11 bom predio novo, com porão
habitavel, á r. S, lanuario.

17:000$ um predio c Rrande ciiaca'ra, e:n
Inlia-.inia (bondes á. porta). .

i::ooo$ d.-.is predios novos, juntos á E. do
Mcycr.

10:500$ um p.-tdio com 3 quartos, -. sa-
las, varanda c-bom terreno, u r.
Minas liE. Novo).

0:500$ uni predio com 4 quartos, ; salas
(. lerreno, á r. Angélica, junto a
JC «lo Meyer.

Além destes, '.cm outros em d:-
versas localidades, «ssim como em-
«presta dinheiro sob liypothecas a
juros módicos; trata-se á r. do
Carmo. 66, 1" andar, leleplioue

11. ..SIS, Norte. (JSS01) N

\7Í.vN*I)K-Slv um botequim com caldo tic
V Cíyina, uo melhor ponlo da cidade, á

rua lliwnos Aires n, 17, antiga do Ilospi-
cio. Vcndc-se livre c desembaraçado, por-mie o dono precisa ir para o norte; casa
antiga-c afreguezada; trata-sc no mesmo,
das 11 horas cm deante. (S 8662) O

^f«EXDl.-SI. uma barbearia, bem situada;
t informações com o sr. Antônio í.ou-

reiiço, dono de uma outra, á rua Coronel
1'cdrn Alvares n, 227, esquina da de J>.
Joaquina. (lt 876.)) Q
T^lÍXP'lv*8li um botequim bem afregue-

V /ado, eom contrato de sete annos, dr/ida
lucro o contrato e ficando a loja de graça,em bom local da Saude; trata-se á r. «!i>
Carmo ¦». t,6, 1» andar. ll 8S10) O

Camisas e Ceroulas por-
tuguezas

3 camisa*., por 16$, -7$soo e io$,*;oo
1—¦ 3 ceroulas. por 148500 e i6$ooo —-

PARA LIQUIDAR E ACABAR
a Casa Rio Triumphal
56 RUA DO OUVIDOR 5«

\rtlíX"D'í;M-SI. uma moenda dc canna, um
V .moinho electrico para café c motoreu

de i|.|, i|_, 1, 2 e 12 II Pj paraça d»'
Republica 11. ias, (U S026) «>

ICTKNDK-Vf-Sl-! motores olcctricos de i|»t(
y i|_', 1, 2, 5 (í 12 II.l*, com arcostato;

praça da Republica 11. 195, (S;4.)6) O

TT-KXÜIC-SIC uma tinturaria cm boa. cou-
V díções. O motivo é scu proprietário *er

dono do cevieertador de calçado o llclam*
pago; trata-se á avenida Passos n. 64.-

(M SSÚ9) U,

TTEXDli-Slv uma vacca. de particular, d-i
V primeVa cria, dando 18 a cn garrafas

de lciíc; trata-sc á rua Conselheiro Te*
reira da «Silva n. 2_)_, Laranjeiras.

(II 8763) O.

;?.

A R A O E S
Procurem a nossa eupccinlidado de estopa alvejada e
pannos modernos para limpeza de metacs e peçasdelicadas — Grande economia

Cia. dc Industrias-Tcxlis. llua Th. Otloni ÜO — Caixa 1009
Tel. norle .300

Fabricas — Blo, S. Paulo, Salto, Itatiba

\r-E-NDEM-SEda a espccic
armações _e compram-se to-

pecie de moveis, utensílios paracasas commerciaes e toda a qualidade de
moveis do.-ucslicos; run do llosjiicio n. 30..

(J 6961) U

T7i.5J*DK.Sl"" ¦«-.
T por 115011$,

n. í.íõ, próximo
po «lc llraz «le
Carmo; trata-sc

11 terreno com duas > casas
na rua Maria do Carmo
i eslação da Penha, Com-

Pinna, terreno da viuva
na mesma. (J 8--S3) X

lim prclio ii
; informa-se

rua Gomes Ser-
á rua 'Klías -da

(S S51I1) N

VtEXDE-SE 
t

Angélica 11,

JU. «Ia 1".

Trabalha pouco, porem faz muito,
ha nada que possa cgualar ao

Tambem economisa esforços
material porque não se desperdiça.

ir _::5oo$ a casa da rua
51, estação da t 1'iedade,

:onl 3 quarlos, 3 salas e boa cozinha, far-
'.ura d'ag'.ia, medindo 11X1.3; trata-se ua
rua Vinte e Quatro dc Maio n. 271.

(S 73-O) N

"I^EXIJE-SE mn hom carrinho novo, inglcz,
V Pense, para uma ou duas creanças;

serve de berço; para ver e tratar nn rua
Sele dc Setembro 11. 193, loja. (J -679)0

PYJAMAS
De -epliyr,' mousseline, bêje nu branca,

a 7S500. 8$50o c q$sooPARA ACABAR ATE' 31 DE
OUTUBRO

na Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 56

-rriEXm.M.S'1- livros (varias linguas);
V travessa Soledade n. 21, Mattoso

(J 88.1;) O
Tn-.XDIvM-SE uma sala de jantar com

1 11 peças e um dormitório dc perobaclara, tudo quasi novo; rua Senhor dos
Passos 11. iS. (S 8.(92) o

"-""¦EXDEM-SE 
11111 espelho de sala, doi-i

V mastros dc bandeira c -duas columnr.*i
dc faiança; trav, Soledade 11, 21. Mattoso,

«J 8848) Uf
¦\ri'XI>l''M-S!'

V que «le
nma caldeira, um alaml.l.

cobre, uma escada dr* ferro ba-,
tido, duas carteiras, um balcão com gave*tas, uma machina -de escrever, tudo per,*
Mio c por preco.-, baratissimos; ver e tra*
lar i ma Darão de S. 1'cllx 11. ioií, fa-
brica. (R S5;a) O

ACHADOS E PERDIDOS

iu*_ nc ititir»"
SaufAnna a

ntr.r á rus*

10PACAI1AXA — \cndcm-se lerrenos
cm iliversas ruas de Co|«acabani
do Rosário 13S, com o proprietari

(S530

lOMPKA-SE uma casa .-om «luas saias.
[1,,-s quartos, clc, e .«ue tenha tira:-.-

de lerreno; pódc ser nos subúrbios, po-
r.ni. perlo da eslação. ate .11000$, dlnliei-
ro á vista. Quem tiver «lucira escrever
para Araujo, no escriptorio nesta '"¦«'''
dando detalhes. 17.11; X)

.4 «LUCA-SE uma casa n.
jClcoiiunodos, para faniili
á porta; na rua Imperial n.
trala-se na 1'niliiria Elnr d
armazém Balkantco, próximo.

urandi S1 boa casa
iirliio

K,;1|I,M) T

i t.".'«".A-SI-". paia neiiucua íaim
j\..l«i rim f.njics l-'crraz 11. i«; tr
ves uo 1--A, Uarro Veinidíi-
tovão. (SS;.)

l uns-
I.) M.

I UGA-SE um bom ouarto de frente,
elcclricidaile, .1 rapazes do com-

nicrclo 011 casnl de edade. em casa oc !«•*-
f.ii-iili.i (com "ii sem. iiciisao I. 11 ma

Ai.r
A AfiUI

lucna
Idock

Ubá
I.obo.

158, miiiln proxinio
Matli.o c Eslacio Ae i

(86.1J l.l M

4 l.UC.A-SE «un Rrande nredio. c.11 cenlro 1
jTV.Ic lerreno, serve nara dm.s famílias
numerosas; campo dc -•. Christoviio "

Tlaoas Esmaltadas
POR NO VO PROCESSO
Grande perfeição

Mais durabilidade
E muilo mais baratas do

que as fabricadas ató hoje

Fundição Indígena
KUA CAMERINO

^|-|'IO — Vende-se uni com
para negocio c inormlia, no!

muito liara;..: trala-se das 6 horas as n
da manhã, 11a rua «Io Senado 183, sr.
Cunha. CgOCl S) S

s1I TIO
ma

capital.
guiar ca
tndas .1.
Martins

_- Deseja-se comprar um em cli-
audavel, á -' horas 110 máximo da
•om boa acua. alisiuii matto e rc-
,a «lc morada. Cartas a l.cí.-a. com

Informações e preço para a rua
Ferreira -8, "Jotaio.o.

(8531 SJ .1

\PENDE-SE 
uma casinha na' Cintai; travessa MaS-Hiüci

Fabrica das
11. 8.

«I Sdoi) N

\T.EXDE-SE (pechincha), metade a
V tações, soli.lo preilio. no Riachuelo,
iband;

modos
tratar rua
qucttc, com

portacs dc cantaria, com cinco co.
bondes á poiia, r.ia Flack, 10;

lo Hosari-o, i ió, tabell;ão "o-
Castello Itranco. Preço ;:«ooS.

«II Sj;0 X

SÂPOLSO
LIMPA LUSTRA

Á venda em toda a parte.
O verdadeiro está marcado

ENOCHMORGAN-SSONSCO.
New York

~cri''X!)E-SE mn magnífico predio para
y familia dc Irataniciito, cm terrono Je

mX-íí-;, a 20 minutos do centro; tra-
tn.se á rua Visconde Xictheroy. 4''. ,'cia-
ção de Mangueira. U-.|3 X) K

^TE'X1JI^^I'; 
um preilio assobradado, com' dois salões, em baixo com dois quar-

tos, duas salas, cozinha, banheiro, grande
arca c uma varanda ao lado, por preço b«i-
rato: lrala-sc na rua S. Januário 11. 199,
S. Chrislovão. I.! 8riS) X

XrjEXDE-SE umn cnsn a presta-
ções ile «O.fOOO mensaes, lí

quartos, _* salas, ngua o luz, pro-
xinio á estarão iio Engenho lie
Denlro; entreita-so as chaves ua
Ia prestação; preço a:5OO.$O0O,
semlo a 1° prestação elo 500$;
tratar com Querino, rna Prainha
11. 7. Tel. -1088, N. (J78S.)X

T7.E.XDE-SE por S contos ov'predlo da run
tle _. Xlanoel 11. **, cm Uotafogo, ver

e tratar. Hospício, toS.

Goxiorrhéa
curam-se cm 3 «lias com
lnjecção Marinho
Kua 1 do Sotombro, 186

TTiEXDEM-SE a!j-uns vestidos de senho-
V ra e dois cliapcos da ultima moda. sa-

patos c botinas quasi novos, dois colletes
1 dc seda rosa, u. 6S, baratissimos, pnr cruiía
i «le viagem para a 'Europa; praia «lc Hota-
| fogo n. .108. (.! 88,1.) O

1_n.ltD.l~l--SE 
entre Meyer e Todos cn

, Santos, uma licença, matricula e car--,
leíra dc identidade, dc um volante de Iei.rJ
carroça n. 9S3, de Chaves &
gratifica-se a quem a apresenti
Dr. Dias da Cruz n. -. (Sua Q) í

1IIERDEU-SE 
unia mcdallia com pedre... formato inonogramma, iniciacs C. J. FJ
favor cntrcgal-a á rua d*
oude sc gratificará bem.

(-a8o Q) 1

quem «cliott
Aliandega -53

1>EHD.liO-9E 
o cautela do Monte

. Soccorro n. 13.253, dc i_H.\
('85-7 S) K

"DERDEU-SIE uma carteira de identifica-.
j. cão c licenças dc um auto-caminhao.
do.s ]rrigorificos dc S. Luzia. Grat-t.iua-SQ
a quem ri entregar 1105 mesmos frigorifi-*
cos, á nm de S. Luzia, (8911 ij) Mf

.' - 
"" 

I

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
AUIGAM-Slí,mobilados, j
da Rio Itranco

nor 50$ e Cn?, quarto,ciulo uni de frente; aveni-
n. 11, a" andar. (.-_>.-.-l:.)(

ia""ITIvXliIvíi!'; 
por ii contos o prclio «1

V 1). Anna n. <«; ver e Iralur á raa lUic
nos Aires, 198, bom negocio.

TERNOS DE ROUPA
de s-uperiores casemiras inglezas, pre-
tas. azues e de côr, pura lã. a 3cS,
35S, 40S c 50$. Ternos de brim dc
iiiilio branco, pardo c de cor 011 dc su-

. a i-S. 20$, 2:$, 2_S,
-()$ C 28$COO.

— Para terminar com scu negocio —

a Casa Rio Triumphal

Iicrior tussor,

"XTKXDK-Sl-! 
unia grande área ile

¦' terreno, tinia ou parodiada,
tem iiyiia nascente e eiiciiiiiiiln, pe*

i (lreira, e (ine se presta pura divi-
I são (le lutes, .já com prédios, em

j logar alto, saluberrimo, com lin-
; da vista, fazendo frente para a Ks-

Irada Itereré, próximo á estação
'. de liamos, subúrbios ila l.eopol-
I n_; ti"."ilii-se eoni Henrique Wnller,
] ii rua do Hospicio 109, 1" andar. •

(K 877«) >'

¦\7-EXDE-SE
V rna uyuty^

ver c tra.ar á
por S contos o predio da

ílt 50. ponto tle S. Januário,
rua Uucuos Aires. -9^.

(798J X) J

S6 KUA DO OUVIDOR

¦EXDA, cumpra e bypoliiccas de pri-.'.:.
e terrenos bem localizados, com I'cli

Uruguayana u. 8, teleph., *-
(.1 M-6)

deVriiXDEM SE lotes
V ro c a prestaçü.s, á rua Dr

pes (largo da 'Scguiida-Ifcira);
r. do Carioo, (.6, i" andar.

i _TI-:X!llí-;-E unia boa casa nova, na rua ¦
., . "^ Jel I V 1'rci Caneca; trata-se á r. Senador l)a«i; H

AT.UCA.SE o nreilio da rua Sanla Chris. ___»_• ^!___-_ t:1, n. )"¦ sob'ra«lo. Ul Bjjjj -X .

te,n'ba:,1à_i:\4,,,^,ffi!%"dai«lida £$&**£»*&: ^auTe 
'q.inut T^XDE-SE. un, pre-Eo na ma D. .M...|

visla para a barra, ele; as chaves na ii.es- ^V'*! i-Vuios d i c"açiio «ío Me.er: infor: V ria, Aldeia. Ca...p.>:... por 11 contos;||
„,a ma 127:. tratar travessa h,, «» V" "'¦« 

nta Dias da lrala-sc S r. Urugiiay-íia, 8. IJJ62S) X Tpiloin. .-2. Confeitaria do Anio. (8S28 1.) .! »'»--- "¦" « 
;,„,,,_ (S.:„ M) K  iB recem

 __________ ________]__] ___ "tr.EXDE.SE mn predio novo. na ineuior « ftco.
A I,UCA~J SE «luas 

^y,*!*; 
" 

n\i,S*irL-m. i I.UOA-SE, por 76$. a casa «IJ. rua Af- } rua da estação do Kiachtwlo^ trata-sc 
"j para

Pereira Nunes i"«i e i.|i. A. Campjsla; ns f?1;'!,!-."! .fèlecl-icidade: as chiii.es estí noi*-— I" ~" TT-
chaves eslão no holcqui-... junto. (S8j..I,)J <l?">}*\<- f™-,™™ u'nu c),il7 _.\. _.. \rKX])ÉM-SB ua srande venda TfE-XDE-SE um prclio novo, mirua Mi:

:'Ã"ÍuiV\mV|'; r„pcriores comm..dus. cm En«:antado. '_":" _±JL V <„„. ora SO inicia, esplendidos t> ™? »¦ "'>¦ -""Pj'?' '-':'--

AV Vi'iVl.i.1 e liem vciuil.iil.-i, nor -"— 
" 

,._„, s „.„,«„, _ r-i- U,u.s dc, terrenos, distantes da CS- Ur,KND1.:.S!.; por ?:00cS um terreno dc
ío$;riiaS. Cbristovão n. .114. (SS.i .) \Il " AM M;. os Rrandes 'Pndios , -(( (](1 Anc].ietil 10 minutos. V 10X... ms., junto á r. iFrudenle do
_!!__! ^VAima "Y^,.'.1:,- .¦*',,r,f.Iír- Va Ce- ll !>«'-. a 100$, 0111 .leiiuciias lires- Moraes, Ipanema trala-se - r. «lo Carmo

* LUCA-SE uma casinha, nor a6S; na gestação1 do Uocha, laia se na nm Ce 1 
tomando O eom- L. 66,' 1» andar. «JS3..4> ¦'_ I

X-nu da Liberdade ... ti (b. chr, 10 neral Umara ... So. Aluguel, «. ^ ±_ „,.„,.„.-,, -—
v5o); as chaves, eslao no porão. U6J.U.U construcção á vontiulo C livre lie \r.EXDE-SE malta virgem, estacai» Jero.
ÍA LUCA-SE 11:11 bom prclio nor 104S. na ALUCA-SE, por 5.1?,¦'L,|l»ll™^~1.a.tt'" l»lI*OStOS c licença. Terrenos fer- > nynio Jlesquii.-,; traa-se na rua «o K»;

Arua «.onzaca "aslos n 150; as chaves -tt.sa.las. dois quarlos coziulia e<pinta. '« le|Si (Il. J* orlleill. uai a cliacariis c. rario. 115 (cartório). !__i_-_-
«tão*,  Aldeia Campista. (861.L) .1 11.1 l-.-.r«',r.i U_fi n. ..,. (.-.1 1...11..S lo.-aes. muito sau«I:«v.".s_l»ii- ..,.,-,.-,, ,Jr:., „_,,•„, „, Torar". j
__  ; ra morada. 1'nssni'in d«" 1. !•*.¦<.". V paga., i rna Dr. Cândido Bcnicio

JÈÊmm-m. ' * ÍSíl Sf Tem iimui eiicaiiiida o lu/ electrica n. 3t,0. CKn (, quartos, salas, banheiro,

I MTTII *.TlT-<-. llTl*CmiÁa V "J-poeà","*'que publico lã uma lista, «le 24X36 ms., á r:'v.;,í^''_„,^SVíír Vi rua VkaaAc: traía-< Mn.lIAi.I,.-. Dl. ti. I.AM andc [0J lf pj,,, vende : «'.n.-,-. >¦ '-^•' • ,,;,. do
Ismael* Moiia, becco das Cancc, i,5 n 1.^ I.a.z Carneiro n. 90. IM

56 grino, rua
... -I S.3J-. l.l 7-1-.') 

"

Úcgo l.o- --r.E.VriE-SE, á r. Joaquim Murtinho, uni
trata-sc á Y terreno de vXa;; Uata*sc á r. do Hos-

tj Sá...!) X ' 
picio n. 19S. l.M SS8.D 'X 

| _

redor ou cn

VENDAS DIVERSAS
¦_n.Xlll.-SK um excellente piano, rm bom

estado de conservação; na rna da Al-
fandega 11. --(ji (sobrado). ij 855.") O
¦\rKXl.K-Si-. um piano allemão, inteira-

. mente novo. grande formato, cepo de
metal e cordas cruzadas, com SS teclas;
rna Kufrasia Corrêa n. 26, larga do Ma-
chado. 1.1 S...-I) O

T7KXPKM-SI. 3 moveis iic vinliatico: um
grande guarda*vestido*!, um guarda-co-

mida c um Ruarda-.ouças, Troço de ocea-
são; rua Dr. Uias da Ciiz n. 124. Meyer.

(R 8.193) O

Rheumatismo—Syphilis--- Impurezas do sangue ..
Eezemas, darthros, ulceras clirnnicns e rebeldes, curam-se com
o antitto c afainudo 11011 DE SUMMA, de Alfredo do Carvalho —*
Milhares do altestndos. A' venda em todas as iiliurniacias c dro-
Clirias do llio o dos listados. Depositários : Alfredo tio Carvalho

& O.—1° de Março 11. 10.

VKXD1--SKY para salão
mcycr n. O9,
Iro.

um bom espelho, próprio
iie barbeiro| rua Dr. Xic*
casa .6, l-.nge-t.lio de Dcn-

(S 7-124) O

t~-iiXl.il.-SE uma mobilia dc sala de jan.
Y tar, peroba clara, ití peças, por 500?;

rua Frei Caneca n. ir, sobrado,
(M 844')) O

A OALVICIE
RADICALMENTE PELO ESPECIFICO — REGENERA-

DOR DO DR. R. GARN-.-T
Erupções. Comichão, Caspa, Cabello empaslado e quebratliço —

estci syiiii.louns c oausas principaes «ii queda do cabello dcsappa-
rapidamente com alguma* implicações do nosso maravilhoso Especi-

AMOSTRA GRÁTIS — Euvia-§c a quem remetter $500 cm sellos,
despesas do correio, á Caixa postal 001 — Uio. l.M S44")

ayaHKawaMüJ' -mm.ijmmmtjmw-t-

TTliXDE-SK, rm S. Christovão, num dos
V melhores pinto.6, cum bondes de $:oo

perto, os prédios assobradados, qnas: no-
vos, da ma Erancisco Eugênio ns, 1:4 e
118; tratas* á raa da 'J-.iii.in,Ia. 8.1, sobra-
do, .Ias ii is j Iioras da tarde, com o
sr. Roque. (S «'.pi) X
_BECB_DnBtMBR-aaa_EE

dos; na rna

uma viír
«r 50X100,
ada, para
Sete de

yie com 3 metros
própria para cor*
chapéos ou vesti-

Setembro n. 193.
(J 8-38) o

TTENDK-SE de tudo que tiver serventia,
Y quer comnicrcial on particular: lindas

armações para botequins e barbeiros, lio-
teis, pharmacias, armazéns, clc, espelhos
de *các, 05 tamanhos, machina.*' dc cos-
tura, de escrever, registradoras e paia car-
piutcir.**, transmissões, cofres dc ferro, to!-

1 dos, diviÉõeç com vidros e sem elles, prcn-
j sas de copiar, secretárias, copas dc mar*

more. balcões, me.as pé dc tronco, bicycle-
tas, louças novas e usadas; rua Prei Ca-
íiccn ns. ;, 9 e n, Casa Kncyclopedica.
Telephone n. s.og.'. O

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura vaoiila com a

TX.IKCCÂO ÜB MARINHO
Rua Sete de Setembro 1SG

20 ANNOS OB TRIITMIMIO --¦-.,. «. - -,
KTFrv.o PAIiMEIRA**Oura infallivel em 6 dins. Um so vidro cura
^^»^p&t_í_^&1ci^0W.. Drogaria F-checo. Andi.«i, 45- Vidro j}oo,m

otes de terrenr«s dei:X'£0,
!'J2, A rua Luiz Vare....

a dinheiro, de 50c? a
= á rua Goj-az n. 4..o.
á raa Anna Quintão, .to,

bonde de Cascadura S min.-
v_ (B 78 '3) -N

KXIUiM-S.K. nas i
Obras do Porto, á•37 r r.*a Haddoel

T.ento de pinho dc 1
soalho, forro,
telhas, calha
materiaes.

lixas d'agua
ccndiictor, .

jrandes demolições das
rua fio Senado ns. ^35

: _ I.obo *i, ii2% viga-
aüiros, ripai

zinco,
ou tri

trilhos.
s vários
5543) o

TT.EXDE-SI.
> do.

Euzebio,

macarrSo branco, por atara-
réis por kilo; i rua Senador
l.uiz ÍÜaso. (3 ÜS46) O

WvXElEM-SE telhas de arbesto (eterni-te>. novas e usadas, por preço módico,
a rua General Canabarro, 439. (7897 Oj T
"ÍTiEXDE-SE o contraio e armação dc ser-

cos e molhados c licenças pagas, nté ao"¦'* raa S. Francisco Xavier,
rui S. Bento n. -5.

— --.. (8o_t O) B

do anno,
tratar >

GRAVIDEZ Evitasc
usando as
velas an-

t-septicas. Rão inoffensivas, ccminodoa
e de effeito seguro. Caixa com 25
velas =$000. Pelo Correio mais $6on.
Depo&itarío: praça Tiradcntes n. 6_r,
pharmacia Tavares,

(1504
"\7iIvXDTC-Sl. 

por qualquer dinheiro uma
Y pequena machina dc escrever, perfeitac cm bom estado; rua Senhor dos Passos

11. 98, sobrado. IS 7.(22) O
A/MíXDKM-.S.Í óculos, pincc-ncz, huietas,

Y etc., ei.'., c apromptam.se concertos com
rapidez; rua da Assembléa n. 56, casa Ro-
clia. "(S 7434) O
"VM-iXOiOMVK 

llicrmometros- de superior
> prc.-i.ão. para febre, desde 5$ para ci-

:11a; rua da Asscmblca u. 5«j, casa Rocha.
j^ (S 7433) O

TrExnE-sfi
Y cauda, fabr

do Senado n.

um lortc piano
cante Ilerz, por
110,

de meia-
280$ j rua

'II 3-55) O

A I.l (.AM-SE dois quartos para «-asai ou
-tXrapnzes, com nensüo; aveniila R'""»
Bianco i-'-.'2" and. (5933 E)|

PlIEiISASl-' 
de unia niocinb-1 ató 2«H

nnnos,_ para serviços dc casa de pe*
quena familia. Prcferc-sc nue te* ha algu-
ma prfttica dc cozinha; rua Goncfllve**
Dias ii. ;o, 20 andar, (S924C) lí,
"ORBÇJSA-SE dc cntalhadorcs c meios
X offieiaes e aprendizes dc lustr-adore*
de torno; á rua do Lavradio n. iSj.

(891Ó D) JÇ.
1

-.RECISA-SI". de 11111
X tia Republico. 195.

carpinteiro; praça!
(8925 D) R(

TvTXIIEIllO
X/ voraveis a
ta-i neste jornal; a Maia.
imiw ¦¦—111 mi 1 ¦ ¦ 1 ¦ mi

— Empresla-sc a juros fa>
negociante do centro;

-44 S) .1

NICTHEROY
hom armazem. proprldnt-goeio, tendo treç por-

,4 MJQA-SI'
X3Lpara qualquer
tas de frente, luz electrica e todos
quisitos de hyijicnc. dando o mesmo funde;
nara o mar; â rua líãrào de Mauá n. 53í
Ponta da Arca, Nictheroy; trata-sc no mes-
mo ou á rua Dr. Alexandre Moura n. 6$*
Gragoatn, com os proprietários. (88,14 T)J

A 1.UCA-SE, ein Ptlropolis. uma boa,
-CLcasa moliilada, eom iardim, perto da

telephone iC.'8, sul: para informai;,-708T)i,rua Dionysío Cerqueira m (S

CASl^riRAS DE TODAS AS QUALIDADES,'
ALGODÃO EM PASTA, de.

¦Venda nas melhores condições da sua grande,'
fabricação.* /

Tem sempre stock a
Ci\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS\

Rua Th, Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4308
FABRICAS: Rio tic JanelfO, H. Paulo, Sjilto e Itatiba. /

ILEGÍVEL
mm2eeeemm-ee^e-mmm\

_£__S__s;_zz__*_-*_C_
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'tíVÉRSAS

ÍA *\5 £.?,>*-*_* ÍAJ?A CHAPf.OS DE SÍ
p. NHORA E NOVIDADES __- J. Lo-lio & C.V importadores, rua do Huspicio«,. ia_>. Rio, de Janeiro. Aos srs. nego-dantes c modisgs <lo iuterior, renictteremos
qualquer cncomilrcnda. (67.fi S) R
IA GENTES tios Estados, acceitam-se naXX fabrica de carimbos e gravuras, á ruaSaehet n. 18—Rio. Peçam condições aJosé Xavier. Optima commissâo.

(6881 S) J

AF.NADOR 
de piam», liarinoni-a bemo som e mata os bichos se 09 ti-ver, e. pequenos reparos, tudo 10$; con-certos geraes baratissimos, no Caie Gua-rany.yel._41_11_.Cent. (8354 S) B

Offerece clas"^iTeíCellentes"^üalidã_e^
a preços e vantagens sem competência

a Ci*. DE INDUSTRIAS-TEXTIS
aii-*«- Caixa 1009 - Tel,Norte 4306

f^^J_Kio_^_Ja„eiro, S. Paulo, Salto e Itatíba.

CORREia DA MAXH1 -. Quart^feint^ de Agosto de Mg Cor6as de flores naturaes Í2SS

MÉDICOS

IA.RANHA _ VICTORIA _ Prcci_a.seXX. comprar em perfeito estado e eom ar-reios; informações á rua do Lavradio
1--6S- (7331 S. S

TMPOTEN-CIA _ Ora-so eom _r__TX rafas de catuába, remédio vegotal. íin-
n_ t ?",0À0- C<--"**** Encontra-se _rua de Sanlo Clirislo n. 9.. (S755S) I.

A C,I*!'T.ES .P*™ traballios typograpliicos
fi-f;,'~- Acceitam-se alguns nas priciruescidades de, Minas, S. Paulo e E. do Hioe .nas capitães dos demais Estados. Van-i.ijosa conimissão. Pedir informações á<_asa lorreu, rua Senhor dos Pas*.., 08,Km. Lnviar eello pata resposta.

(74*3 S) S
A LUGAM-SE ternos do casaca, sobre-Xi-casacas. smoekimts,* rua Visconde RioBranco 36; tel. C. 4415. (49-5 S) Aj

•A
trans

Ã

RIFA de uma machina de costuranue devia correr no dia .10 ficatransferida para 30 dc setembro. (8781 S)J

BICVCLETTES usadas
por preços admiráveis.

RUA CARIOCA, 44, _., „_0 CB1
. .curso, ensina-se mesmo a cilosos eprincipiantes e para concursos: porlivtiez,rranc, anúim., algf., geoni., I,ist. etc.1 recos mensaes p. todas as matérias: to-Uos os dias, 40$; menos dias 20$ c 10S

.. (Sli-o S) J
— Vendem-se

. — r*-*,«a auiuuuvcis, Qualfjuer con*certo, reformas .pinturas; ver os preços<ia Lasa Brasil; rua do Cattete n. io;';'*¦'• '7J4, Central. (6-*.3 S) R
T>ORDADOS a machina SingeT — Pro-.IJ» íessora com ia aunos de pratica nal-.urop.-i, lecciona com toda a perfeição,lordados em branco, rendas, matiz, ouro,lralialli03 artiiticos c accciüi encommen-•l-s, inclusive, pura egrejas; rua Etelvina11. 2; — I-.sliiçiio Olaria. (63.-S S) S j
•nOlIER ISE.M? só na pe7s__ de mme.\J íiolange a rua Buenos Aires 11. 1.8lojaj tratamento especial a i$_oi> por Ve-iciçao; assignantes á mesa 60$, íóra *ru$.

/"lOM PRA-SE-ouro e paga-se bem; na
V joallieria (Casa de Confiança); ã ruaGonçalves Dias 11. 39. Tel. 4127, Cen.;

(618. S) J

LOJA 
— Prccisa-sc de uma no centropara negocio limpo. Quem tiver diri'ja-se a raa da Constituição ,0, sr. Sabá,"

(846-0 S. S

PATINS

ÜLANTAS para edificações, etc., traba".
_obr. ,J"inlláo, •* írtistico. Infornuiçõessobre tudo que abranja «in-iitertura e de-
-f.JT01'1 ou ^^"t-iaes, licen-ças para obras e orçamentos; ru. Gene-ral (.amara 320, sob., Ferreira dos San-
- '•  (8099 S) S

pENSAÕ A DOMICILIO - Dá-se faíl*!;_. 
i - \*lr•;ld-, co-n "sseio e por módicopreço, na travessa da Gloria n. 8S Meyer

(S707 S) R

P __díh„VAMIUA "-*>* alu8-"* hié-
iticõe., rir. VT*** C:1S. ?•••¦ 5°?' "as imm*-uraçoes do Estacio, dirigir-se á rua Nova"«• 

g; 
Leopoldo 65, loja. (81199 J) J

PE™£"X0 -4 Ci-S** ,âe MÜa, fornece-se
iUi-ir-.^,.8•T.?,e.v*"'i'"l»* «"*• rua Nery Pi-"heiro Iti, Lslacio. (8s,_, |) R

Clinica de moléstias _as
senhoras e syphilis Tín& ^tencourt, parteiro, cura os tumores dosseios e do ventre, as molestijs das *ri«s
urinam», genitaes, as metrites, os corri,mentos uterinos e vaginaes e regularisoia menstruação por processo seu. Applicso 606 e 914, com ou sem injecção e ests
?em _ ?r' , trata a tuberculose e hérniaIquebradura) sem operação.' Consultórioperfeitamente apparelhado; rua Rodrifbbllva 26, esquina da rua da Assemblèa,das 11 âs 2 da tarde. Telephone ri. J.síiiresidência; r. Senador Euzebio n. 342.t-onsultai -.rati.i. (7841 S) J

PrnfpMnr MAmo rezexde, «ianujGSSUi EscoIl, Normal e daI|scoIa do Aperfeiçoamento,.prepa-
J* para extum-s parccllados no Col-Iégio Pedro II, vestibulares nas
_1r.1d1-.nias, concursos, admissão
ao Pedro ir, Collegio Militar, Es-

: colar StHitnr, Escola \aval, etc. —
.Assemblèa 1SS" De 12 ás 4.«Teleplione 2055, Central.

(J 8319) S

RAIOS X

Com rodas de aluminio. fibra e acopara senhoras, homens e creanças. W
OASA GKÃO TURCO

OüVfDOB 9G—Tel. Norte. 4034
¦TiTAlUA 

ERUCTUOSA DE_SAN*1"AN.mmsmm
Q,u ?2-.- mí*«'1,'"Jos. alugam-se em casi
<íil«, e./anU,,a *? rI-sP=*<'-. á rua Moraes esilva iSo, cm frente 00 Collegio Militar.
.. IS576 S) R
TJLLOGIOS e despertadores de todos os
ti-, ¦*_. .51as' «-on-Piani-se e concertam-soseja qual for o estado dos doentes, a $500,-¦?. 3& etc. Re_ti.tuc.se a importância do
concerto se o que se diz não for verdade;Uruguayana 135, na oificina de relojociróCeÍ.r-  (8694 S) M

para o diagnostico e
tratamento di_ doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

 „, .__, ção, rins, ossos, etc.,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-PES. Preços módicos. Rua S. José,
39. das _ ãs 4 (menos is quarta-feiras).

A 396
Por me-

dicos
operado-

.... ros espe-ci alistas em moléstias dos OI.HOSouvidos. (iAB«,irvr* _ Knari,enfermidades das sonhorap, pellesyphilis, venereas, blenorrhagias ddas vias genitaes e urinarias do ho-mem e da mulher. Todos os dUsdas 3 ás 6 horas da tarde. Itua Rodrigp Silva. n. 26.1* andar (entre As-sembl.a e 7 de Setembro). Consulto,no perfeitamente apparelhado comtodo.o material preciso para os exa'mes e os tratamentos constantes dessas especialidades j 6«*43

'•" •:-. -¦- ¦.---. -' '¦¦-^it^sf^gXrWt^ffiaf,

18ST

Consultas grátis ;<

,Cursos de 4 ou 6 alumnos,
fiesde 8 ató 22 horas

_RANC_Z
para aprender rapidamentee com perfeição esta lina.ua,dirigir-se á BRRLITZ SCHO-OL OF LANGUAGES-Edi-
íicio do «Jornal do Brasil.) —**• andar.

Doenças Cura garantida
• de e rápida <lo
garganta oz-isrv^L

nariz (fetidez do nariz)
OUVidOS processo inteiramente

DOCa novo.
Dc. Eurico dor- Lemos

professor livre dessa.especial.-
dade na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás G da tarde. 3 8850

ACTQS FÚNEBRES
Julio Corrêa Bento

Casamentos trata-se cora
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25$, e religioso, 20$, em 2+ horas,
na forma da lei, justificação. Carteira
de Identidade. Na rua Visconde do
Rio Branco n. 37, sobrado, próximo ao
Cinema Olym.pia. J 8.90

t

.Cursos de Dac.ylograp.iia emtodas as línguas

(86.6 S) J'Freire „. Jj.

TJAPAZ com alguma praiica _e ouri-J|.ov ves, precisa-se na Avenida Gomes
(8730 D) j

PAGA 0 PATO ?
(*io.MPRAM;sn; .oli», _, ,,„,„, ,..„,;,\J e um Riiimlisle, de preferencia i-leclr

de zinco, usadas,

I 00___0M_O-_______

Aquelle que nao compra a
*;•() .Trata-se na Cijmpaiilii.i N_cionaí~deArinazcus Geraes, a rua General Câmara".•¦»¦ («uai S) J j
oTtARTAS <le fiança para casas, firmai I
Y garantidas; mais barato mie noutra(lancj rua dos Ourives n. 115, i» andar.

(8604 S) J

D?Sv,. .-?rXEIBA COIMBRA e•VABB_.AI.DC) MARINHO—P""e,s>-plulis, vias urinarias e mols. vene-reaa do homem e da mulher, 606 e 014, eclin. medica, mol. de creanças; rua Setede Seteml.ro 209, das 4 ás 5 e 3 as 4.Tel. jís, C. (634 S) J

dr. ülvino mm
MOI.KSTIAS ÍNTERVA9ESTÔMAGO - FIGAdN _ IM-TESTIflOS _ RINS - 

"_TTLM0ES,
etc. Consultório: rua Rodrijo -Silva,
n. 5- leleph. 2.271, C. Das a ás SUa5; , "«'dencia: travessa Torres n."17. Icleph. 4.265, Cent,'

Moléstias das senhoras —•
S/n,',?»"'.'0 ,d-e AnilradÇ. com pratica dos
inli1., -" l[l- tl!-.0P*. «'ita a gravidez porn-du-açao scientifica, sem prejudicar o or-
R^íi»10'- J'Iemorrl*»-ri»s, suspensão, etc.
bro n ,'«_'. K0níl'* r.U* í',i]e de -5'*"'"1'
?ron- 'SS. sobrado, das 9 ás 11 e de 1as 4. lelcphone 1,591, Central. Consultas8ra"l: ÍS5-_ S) R

Ponto a jour,
bro n. 95, .o andar.

desde 200 réis, só
na rua 7 de Setem-

("7 S) S

isejar

DENTISTAS

riARTÒXIÀNTE —
yj rua Frei CanecaPreço _.$ooo.

Mme. Conccpcíon;
¦n. 196, sobrado.

(S.

rç$m^.
rtARTOMANTE e iar ,tialqiier tral.o-
V mo paia o bem. não usar de cerir.10- 'ruas cm falar no r_in desejares e trata d<- .'lendas clironicas outras doenças; rua '
Oliveira n. 38, fundos d» capella do Am- 1paro — Cascadura. (3260 S) J I

(-1ARTOMÁNTE Mme. Nicoletti - Tre- '
V7 diz o presente c futuro com clareza;•consultas todos os dias de 1 ás 6. Sópara eenlioras; Buarque de Macedo n. 51.

0175 S) Ji

que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada!

A' venda nas melhores casas deelectricidade do Brasil!

DENTISTA
R. Baldas Von 1'li.ftckenstcln

Espi em obturaçots a ouro platina,esmalte e C3_"j__cçücs conipiet-inient.
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e acccita paga-mentos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só até ás 3horas. Rua Marechal Fioriano Peiixotò
n. 41 (sobrado), proxítio á nia Uru-
guayana.

ver-se livre
dos atrazos

da vida, sa-
Ucr o jicn-ssincnto de pessoa de amizade, altrahiraifior e bons negócios, ter felicidade nocomnicrcio. tratai* todas as doen-.í?,-obter o que desejar, por mais diffi-cil que seja. Dor trabalhos scienlificos e

Mjmidos-dhija-sr __ j0ã0 i*.n_0 <¦_.
5*v», : em sua propriedade, â rua doU-Perrino numero 7. estação de Oiiin-tjío..Bocayuva, enviando euveloppc sei-1-jUo e su_scriptíido.p...a resposta e çon-sijlta. todos os dias, das 8 da manhã ás9jr horas da noile, no jgábinete 2S000,ctjm- talisman 5$ooo; por escripto, 10$ •
com talisman, 15$ a __sSõ-it_; realiza-seo que desejarem, por mais diffieil queseja eni qualquer distancia ou EsladoGonorrliea clironica e impotente, curagarantida. , s

Mr. Edmond 7 ?rtTan_!-' ,,Tr?•;•* -V**-**1 de "médium clarivi-dente, distmguido pelas imprensas brasilei-ra e estraiiíjeira pelo acerto das suas pre-dicões, continua a dar consultas para des-cobertas de qualquer esnecie; na rua Ce-neral Câmara 327, sobrado Mr. Edmondtem sido freqüentado e admirado por nu-merosos clientes da mais alta categoria, a
quem predisse o roubo do "Mu6_u Nacio-nal", a morte da sua irmã a celebre "Ma*
dame Zizina" e outros acontecim.nt.js no-
taveis. CM SS65)

25S no civil e
_o$ooo reU-gioso,
com ou sem cer-
lidõQs c cm 24
lioras» todos os

dias, para provar quanto esta caía é se-
ria; só pagam dfipbfs dos papeis .prom-
ptos; trata-se á rua Barbara de Alvarcn-
ga n, ___(, em frente â 21 Pretória; proxi*mo ao TJiesouro, com Capiião Silva.

(S 6840)

Casamentos

(ANTIGO EMPREGADO DA CASASOUZA CARNEIRO)
José Corrêa Bento (antigo em.

.•regado de Francisco Leal Sc C.)_sua esposa e filhos, João CorrêaBeato, sua esposa e filhos, Her-nardo Corrêa Bento. Antônio Cor-
rw"ní.°- S.°"°SJ^ firmas Bento &Comp., Corrêa & C, e Corrêa & Ir„>_o,<* ,í>ouza Carneiro, naes. irmãos, tios;
corrêa iuETmd0 dQ-sdT° )vil°o-ukkla B-JNTO, profundamente com.Ptingidos com o seu fallecimento, âgrà.decem a tcxlos aquelles que acompanha-ram os seus restos mortaes, e de novooa convidam para assistir i missa desetimo dia, que, neto eterno repouso desua alma, mandam celebrar hoje, quarta-teira, 30 do corrente, ás 9 horas, no ai-tar-mor da egreja de S. Francisco dePaula; antecipando a todos, a sua eterna
gratidão. B g

>..™__o_«_i

Marta Rodrigues Ca
sanova
(3a? DIA)

Antônio Rodrigues Casanova eseus filhos e mais parentes, denovo convidam a todos os amigose parentes para assistir á missade trigesimo dia do passamentoda sua inesquecível e sempre lembrada
n_oSAa_r..-rm"*c* MARIA RODRIGUESl.-\*?Ai\U\ A, que mandam rezar no ai-tar-inor, as 9 horas,, amanhã, niiinta-feira, 31 corrente, na egreja da Iiiima-culada Conceição, á rua General Cama-ra, confessando-se desde já eternamente
gratos por mais este acto religioso.

R 8-S0

Francisca Rosa de Me.¦• deiros Coitínho
("CHIOUINHA")

f Antônio José Ursulino de SÁÁlvaro Soares de Freitas, Cllrisí'°im? 
h M1-'11* Gonçalves. __po.sas e filhos, penhorados, agrade,cem aos seu3 amigos e conheci.ci! s.jiías? ,d*amiza<ic' S*

ho-a? 
°-*:suil,al'**'ii será rezada ás gnoras, sexta-feira, r de setèmhrr, 11.

t„^d±;. A»'«iPadan,entc 
ço,,^(J b/92

sam-se gratos.

f

Braz Maria Gazzaneo

Í 

Vicente Celano c MariannaGazzaneo Celano, Egydio Esposi-to _c Rosa Gazzaneo Esposttò,
José Scardino e Nicoleta Gãzzâ-

m._ *"-. Scardi,>'*. Francisco di 'l-o-

-íi m* .An"u**'*.'ata Gazzaneo di Toma-
.,:,.*_ .? í-rdzz.:i,n<--o e Egidia Gazzaneo
rH,,?_e) conv*d.«! as Pessoas dc suasrelações para assistir á missa de ;" dia,que mandan, rezar por alma- de seusaudoso cunhado e irmão, hoje, quarta-teira. 30 do corrente, ás n horas, na
em vm* ,X0,SS. •Sonhor''1 <l<- W«Rtó".
.m,,I 

'f lsaM' pd0 ¦l"*' fõrradéccínantecipadamente. (R S7-1

^^fT_—_B
Capitão Joaquim Car-

los da Silva Pinto

I

\_NT.STA

(TJARTriES DE VISITAS _\J Ourives.n. 60 __ Papelaria,
Cento 2_:
(32S0S) S

«npRIXNAS, tapetes, pinturas a oleo,\y moveis e de escriptorio, compra etambém encaixou jura mudança, J. T.--.Iiirtins; rua da Alfândega 11. 124.
(5120 S) S

D
cies»!? o primeiro diri
pa. coroas, pivot, etc

;$noo mensaes para olitn
p' 

¦
'f

Câll ista
"•'.[.ii.l u.a__a, e_ppçialistii em èxiraccio decallus c unhas encravadas, sem dòr; etc , rOuvidor i_5, snb. T.N. t_0... Aos dominuosattende cliamadus a domicilio. Tei. Norte 2659

Belídes
LKõiispoesia.

rtARTOMANTE, espirita _ Mme. Ma-
V rie l.ouise, so acceita gratificação de-pois da pes-oa conseguir o que deseja;Mattoso n. 3,1. (80-7 S) J

r,°nmTES D»E SEÍ.HOI.A SOB ME
V, ,D.,DA ,?,"*,— Mme. Marie Lemos,colleteira diplomada pela Academia dePam e com casa em Paris, montou seuutclicr a rua da Assemblèa 35, 1» andar

(15. S) S
/"lOMPItA-SE qualquer quantidade de\J jóias velhas, com 011 sem pedras d*qualquer valor e cautelas.-..iccorro; paga-se bem; nves Dias n. 37, Joalherialeplione 994. Central.

do Í-Ionte de
rua (loncal-

Valentim. Te-
(6jgi S) R

of~1 *fi*-pÇPs-Jl!,.r*ri_ senhoras e creanças —
>/ _¦•¦_*• Madeira Junior, sucecssnr de

de magnetismo hypnotiatiio c
. .- - Instrucção .primaria e secun-dana, aulas diurnas e nocturnas, piracreanças e adultos; a 10$ mensaes. Car-tas com 6cllo para a resposta, á " Psyco-logia Experimental", caixa poslal n. 1827.

(.7.8 S) R
EGÜORN — Ovos garantidos, du.ia,easaos a 20$; rua D. Tuli.i n i_,casn n. 1. (7331 S)' S

T EGÜ
J_ 0$;

SALA 
— Aluga-se

completamente i
uma boa mobilada c

, • —: --.idependcnte, a uin ca-sal ou senliora de tratamento, com boaromula e todas as commojidailes, cm casade um casal; a ruo do Cattete 11. 86. so-brado. (S)

josé.

n.-\I!I.|.'.TAO _
V^ ,tro rodas,

Mine. Hcnriqueta & C.«, largo da Cario-ca n. 6, 1» andar, próximo á rua de São—_—__i'_;_____J
Vende-se. umo de qua-_ , oarrògando grandes volumes•ie fco toneladas; informa-se na chartita-na iam; largo da Carioca, por favor eomo sr. t,onçalvc3. . ¦: (35or'S) R

C-llIAI*i:OS, 
últimos modelos, eTii sida"

{ palha, tafetá, velludo, a Y.S, 18$ c.--•5., linge-sc, reformam'se .palhas _ 4$ .«c CS iitm_.-_.o3i rua da Carioca 10.¦iccenam-se .alumnas. (SiSj «_;,c;

G0.?,r™A-S15 '™ mo<or ciec',ic» 1nr.11..\J plinsico. de i|,|Respostas por escripto
acua follw.

cavallo de força.
li. M. a caixa

(84.2 S) s

COMPRAIM-SEUndcrwoodo
macliinas de escrever

Uu-, a"\u"T Rcmi"-I'on e Continental.¦Rua da Alfândega 137, i» andar.
 

(S'90 O) J

I1P0IIÍA
ESTER.niIDA_)E

AEU.lASTni.NlA,
ESPERMATOURirtóA

Cura certn, rndicnl o ranirtn.
Clinica clec.ro-mcdicn osneclnl

DR. CAETANO JOVINE
daj Faculdades de Medicina dc
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e .i(ás 2 ás $.
Largo dn Cnriocn, IO, sob.

MOTOCVC1.1-. 
Ilarley DawiJson — Ven-

tle-sc uni ipcrfcito com ri cavallo*.. 3
velocidades, phar oi c busliia com gui don
sol)rcíaÍCntc, para corrítla; preço 1 .200$.
para ver c tratar, na avenida Mem tle Sá
n. 39. (S759 S) 11

ÇJAI.A c quarto de .frente, alugam-sc akj senhores do conunercio; rua .Miguel

hos de cha..., r...-_, ^._,,, por preços mini-mos e trabalhos garantidos, na Auxilia-
dora Medica, na rua dos Andradas n. 8;,
sobrado, esquina <la rua General Câmara
teleph.. Norte 3157. C.18.13 S) J

Cura -lestas mau-
chás tios olhos om
poucos «lias poloração a Branito, platina, 

'curativos. 
I ri_. _•„  ,* 

------.. -....„ ,,_,.„1)p- Neves <la Itoitlia, ociüista,

de Fias n. 69, (S754 S) R
CALA d"
yj ipensão

dc frente,
,,.-.i95o a 2

Rtnchuclo n, 215
ou

mobilada, oluga.se com
3 rapazèa Ferios; rua» <im_ (59.., S) _,"

SEI.I.OS 
novos

compram-sc c
e usados para collccção,

vendem-se á rua Sete'Centro Philatelico".
(360 S) J

C-NHOEIRO
kj celta propostainformar com
Franco n. 19

habilitado, ofierece-se. Ac-
para o interior. Parao sv. Florio, ma Souza¦V. Isabel. (6913 S) J

MAeNANDE concertar os sitas vitrolas c¦_-m mo pi 10 nes c machinas de escre*
rua Dr. Aristides Lobo n, ufi, com
Tlieodorico. (8684 S) J

JENI10R necessita para sua companhiaKJ dc unia senhora de cinde c juizo, paraviver como combinar, queira annttnclar
para esta reihcção onde icside para joel.

(8013 S) .1
rpRASPASSA-E- nrmazem de seceos eX 1110.liados, só vendendo a dinheiro,lendo bom contrato, á rua Frei Cari__a"¦ 533 - (S59,, P) S

A_.EIU_A:.i_
DR. C. FIGUE1
REDO especialis
ta cm cjttracijõei

completatn.n.
sem ner _ outros traballios s_raif.i___ i
fystema aperfeiçoado, preços uiodico3, ecui preotaçõc*. Jas 7 da manhã ás 9 danoite, rua do Hospicio n, 222, canto daav.iud.i Passos.

T~ÍENTISTAS — Coroas de ouro a ç$,*¦' (.. e 7$; chapas de vulcanite a 9'$-¦no grande laboratório
«1. 3, sobrado.

da rua' Uruguavana
(8317 S) s

eom longa pratica da sua "os-
pccialhhule no naiz o nos li .s-
plíaes ilo Vienna, J.eriim, p«.rlt o Londres, oculista doHospital da Sociedade Portu-
gueza do li_iiofi_oiicia e doHospital do Carmo. AvenidaCentral n. 00, de 1 ás 4 ho-ras.

Foot-Baíis
0Syi_íg_I__, Leasjue

e Paulista
Raqueties, Calça-
dos, Meias o tiolas
para Tennis: : í

MAXAMBO.MBA
Francisco Carlos da Silva Pin-

to, filíios e genros do finado
JOAQUIM CARLOS DA SILVA
PINTO, secretario da Câmara
Municipal desta cidade, penhora-dos agradecem a todas as pessoas quese dignaram levar á sua ultima moradao seu sempre lembrado irmão, pae esogro, e bem assim agradecem ao muitodigno presidente da Câmara Municipale sua corporação .ela gentileza que ti-

yerani mandando fazer o seu funeral.Uc novo convidam todas as pessoas desua amizade e demais .parentes para as-sistir a missa dc 7" clia, que mandan,'celebrar para eterno repouso de suaalma, -na matriz .desla cidade, nmanhn
quinta-feira, 31 do corrente, ás 9 horase ror este acto de religião desde já <econfessam stimmaniente (.ratos. (J 8.25

COROAS FÚNEBRES
de flores naturaes

— Casa Loureiro —
Rua do Passeio, 62

a^»wi_«____i

BENZOIN
&niâos:mSr^níl..7rrí?ad:
Pela navalha. Vidro .$.._. Pelo ¦_.
RANí/a0, 1'cr-u::,:'-i' owãüu**

**^BfflBM_SaE_*_____E______aK
CORô AS.. FÚNEBRES

DENTISTAS—-Local apesthczi_o "Idcl
son o mais '

Casas:
reno.

,.  poderoso e inoffensivo.Hermanny, Cirio, Dentei e Mo
(73i.| S) J

PODE ARROZ E' o me-
lhor o nao
6 o mais
caro. Ad-
herento,

medicinal

Perolina Esmalte - ir,li«-0 *"*
11.lij.1ire e.conserva a belieza d^peíe, Vp!provado pelo Instituto de lielle.a dc Pa-ris,, premiado na Exposição de MitaiíoPreça 3$ooo. PO- DE ARROZ PER o.XINA, suave e embclle.ador. Preco aSExijam este. preparados, á venda cm to-das as perfumarias e no deposito deste ede outros preparados, á rua Sete de Se-tembro n. _o., sobrado. (1.41) A

CASA CLARK
(Desconto aos Glubs)

EstadoLoteria do
DO

Rio Grande do Sul

TYPOC-I.AP.IIA, 
o mais baraleira. Res-

ponde-sc a cartas, pedindo preços. At-tende-se a chamados. Teleph. Norlc 4261,Casa Torres, rua Senhor dos Passos. 98,Rl°- (,12-j S) J
TTM se
U tom

- ile nma senliora parntomar conta de sua casa, que dêbanca de .sua condueta; trata-se ua runGeneral Çaldwell 11. iSo_ loja. (.Soo SI J

/-lOPIAS-A' MACHINA;?... Terei, eom
Y perfeição c.n qualquer idioma caspreços razoáveis feitas nor Steno.*.ictylo- mR.nplia muito competente. Informaçúcs: .1lei. ;<>_•, Sul e Casa Stephen, S. losé B"' "'¦ (?9-1 S) II I 1
nONSTRUCÇOICS, reformas d-^eioT, I I
y pequenos reparos e pinturas, pagamen- O
.?«, 

lÂ.!PirC?,2*Cocsi ,!'?,'1r com ° cori.tru.,W• tor AlicbaKhi, rua Uru-;-avana n S • ie.lephoue 5j.!_, Central. (5?.*S) B

;\1.V1II-.I]!0 - Qualquer quantia, a ju-I / ros módicos, para hvpothecas, aiíti-cHresi... cauçucs, ete., com J. Pinto; rua• Io Rosário, 134, tabellião. (li.104 S) R
/*jÃSÃ mobilada — Aluga-se do diaT»\J cm deante, uni andar com todas a*
çommodidiides, ipara um casal: a mobiliaf toda completamente nova; ver e tratara nw do Cattete n. R6, sob. (S)

- HiliMUSlíoTOKOT
Soluçüo Bsturilisada para anostltasía local om g

pequena cirurgia o cirtu-glã -_rC g
dentaria ^—_^—V0"^ ___& W*^ 1

wr - l,- Bxm_l • ^_lona— 
I

Approvacl;i._l«:..-—— 
- Efíoito Iinmediato, seguro I-rT"\ inoffensivo. - Não comem cocaína nem seus Iderivados - A' venda nas casas : Ilermanj-, Cirio, Moreno, etc. IHio do Janeiro - Preço caixa do 2i amp. BíOOO. n GÍ91 g|liii!IHgi9_IB!li_l_ffjpiHIIIIIB ¦¦_IM«««ai,_[||HM^

._. 1 rv*áx^l^^^^2

2S500, pelo Correio 35200. Vende-seem todas as Perfumarias. Pliarrna-cia. o Drogarias e no Deposito • Per-fumaria I.opes, rua (Jruguaynria, 44-nio. Mediante lw réis de sello envia-mos o catalogo do «Conselhos debelieza». ^ ^j

Collegio Sylvio Leite 7®™e BARROS =S6 e _s8 _ Tel. V. ?___ 
~L

internato, .semi-internato e externato. Cur-sos preliminar (para nnalpliabcto-), priína-no,, secundário, commercial, artístico e e_*tpccial de preparatórios para admissão ás'escolas superiores, de accordo com o pro-.gramma do Pedro II. Ensino pratico de'as vivas. Tratamento excellente ****•-íLmiiilr, , """ vivas, iratai
Sfffi*^^.-*!» W- coinmim.permitia-f cím a fínlília db direefor. (4.148 S)'T

PARTEIRAS
Jlmc. Maria Tose.

1 U pha, diplomada pela¦••>•" Faculdade ue Medi-tina de Madrid, trata de todas as doen-ças das senhoras e faz apparecer o in-
commodo, por' processo ecicniifico e semdor nem o menor pcii_o para a saude; tra--alhos garantidos e preços ao alcance dítodos, Avenida Comes 1'reire n. 7; tele-plione n. 3.64a Central, consultas '_ratis.
Iviu frente ao theatro Republica.

(S 46.0) J

iONORRHEAS lironicase
reccn tes.
Quereis fi-
car radi-

calniente curado em poucos dias? Pro-cume, informações com o sr. Feijó, quegratuitamente as offerece, não conhe-cendo caso nenhum negativo: r'_iIhcoplnlo Ottoni 167. (R6092)

g0 MACHINAS Sincer - Liquidam-se,
_ de s c 7 Bavçtafl, de aos a aoo$,de mao c de pc. Bancadas de dez c viu-te machinas com molor cleclrico. para fa-bnca de fazenda branca c trespontar ca'1çadn, de uma c duas e tres agulha»; '

40*P00$Q00
'POR lO.flOOO

. P-Jstrilme 75 °\° cm prêmios sor-'onhdo-os cm globos dc crystnl'BOIoâg NUMERADAS, por inteiro
A.' venda cm toda a... parto

ruiisnos sorteados

es?*.

de biscuit
Casa Loureiro —

Rua do Passeio, 62
!¦ '¦¦ *****-inniiioiftiyii_i H10H ii41_jDesembargador Cesa*

rio José Chavantes

f

prêmio de..
II preiiiio de..
1 .prêmio <Jc.,
6 prêmios .de
9 ipri-.mios de

20 prêmios ide
58 prêmios de

1301 prêmios de

1 :ooo$
300$
100$

50$
25$

4o:ooo$ooo
3 :oo6Sooo
2 :ooo$ooo
6 :ooo$ooci
4:500.000
2:ooo$ooo
2:qoo$ooo

47 :6oo$ooo

A viuva llressane Chavantes.
Amélia Bressane Chavantes dcAndrade e seu esposo, LeonidaUress.mc Chavantes, Cecília lírt-3-

, sane Chavantes. Julia Vidal deUliyeira, Cesario José Chavantes luniorc filhos e os demais parentes, agrade-cem a todos que sc dignaram acompa-uhar os restos mortaes de seu idolatra-do esposo, pae. irmão, sogro, avô, tio e
S1I-íJladI?t_.gE'SBMBAR0ADOR CESA-¦RIO JOSÉ' CHAVANTES, e convi-dam as pessoas dc suas relações paraassistir a missa dc 7» dia. que fazemcelebrar hoje. quarta-feira, ..o do cor-rente, as g i|_ horas, na capella da Vi-ctoria da egreja de S. Francisco da'aula, pelo que desde já se confessameternamente gratos. (J sfioc*

í
tin
soas

2000 prêmios no total <le
A' venda cm toda

10S :ooo$ooo
a parto

da Republica n. 195 (.5*4 S) s

MI.I.K 
ll.lciie l.uffier. prfrançaís il'histoire et de

49, ma dos Aronjos.

PARTEIRA
htterature.
t;8...S) J

MOVKIS 
usados em perfeito estado

vendem-se muito cm conta; nta Sc-nhor dos Passos tis. 14—16. (43a S) S

1-SC

jT-vtZKM todos e i verdade, que a ca«aXJ ¦ Arna.do a que maior sortimento1em c que mais barato vemi. moveis col-choça o malas; em frenle .i «--taça', da1'icdade. ,SSAt- S) j

]) IMIl-.IIiO __ Emprcsla-so só directa-mente quantias de .11000$ para ema011 l.vpoiliecas de prédios na cidade eilliurlnos, a juros muito favoráveis, rom'ida promptidão c pessoas de toda con-nuca; rua do Uos:irio 11. i;_, fim do cor-.ior, com o sr. Julio. (SiSiS)J

 beiro

TVrOVEIS — Alug.-im-sc, cõmpratii-s,
Xlí vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete 20, teleph. 557. Central. (349 S) J

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

linrios completos, avulsos, objectos
de arte, antigüidades, ornamentações, pia-dc bons autores, etc. ; na rua Sena-
dnr Dantas n. 45, térreo, cnm E. Ri-

(01.-14 S) S

TITACHINA (caca nickeis. — Vende-seIM tuna á rua da Alfandeg*i 11. ij;- i°
anda (ru8 s) s

a
*Tv_.POSlTO de pão. Vçnde-sc b,n-1 ' informa-sc E. Keal de Santa Cru.mero rSu. (.Síoo O)

to
Ç-a

f VIXFI1.TRO l),i-:J VI»i 11-. 1 K 1.1 — jl,i-se sob hypollJ ' moveis, notas' promissórias, c officiaes
trata-sc

¦ exercito, policia c Bomheir111 Seixas í, Fcrnande9, Rosário
ado. os.._   1 J

T\ENT1STA — Vendem-se nl_juns ferrosIf c compra-se qualquer objecto cUé si-liinctcs couiplctos; rua Senhor dos Pas-**;;_'"__•'_• 
|8. csi-.i si s

"J 
VtXHEtI.0 — Quem precisar sob l,y.T " pothecas, «ó negócios sérios, á ruan-.ieins Aues n. i.S, antipa Hospicio.

(1.15 S.l S

proprietários q-.ic não foram pa*le nluKucís \le casas, com a Eían-de M. S. Silva'-'.. f'.«. que.rani levaias mesmas cartas a Sociedade união dosProprietários, á rua da Carioca tt, 69, so*brado, bem como cartões de fiança.
(8S.17 S> J

A habih a5a cncarreira.se dc fazcliís" per
&°r 

""-'l'™.,l">Jl;n. .francez e he,n.,„|,„lEnilercço; 
Celso Queiroz, rua Parahyba

r^fe.l.T-^3.C"r,StQVam* mo'5'- 
l™^

TTMA senhora, aluga ,.,„, s-!n in(IlT_,n.«-' OCillc 110 cenlip da cidade, para des-eanjoo de_ casal de trata.,,,-,,:,,, com toda ;a dlscreçao. ferias a Maria, neste jornal, i
(7136 S) _..

A verdadeira
¦ume. Palmyra— Com longa pratica, traia de moles-

lias ue senhoras c suspensão, por um
processo rápido >e garantido. Acceita
parturientes em .tia residência, á rua
Camerino n. 105. 103 J

ypHiu
914. A-ssi-niblca 11.ra.*.. Serviço da
/.T.AI.Í-, Telophonc

e suas conscqiiencias.
Cura radical, injecçóes
completamente INDO.LORES, de sua pre-- paração. App. 606 e54. dns ,a ás lS |,0.Ur. PEDRO MAflA-
1.000. C. (S548 S)R

] 
'AI '-.-..-,1 sem filhos, v.ndo do interio

y precisa de 11111 cominodo mobiladocom roupa de cama e pensão, em casa drnimlia honesta. Cartas nesta redacçrpara Anui S. (8846-5. I

Parteira Mme.Sasroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero c evita a gra-videz. Aceciía .parturientes cm pensãoc attende a chamados á qualquer hora.
Telephone 11. 45S0, Central. Rua Ge-
neral Çaldwell 11. 223. s. 470.

TTM senhor viuvo, cotn filho
V uma senhora dc edade, sem compro .-sos c de conducla afiançada, para (ro- flnante de sua casa. Crias , _J|a reda-ccao, a I. A. (,,,„ s^V

_ÜPARTEÍBAii

OVOS 
di! raça

raça cataltã
leirom a .ij^on a du_ia,

... a 5$, ovos fresquissimos
do iha a 1.500 a duzia, na run Assis lluc-
no 11. 52, llotafogo. (S005 S) J

ÜMÍ.
soa fra::
idioma.

moça, precisa ter a_um lemooconversação em francez, com pès.:eza 011 que fale perfeitamente esteCarta nesta iollia a P. II.
(SGio .<*' J

fa p.-.r 40$ um hr.m
üo commerciò ou a'Ua S. Januário 25*),

cs--..-* S )R

J TMA senliora, a•U quarto n set.licasal sem filhos; i

1 'vr.s-iiF.ruo
3 / r

K o.-.arí
!r*"in i\t*
n. 170.

sob hypotiiecas
Ücea e*c ' juros

Mc
(?)

íP .V?í\*0 elementar: portu! j geogr., etc*. Vae-se a1 •¦s para rapazes, Preços'.-.irar Alves, Mem de S:i i

fitez, arítiini.,
domicilio. Au*
módico-. Pro-

<S;.i Si J

Espiritismo - r"«""!l'"s p-"-'*. -c**** «¦»«••»»*' sumias; quartas e sex-tis. das 10 da manha ás 4 da tarde; Ira--.t-.-.i da Luz 11. ,t. sobrado, lladdocl*i.obo, casa de família respeitável.
(S.ro S) R

k W^^3Êx\

¦ 'r.'iÁ',;--u:,'i','.'úòf,||i..-
**¦••¦ um",,-íiriwiMW'..;:

h SALVAQXO 00S BEZERROS
A "l-0.\TI. 

T.I.MPA"
B' o unico remeilio vctoriunHo,

qim curn n iliiirili.u destes, o iles-inlccti. os intestinos ilo riuIoviicçiini. — Depositários 110 itir, •
A__j.m_.D0 DE (WHVAUIO & O.Rim Io ilo Março 10

Erançisca
itnadaj

ecer a
tação por

processo scienti-Sim dor; traballios garantidos e pre-çns ao alcance de iodos, sem o menor ,,t-ngo para a saude; irata de doenças doute.-o; rua General Caniara n. no Teln. 3 .ii.S, Xorle, próximo da avenida Cen.lal. Consultas eratis. (,,3 S)

Casamentos trata.se com
brevidade,

mesmo sem
vil ,-t- ¦¦ _ certidões, ci-VjIt. -a,, e religioso, _o$, em 24 horasna forma da lei, inventários e justifica-Çoe? etc., com Bruno Schegtic á rua Vis-conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-dos os dias, domingos e feriados. * At-tendem-se a c.amados .. qualquer hora.Teleplione n. 4,542, Central, (Su,GÍ

Tintura ideal R__.
... , ., rantida, para res-í.titr ao cabello a sua còr original pre-ta oiiMs!..n!-a - Preço io?ooo; pdoa$ooo. Deposito íjernl rua- R. KANITZ.

TERRENO
Vende-se um tendo 11 ,por 51 metro-,11a rua ('apiião Teixeira Sampaio, junto cadcanle do n. CS estação de Del Casti-lio da linha Auxiliar, e da Liberdade, dado Kio Douro, ,. minutos das estações;trata-se na rua S. Pedro 11. 214. Es'urua ja tem agita canalisada. (J 8595)

A'S BOAS DONAS DE CASAINDICAMOS
o MAR VERMELHO

O UNICO BARATEIRO
Assucar íino ,_(;0
Assucar 2" «40
Assucar 3». ?f,oc,Kiijao prelo E. Sa.o; feijão cores, Sjjo,

ç^6o e Ç..110. Azeite Solar Coclhosa, lataiiSóoo e tudo mais scu exemplo. Arisli-des I.ouo n. ss. Tel. 511, Villa. (J SSa.)

Victor Alatíd
. ;A'nna-- Martins de Alacid, Eu-Jaliji Alacid Copelli e esposo,
Izidoro Alacid e esposa (ausen-les), Salvador. Alacid, Jsabel- Fowstcr e esposo e Maria Mar-Fernandes convidam todas as pes-.- de suas relações; assim como oscollegas c amidos do seu pranteado fi-

r?T-n,rn_.°; ^f£.rinho e cunhado VI-
Ç.1UR ALACID, para a missa de **•
dia que, por scu descanso eterno, fa-zem rezar hoje, quarta-feira, 30 do cor-rente, ás o horas, na egreja dè S. Fran-cisco de Paula, agradecendo antecipada-mente aos une comparecerem

_s______ta_a

DOENÇAS tfO CORAÇÃO
forte e irregular das artérias, do m, __e do pescoço, e ns lesões 1,0 coração
í,S<;''..r,a SJ'P"il;'' '"«»™í-°no _
D orna.r frü5e' c',,r:i"!-se com ° OAR-iJit.i_,b.\Ul„ grande descoberta n. bro-vada feia Saude /•„„,,,,,, para -_.____moléstias. Granado 6- Filhos Rua daUruguayana n. Qi, Rio d JaneiroImportantes attestados das n..._a.

CARTÍES DEVISITA í
PATEI/ EM CAIXAS COoI

ENVEIiOrPES

L-n,ÍVC,A A -VAP0R («=*" Mendes)Cartões de «_iu em branco e de lutode diversas qualidades e uri,,CAI&?W?Í PAPE-*- E 'ENVELÒP.
,g EM. BRANCO E DF. LUTO(Unico nruvslegiado em todo o lirasil¦I>ara qualquer- systema de tarjação.

Cartão em folha branco e
de cores

Vendas por atacado. Hemettem.se amo.tra.-, para o interior. l!,._Cl_ auente i'S.posilario SILVA FERREIRA.10 "01—Kua General Cmnara—5_
"IO UE JANEIRO

SALA ESPAÇOSA
sem .pensão, com luz eledtticá; _ r__da I.uz n. 96. Jladdoclc Lobo

A. 874S.

SITIO

COLOHENA,

Corrcin. niáis' Petembro 11.

Casamentos!!!
73, Praça Tiradentes, >n

J. BORGES DO REGO
Solicitador—Encarrega-se de papeis para casamentosno Civil e no Religioso e com uraencia.Na forma da lei, „a0 recebe dinheiroadeantado, n s-gqj

—-——mmAntônio Pereira de
Amorim

Sua esposa Grncinda A. Pe-
reira,• filhos e primos; José de
Amorim Quinino e familia; Mar-
cellino de Oliveira, Manoel Fran-
cisco da Silva, Antônio Francis-

co Duarte e suas familias convidamseus parentes c amigos para assistir A
missa de mez, r.a próxima sexta-feira,
,'.,-,.,.s'''cml)ro' P0r "«'ma de ANTOXIOP-]'I*.;.IRA DE AMORIM. na egreja debao Joaquim, á -rua dc S. Christovão,
as o i|2 Desde já se confessam gra-tos a todos. (Jí 89,13
*^^^/-^^^-!X^£i:7^3,

Amélia Cândida da
Silva

4*

Vende-se, nas Neves, om Nictheroy.com boa asa de menidia, eafeza! par.50 saccos de café, grande quantidadede aipins, mandioía, bom .pomar etcPreço,, _*5oo$ooo; informa-se á . ,a d.Camerino n, 142. loja, j, SjS7"

METAES VEÍH0S
Compra-se qualquer quantidade e aoimelliores preços. Rua da Alfândega,10S e 110. s^

AVISO
Fica transferida para o dia lc dopróximo iiim a rifa de um violino quedevia extrair-se hoje, 30 do corrertte
.^  J. S7-.1Í.

TlVi í DO SYSTEMA NERVOSO
m

PERDEU-SIC 1:111 parX posíos cada um tle
An brincos, com-! JTM sr!

uma saphyra, cnlrc
Campos Salles até .

um brithaiite
. ruas Bandeirantes,
pia.a da Bandeira.

(SSS7 Q) J

TjiXCF.I.LENTES aposento
.íj cisai dc tratamento oi
nu Marquez dc Abniníes.
íivívc-òsa Marqttez de P.iran.í-
'I^ICA transferida para o dia ..,I de r.«ia medalha dc ouro, .¦.:_
n ,í de setembro. (fou-j
-t-iOR.VKCllvSI.
.1' '

alugam*se a I
civalheiroa;

Entrada rcía
.11. (8621 S)J

o rifa
corria
S) M

Slarcc:

** *1 I-¦pr-* - o•fissão.

:di á portugueza, can-
dc Ra.Iit_.Ki, t leçimic.-. e y-vl-.ic. todos

nvciui variedade e anseio; rua
ll l-l.iriano 11. ;. sob. CSoaSS) J

IJRIECISA-SE 
de uma casa parn peque-. na familia, próximo á avenida Silva-dor de Sá, que não exceda de 90$ men*saes, com quintal c luz. Trata-sc com

Manoel, á rua Frei Caneca _i... .•*,-..;• S) .1
- rorr.c«-'c-*.e farta
lodico; á rua Ua-

casa <!c família.
(S;f.i S) R

PENSÃO 
a domicilio

c variada 'a preço
rão dc Iguatemy n. i*

¦lior de-eja encontrar cm casa dc
y uma faimlia que possa guardar o maisaüsoiuto símio, um commodo para descan-sar uma vez por semana. Cartas . Sbouza, neste jornal. (SS07S) S

*Wm RENA TO DE SOUZAimV/fPES, docente na Fa-. culdade. Exames pelos
\ ratos X, tío estômago,,

 intestinos, coração, mil-
di,;.;,.s! mües,eto. Gura tia asila-•- -- ma.- f?_/a S.José 39, tle

e moléstias dimulher, o UR. R
cura cnrri_i_nfA. -i iJ;«-- . AXDRADA
sois, ce modo simples, ev ta a rnnvlili-"os caros iniiicodoS, fa«iido aSpa?___r |nco,,i„„,do, sem provocar Iiemoirliaria
NA°GÂI^TlNDnraCÍra, •""•'• , JOSEPHÍ
ri:, ia j ,,' °', "¦"'"¦"•a do rClinic-b de Ilarct-lona; consullnsgrátis aos pobres. Acccila clientes _•>,pensão. Consultório e residência 

""a 
do *-'***' "tsL"nii0 *¦• ¦"¦ sohn>'-»- (m .d m\2à* 4, (menos ás quartas-

EXCELLENTES COMMÒDOS
¦'Aluga-se, ein ca=a de familia. umasala com quatro saccadas, moveis mo-dernos a uni casal 011 cavalheiro detrato. Telephone e mais recursos; ruaBento Lisboa n. 2;. r. s-i.-.

SENHORAS
s*_**__s__

Unico
evita
rões

mclicamcnio existente queradicalmente. Pedir informa-i Caixa postal 17.4 __ Ri0

¦pIANOS — Compratn-se de qualquerX autor de r|a .irmano; papnm-.e bem;
rua <Li Aííandega n. m6, loja. CSS;SS)ÃI

m sm

P*S
IíIiA-I.IVROS — Encarrcfra-se de
criptas avulsas, concertos rie escri-
de quaesquer tr.it.nllio** dc sua pro-Lima Carvalho. General Câmara
andar, tel. _*íorte, 1S37.-«.-'• R) r.

sal
. da
I C.

"UEQISA-Src de .uin commodo mobSado.
de família dc respeito, j.-.rn ca-

com dois filhos menores, no centro
cidade. Preço módico, Caixa iíi* —
1>. S. (l'_io S) J

saes. I.a.-vo dc
_arioca .--•, t° a

preços módicos.

PRBCISA-SEJL Krandc, c

TJTY POTHECAS
.1 I. localidade
ma di Quitai

.AS de-de 8 °',n, conforme
: c garantia; T. ("!. Dirr,
mia 6'j, leiteria. Cíio.t S) J

traspa
fcrèp-cta
on (*i„-
ilensagc

nlugar um bom predio,!com j.nnlim, ou tomar dej
ma grande ipenião. Dá-se pre* i
s praias do Flamengo, Russell

Resposta para o Petit-Dleu;
; Sar.tu Antônio n. 16.

(SS-Mi S) J

T ( MIA família deseja encontrar n^iira paraV. morarem economicamente, residindo not-iutce; quem desejar, deixe fartas restejornal, a C. !!. (,,_._,, i.) i

¥ENT)E-ST_ 
Mutambina.

Unie-i loção aromatica
que faz renise.ros cabel-
I«13 o destruir a, easpa ; na . TNGLEZ _. Lima senhora"Inglea râsT_'JL este nttom-a cm -*

Parlos. Molcatiasdas
Triuanicnto dos
abortos e suas con.
ccqucciai, dos cor-
rimemos, das coli.
cas utero-ovarianas e das reCras irreffitlarese prolongadas. Assemblèa, s4, das ,. ás .8.Serviço do dr. Pedro Magalhães. Teien

^Z^*nt;_ ^ (¦¦•?.t7)"B

Professores 6 Professoras

. . 1- * ••"•"»" u_ ijuciiia.-
jei! ns). Grátis aos pobresás 12 horas

tes _¦.<*)
dem te.

por

LL1--.MAO
c 15Í

lobrado,

AH.raiMi.0 jiraticámentc, ensina-..- • ,-XX 10$ c iS$ mensaes, na praça Tirada..sala 2. Das 2 horas e-n
C3584 S) R

*¦ prilico, Mr. Pc.ter saranle ensinaicm seis me.-ei, il'S. Francisco .il, e ruanclar. \ ae a domicilio.
(S180 S) J

Gancros
venereos

curara-se fncil ecnm
pletamente som dorcom LYS0L1NA doPharmnceutioo Jovi
no dns .Santos. De

,. ... , . Posilò geral: R.Acteds, leiepn. norte 3265. Prego 3SD00* 
s 2,0

Electricidade ~ '"^"''•"es c co....
certos i!e força c Hu,lidos. H. Teixeira.

15*31 rua Pedro Ame-
(17-' S) S

econômicas e sarai¦Pálepbone, Central
rico; 8o—Cattete.

moléstias dos olhos, nariz e oo-
vidas- 0 DB. NEVES DA R06RA
membro tia Academia tfe¦-\liEeuicina do ___•_. de Ja-
neiro, medico efe dlver-
sas hospitaes desta ai-

HYPND-MAGRETISMO
Se quizerdes adquirir estes poderes,rapidamente, procurae vos in=crever

no Cm?o do Professor "KADIR", á
rua Mariz e Barros, S7. Pelo seu me-
tliodo <le ensino, com S lições j.i po-deis influenciar e dominar os outros.
Taz trabalhos de Somnamliulismo coutros, sobre diversos assumptos da
vida. R s5;7

TINTUREIRO
Para importante fabrica dc tecidos

de alp.oil.io. precisa-se de um mestre,muita habilitado para trabalhar 
"com

produetos nacionaes o oçtranireiros.
Exigem-se aliesiados e boas referen-
cias, sendo' inucil apresentar-se quemnão estiver nas condições. Cartas aeste jornal a TINTUREIRO.

J. S..50.

G.i-rava Grando Granado-Sr J.'ilhos, Hon_*.nny o Sa-lão Elias, Ouvidor 120
A .TT'

TNt.l.l-./. francez, portupiez, allcmãoX latim.Cursos, 13? mensaes e aulas cm , -¦•-- - --. ----- ¦-• -.„.- _.-_...,-_-..Pirticular. ttisino rápido. Paul; rua S" ' '* " "•xnau
icilro 11. 51, 1» nudar, esquina da rua ila —' —«-«kokc» «<¦_-m , dade, cQni longa apática' \rtig0no pais e nos hosnStaes; timo, só

_.í7_ STh tr» n_r-« * ___,

PHEOIO EM BOTAFOGO
Aluga-se o excellente predio da ira-vessa Marquez do Paraná, n. 3, esqui-na da rua Senador Vergueiro, pôde si-rvisitado das 12 ás 16 lioras; informa-

çues na I.eiteria Mineira, ú rua S. Josén., ii.;. baixos do Hotel Avenida das
_____ horas da larde. (S670 S)

T-TYPOTITBCAS na cidade
-fi. t grandes on pct.uen.is í-i
de*, e juro módico. Informa
t.i. rua do Rosário r. i ¦;.

e ?uimrIiio<,
antias: ra;>i-

I
^:2a> CÂRDADAS

TXSTRUCÇAO primaria e
J poesia, etc, a m$ mcns.aes
*ij e nocturnu; á rua Paula

; on#!.i-;. di.*r-
Brito _,S,
W?S6 S) R >

Viwn fabricas slc Chapéos, em erú c côrcs firmes
Vende a <_'•". DE IXDUS.TRIAS-TEXTIS

Roa Th. Ottoni 36 - Caixa 1G09 - Tal. flerte 4306

¦ •v- .ma semiora mgk-za ensina «>«J«f»f_t*. S FSOS nOSOStaOS «imo 'ó 1

£j^]^^dL^.:,Srí.! «^ ®erSim, Vienna, Parts rr^...6r:
t.eço.vs de fran-çÃÍs -~y~\e ÍOÊtdres,dá consisStasl
U t-uion, run S. José n. 55, ,• andar.' . I_,_ÍS.*/__ÍT7_.._ íeCÍSS fj? •__( 4
-Í-Ti-qff..-.-. . * ~,—~-J!?iLiLJ! Ú3> tarde, em sua clinica\
VUmIT^à _nBale,!.n,!.f.5ryerU1nÍdr : á* VESHOA RIO BRÜSSZ® '
íl,l-___-_l'___l_____!!•_ (;i°9 s)-j ÃO. Residência Barão'.
Prof.3 M.e Altinv - p-tora-ínie ofe tcaraby 17-Flamengo*^

t* * vidente. í.è t «_%!*,
pela» linhas das mãos. Resolve atrazos- J iii0

.* oída, realiza casamentos e e-i-.-i nelos „ ,:500$000 " F"**1-*' -IM» _cittan__i

MALAS
solido, nlcgante

na X Mala C/ii'ii._
barutíj-

Rua La-

Unidos oceultos. Xão acceita pacamenlosen_o depois de obtido o .qne st- deseja; I nra_o .r.U mo Mattoso n. ... das ¦_ ás 4 lio-i£.„„,_,_,.r"'- *Í98o S) Rimo 59, 1

de juro qne fe combinar „•eis mez-, dando-se as melhorescartas |..ira M, R r,u do Car-•""¦ar. iüii(i4 S) J

LEME
Aluga-se um quarto com novéis ous«n; na rua Gustavo Sampaio r,. i_,.

' S' S509

Boa mobilia para dormitório
Vende-se uma nova e boa mobília de

peroba, estylo americano para dormito-no, composta de seis peças, na rua Ba-rão de Guaratiba n. 242, subida nelaladeira do Russell, J 8q?7

Cccilia Moraes Mendonça, Ilen-
rique Mendonça e filhos, man-
dam rezar amanhã, quinta-feira,-31 do correnle, ás 9 horas, na
egreja de N. S. do Rosário e

S. Benedicto, uma missa de ,10° dia
pelo descanso eterno de sua mãe, so-
gra e avó, AMÉLIA CÂNDIDA DA
SILVA, para cujo neto convidam os
demais parentes e amigos. (J 8795'Zg&^BBS&ES&^y-S&^-ESiESSü

Mainoel MatSíminianô
de Souza Castro

Os_ empregados da Intendcncia
da Estrada cie Ferro Central do
Brasil convidam a exma. fami-
lia, parentes e amigos de scu an-
ligo companheiro, o finado MA-

NOEL MAX IM IXIAXO, Dl*. SOUZA
CASTRO, 2o escripturario aposentado,
para assistir á missa que, cm suffragio
dc sua alma, fazem celebrar amanliã,
quinta-feira, 31 do corrente, ás 9 ho-
ras, na egreja dc S. Pedro, á rua do
mesmo nome, esquina de Ourives.

(J 83a6
ts___s_-s___3__a____3B_a_aa_9
Hermünia Guimarães

Monteiro
Frederico Alberto P. Monteiro,¦por sí, seus filhos, inãc, irmãos,

cunhados e sobrinhos, agradece
profundamente a todos os ami-
gos e parentes que se dignaram

praticar o caridoso obséquio de acom-
panliar á ultima morada os restos mor-
taes de sua muito idolatrada esposa,
IIF.RMIX!.-. GUIMARÃES MONTEI-
RO, e de novo por todos convida para
assistir á missa de 7" dia que, pelo éter-
lio repouso de sua alma, será celebrada,
amanhã, quinta-feira, 31 do corrente, ás
o lioras, no altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, antecipando-llies
por esse acto de reÜgião o mais Íntimo
reconhecimento. (J _"_o
¦____ra______3_ff_S____B___Sg*S_g

..jülieid-, Iracema Mi-
Taí-ãã d'01lveira
DI/. DO SEU FALLECIMENTO)

Francisco Gomes <I'Oliveira e
filhos convidam todos os seus
parentes e amigos para assistir á
missa que. por alma de sua ido-
latrada esposa c mãe, mandam

celebrar amanliã. quinta-feira, 31 do
corrente, ás 9 horas, na matriz do En-
genho Novo, confessando-se desde já
agradecidos. (M S9Z0

COROAS FÚNEBRES .
de panno•*- Casa Loureiro —

Rua do Passeio, 62

AOS COLLEGIOS
Pliarmaccutico pela -Faculdade do.Medicina do .Rio de Janeiro, com opti-mas referencias, offeroce-se como ex-

plicador^de ehimica, geographia e bis-tor.ra. .Cantas nesta redacção a J* C
______?___•

Xarope Peitoral de Desessarl?
e Alcatrão da Noruega -*

FORMULA DE. BRI."»
Approvado pela Insp.ctoria de I[>*.

giene e premiado com medalha dc ourona Exposição Nacional de 1908. Estemaravilhoso peitoral cura radicalmenlebranahi.es. catarrhos chronicos, coque-Inche, asthma, tosse, tísica pulmonar,dores de peito, pneumonias, tosses ner-vasas, constipações, rouquidão, suffoca-"wes, doenças dc garganta, larvnge de-fluxo asthmatico, etc. Vidro, 
*iS_.oo 

—Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra(Ias 11. 45; Carvalho, rua Primeiro de-Março, 10; Sete de Setembro Sr e one a rua,da Assemblèa n. 34, Fabricaiiliarmacia Santos Silva, rua Dr Aris-tules Lobo 11. __¦,.. Teleplione 1.400,Villa.

PENSÃO J.LPHA
Optimos aposentos mobilados, paraFamília e cavalheiros distinclos. .Diária

desde ,5$ a S$..oo; forne-C-se pensão adomicilio; na rua do Cattete n iSdtelephone C. 4585. J. 8503.'

^éí\
Desappai-eceii um, de eú, cinzen.:*,da rua 'Marqucz de Olinda n. c..t.r.aliíica-sj. generosamente a nueúi dernoticias do mesmo. I, .•.,«._.,

PETROPOLIS
"»endf-s» 

um aquecedor continuo d»cobre, com fogareiro de quatro fóco<a herozene e uma banheira quasi nova]na rua João Caetano n. 350. R. 87_r,

TUBERCULOSE CURAM!
Só com o STENOLINO é que s.consegue curar e evitar a tuberculose,

anemias, pulmões fracos, neurasthenia,
fraqueza geral com dyspepsia, impoten-
cia, memória fraca, dures 110 peilo, fe-bres intennittentes, pallidcz ? .lí.rc»
brancas. Importantes curas cm iodo oBrasil e estrangeiro. Procura ex:raor-
dinaria dc ioda a par;:-: danado cr
Filhos, Rua da Uruguavana n. 01, Rio
de Janeiro. Vidro, s?, peio Correio,

":t
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ILHi
Curam em poucos dias as moléstia!

do estômago, figado ou intestino.
I*s.as pilulas além de tônicas, são in-dicaías nas dyspepsias, prisões de ven."tre, moléstias do figado, bexiga,' rins,náuseas, flatulencias, máo estar etc.São um poderoso digestivo e .egulari.zador das secreções gastro-intestinaes.A venda em toâ.3 as pharmacias. De-

posito: Drogaria Rodrigues, rua G.Dias, 59. Vidro i$áoo, pelo correio
mais 300 réis. j jtl
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fBíiUiotheca de. Obras Celte
£Òftftl_I<i. tEA? --CATO^^iQuarta-feira, 30 fle Agosto fle 191G I

Recebi. Portador fiel;
tambem revistas. Espe-
rava noticias hoje. Por-
quc nâo mandaste ? Es-
tive muito mal ii morte.
Salvo. Bom. Adeus. Sau-
dades infinitas.

Vende-se i.ma collecção de livro.,eornpleta, inteiramente nova e de quali-4ade superior, por aoojooo. E' enca-¦Icrnada <-m Roxburgh. Custou 4S0J000.Propostas por carta a Antônio, postarestante do Correio da Manhã. ¦

PENSÃO
Passa-se uma, com contrato, cm umatua esplendidai, próximo ao centro dacidade, casa boa e apalacetada com to-dos os commodos com janellas pari. o

jardim. Informações á rua da CariocaJi. 41, loja, com .0 sr. Nascimento.
J S842

BILHARES
Vendem-se quatro, cm bomna praça da Republica 237.

MME. VA6UIMAR LANZONY
Cartomante somnambula, Vidente ,e

prophetica, deita cartas e.M pelas li-
nhas das mãos; note o publico que esta
somnambula trabalha desde - i88r, nas
•ciências oceultas. possuindo diversas
tnediumnidadés;- dá consultas todos osdias, das 9 da manhã ás .8 da noite. Rua
D, Latira de Araujo n. 71.' J 8898

estado;
8686 J

LOJA
Aluga-se uma boa loja,

Àndradas n. 44.
a rua dos

Mi 8691.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada '_ 
premiada com medalha
dc ouro

ínfallivel nas empigens, eJarthros,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, eeze-ma-i, pannos, feridas, frieiras e todas asmoléstias da pelle. Pote ifsoo. Depo-sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-dradas n, 45 a Sete de Setembro. Si.

(R 53)

Tailleurs e Toilettes Chies
No José Miranda e mme. Julia Mi-

randa, ex-contramestres das casas Rau*
nier e Nascimento.

Na rua Sachet, 42, Esquina da de
Ouvidor. Teleoli, 6178 C. M 8703

fhíun
Precisa-se adquirir uma nas seguintes

condições: comprada a pagamento a
prazo, com bypotheea do immovel ou
arrendada com contrato. Que tenha
boa aguada, boas terras e regular casa
de morada. O mais próximo possivel da
capital e próximo á estação de estrada
de ferro. Quem a tiver nas condições
acima, queira escrever a Abel Miranda
de Souza, rua Sachet n. 42, a" andar.
R'°- M8704

.VE-.3 precisa
collocar dentes artificiaes?

Não sc deixe illudir, pro-cure um especialista, porqueesse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo i
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelosdiversos ramos da profissão.Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar, r.ce
de preferencia, cxeluslvamen-
te, para collocação de den.es
artificiaes, por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
sos trabalhos executados porsystema novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preçosexagerados. A primeira cônsul-
ta. para. informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — Rua do Car-
mo, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

§| SASA JP0LL0c
A. LEMOS '

. Com officina dc instrumentos de mu-
sica movida a electricidade, participa
aos seus amigos e fregúezes que mudou*
se da praça Gonçalves Dias para á rua
dos Àndradas n. 73, onde espera mere-
cer a continuação de confiança dos seus
amigos e fregúezes quc até aqui lhe
dispensaram.

Rio, aS — Agosto de 1916. —- A,
IcnurS. 8012 J

A CASA MUNIZ
Aluga um espaçoso escriptorio com

dois compartimtntos, por 70$ooo. Ou-
vidor 71.

^^^^^ w
T__~*™m^m^-m__________W___^B___________________^ J» — ' ¦—

UM CAVALHEIRO
que durante 18 annos soffreu de bron-
chite asthmalica, tendo-se curado na
Europa com a receita de um medico
allemão. envia gratuitamente a cópia
da receita a quem a pedir por escripto,
remettendo envcloppe com endereço e
sellado para resposta. Dirigir caria a
Américo Silveira, á rua da Relação
n. 3, 'Rio. R 8503

Doenças cia pellè e Yenereas—
Physiot-firapia

Dr. J.-J. Vieira Filho, fundador e di-
rector do Instituto Dcrmotlierapico do
Porto (F-rtugal). Tratamento das doen-
{as da pelle e «yphiliiicas. Applicação
dos agentes plírsico-naturaae (electrici-
dade, raios X, raditim,#caior, etc,), no
tratamento das moléstias chronicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega o.
t5, dat a is 4 boras.

PARAHYBA DO SUL *H

JOGO DO BICHO 2
Methodo pelo qnal nunca se po-

-crú perdei- neste ji-go, feito sob
cálculos iitutheinnticos; envin-se
pelo Correio mediante 2.-5000 em
sellos ou estninpillias; cartas ú
Arcliimedcs, neste jornal. (116938

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só no Café e Restaurant Rio Branco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

30M EMPREGO DE CAPITAL
Vende-se uma solida e confortável

casa, coin commodos para morada e
negocio,. tendo anncxo uma padaria,
tudo. illuminado a luz electriça; tanto
o negocio como a padaria estão bem
afreguezados. O predio tem agua en-
canada, pomar fruteiro c quintal, e c
edifieado em terreno próprio, distante
20 minutos das Águas Salutaris. Trás-
passa-se com o sortimento ou sem elle.
Quem pretender dirija-se a seu pro-
prictario José Rodrigues da Silva Ju-
nior na sede do districto de Santo An-
tonio da Encruzilhada, E. do Rio.

R 820a

-«*=
W DA-SE trabalho;
a duas familias onde haja moças, t,
que queiram rotular pequenos frascos
no próprio domicilio. Exige-se aptidão
e limito esmero. 'Carta neste jornal
para L* iP. S! 'Só conycri» 110 centro
da cidade e suas immediaçõcs.

>M. S6.J0..

ESCRIPTORIO
Aluga-se um bom escriptorio, na ruâ

S. José na. Pharmacia Brilo. (J 7S01'

AOS SRS. ELECTRICISTAS B
BOMBEIROS

Vende-se pelo reduzido preço de
550S: uma bem montada officina de
electricidade com todas as ferramentas
e máchinas para todos os trabalhos de
seu ramo, com mais um armazém, bal-
cão, esot-ivaninha, Iduas escadas -etic).,
eom quatro mezes de uso, sendo seu
valor mais de um conto de réis. O
motivo é ter- o dono dc se retirar.
Não deixem de aproveitar esta- ocea-
sião. Rua Senhor dos Passos n. 94.

M. 8SS8.

Advogado commercial
Fallencias, concordatas, acções, cui

brancas dc notas promissórias c comas
conimerciaes, penhores, dçspejos, minu-
tas de contratos e distractos, divorcio
ile portuguezes, podendo casar novamen.
te, etc. Com o advogado A. Leal, rua
da Quitanda, 50, sobrado. 701)8 J

FABRICA DE CALÇADO
Precisa-se de um hábil coiitranví.-iire

moldeador, cortadores, posponlladores e
officiaes de iponto esteira; na rua da
Alfândega n. 194. 'M. Slio *.

¦^^ H i\_P <_fl& H__f 
Cor"P**"-**-¦ a- Cincmatogra.

Tr?_J?!Í!_-_™S ^¦^ ™^-" pl-ica Brasileira
XJl1.-Ll___LO Cila A A £ TTr-.trv.t-- r. .__

monos grandjoso^(omarú_ojeujogar. l-i-U-iamma. nao
HOJE üm film 1"eé um grande romance de amor HOJE
•A."V J_.ru____:R, ou TBOCA DE ALMAS
. rKíffl::ffissssa« .tt_*____?t__%_^

-â_S feriaS d© ___@0__.©Í_. Uma 1co,modi,a explenaida da fabrica GAUMONT;
7. executada pclofino artista mr.LR.iNGl. PBilRET

~JO___LÍ< «g^u^aju. do theatro Kdon, de Lisboa -O» hyüíoaX

THEATRO REPUBLICA
Filma da EMPRESA PINFILDI

Empresa
Oliveira & C.

SESSÕES CONTINUAS DAS 7 AS 11 HORAS
-B-EltO do E-X-tlst.3.

ROBERT PANTQJQ I
nas barras fixas

PROGRAMMA DOS FILMS :
Um delicio Mystcrioso — CompostoO club dos Monos -Drama policial—1: Serie-Sactos LatiumA Mascara humana- Drama policial 2- Serie - S » »Tudo para meu irmão? Comedia—Latium 1 »
Preços - Fil-as 4#00O - Camarotes 3$000- VoLtronas 5QO - Galerias e Jardim 300

Sabbado —- «___ re-vista-
MAIS TT_!l_..___ ! M ssso

—^^^^^^^^mmmmmmmL 1'¦l_!__'.'L'J_!_LI__'__!..'»¦¦¦ i-iu ii.tasKvj^q^^ma^tsa^sm-tim-iri-s,

THEATRO _vT

Éísi mügüeF
D. Isaura, Ramos, -uitiga c conheci».*modistu de vestidos, participa íi suaiiumcrosa freguezia c ao publico cmSÇral, que; no dia i° de setembro pro-ximo vindouro, Inaugura na ca?a d-chapéos dc iiiiue. Fcrcivá], á rna Setede Setembro'n. 193. T. 4-S-, Central,11111a secção dc costur.-is para senhora5e espera que todas lhe dispense.» amesma attenção. j .;•*-.

M0T0ra^PMER,7
Venile-se uma, com pouco uso de.1 11- IIP, tres velocidades c detrayageTratai-se ua Casa da Estrcüaj á rua doP""-1" '34. j 

js,3

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar drnhefro ?
E' o que pódc conseguir facilmente

per aluguel mensal e módico, todos .moveis; rua do Riachuelo n. 7 Cas-Proi-resso.

________________mm^mmm_mm_m__mmmm_mmmmm_mmtm

mim Kl
____________{ ____r^^^ ^_B m_\

^m-^-mmm_\-_mm___________WK__W______________^'"'"""" ——————****—————————_—__—_———————_¦______

ODEON Companhia Oine 111 svtog-ra.-

 pliiea Bi-asileii-a
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2ARTÍSTAS 01-I.EBRBSn
-Des _3__qx.X._____: A. ! !

_^_\__A._xr___cjL
a -C-__-__»os

_^_\_c_í___Nr__a:_í!_, 9 
~ 

% q
ITÁLIA MANZINI, formosa
e cax>tivante, no magestoso

drama de amor ._,._, .. -_»- _, ___i ¦¦ « ___> m_w _, m -v
Mlle. FAlíREGES, meiga c loura, insinuante c linda, no drama do vida intensa

MAO TENEBROSA
ra, insinuante c linda, no drama do vida intensa

A ORAÇÃO DA ESPERANÇA
—- ,l,i-H—15 —- —

PRÓXIMA SEMANA. PRÓXIMA SEMANAGIOCONDA, (a verdadeira GIOCONDA, de Gabriel d Aiinunzio), Sl-tàlB-EXTRAInterpretada pela celebre artista' que o publico já applaudiu mlle. Helena JMakoswka —O DEVASTADOn /¦ série dos VAMPIROS, o querido romance interpretado nelaquerida mlle. Musklora. ' '
___w_w_-_ya_______w&*.

TINTÜRARIA

REFORMADOR»II
ÇOMDUCÇAO GRÁTIS - Cliamadôs;Telephone, Central n, 4.305 — Especlali-ilmlç. era limpeza cliimica a secco. „ava-sc1 t:r,ge;se oualnuer tecido, por mais linaliu. seja. Lavam-se e passam-se roupa»e ca-siinlra em dia c meio. Entregam-seroupas de casimira ile limpar c ->assar

ein 2 hora?. Lavam-se roupas de senhora
por mais finas que sejam. Limpam-te etiuçcin-se luvas, plumas, boas ai-rrettes ecappços dc homem. Executa-se tudo comowfnieão c a preços módicos. Ilua Sena-dor Dantas 11. 85. (8551)-

Concessionário Walter Mocõl..
-- TEMPORADA OFFICIAL DE i'916 ->

Grande Companhia Lyrica, do Theatro Colon, de
Buenos Aires, da qual faz parte

a celebre soprano

UNICIPAU

h VIDA ACABA, MAS A
IMAGEM FICA!

Podeis tirar em vossa casa 3 retrrito
ou grupo de familia, reunião intima,
jantar, pic-nic, casamento, mc. A Foto-
Brasil, rua Sete de Setembro, 115, te-
leph. Central 4.22.1, encarrega-se des-
nes trabalhos-, exectitando-se- primorosa-mente. s S653

>-
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PATHS
m______m____m _^„-j

Sempre na vanguarda da apresentação dos filmsde real valor technico e artístico, apresentará a bri-lhante artista que a cada creação nova maior fama
conquista

AMANHÃ *:¦ AMANHA

MARIA BABBIENTO»
EM COLLABORAÇÃO ARTÍSTICA COM O THEATRO SCALA, DE MILÃO

ESTRE'A — i° DE SETEMBRO
XA CAS.-WRTIIUU NAPOLEÃO - Avenida Rio Branco iüi*.
Continua aberta a ass ignatura para io recitas

A .Empresa ro2a aos Srs. Assij-nantcs vir realizar a 2» entrada de 10 "I1Mirarem 0^ respectivo.- cartões definitivos. 5 '
A ASSIGNATURA encerra-se impret crivclmcnte hoje, ás s horas da tarde.

AVISO
Ho nccôi'(ío com a l>ii',t?cão doTlieatro Municipal, tendo çjn vistaevitai' a especulação da 'levcnda

do bilhetes com ágio, o pnra faci-litar aos freqüentadores das gai»rias a acquisição do logares, a em-
presa resolveu pôr á venda lit>"o eamanhã a sério de bilhetes parii ás10 rOtltas de assignaturas aos pre.
ços avulsos.

Xetras A o B 70$ |
-'. ,„ (10 recitas.Outras filas. , 50$ |

Não se acceitani encoiiwiienilas.

Das 101_ da manhã até ús 5 datardo estará aberta, á disposiçãodo publico, a bilheteria ilo Thea-tro Municipal, lado da AvenidaCentral, hoje e amanhã, somente
liara esto fim. (5929)

smo.—

CIRCO SPINELLI
Grande dacompanhia eqüestre nacional

Capital Federal
Empresa Aifonso Spinelli — CompanhiaBenjamin dç Oliveira

HOJE
GRANDE

HOJE
FUNCÇAO

Ijj-ogramma cheio dc attracções—Suecesso.
Suecessos

Ij, lálizarâ o espectaculo com .1 represen-tnçuo da pomposa peça fantástica em 1
Pfologo, 3 aclos e 14 quadros de Benjaminde Oliveira, ornada cora lindos números deiniificv» do inspirai!»...macslro Paulino Sa-"*cramento; .intituladni *,.., - ;
A PUPILA DÓ DIABO*'

Soldado-, canipone-cs, fidalgos, etc.rigorosa nusc-cn-sccnê
Xos dias 2 c .- da mez vindouro, será'

H-PÍ?-*-*1"-1*" " l,e'-':1 dramática OS PES-CADORES, a pedido geral.
Preços c horas do costume

TODOS HOJE AO CIRCO SPINELLI
Depois do espectaculo haverá bondespara to.las as linhas.

AMAX1IA GRANDIOSO ESPECTACU. O
(lt 8914)____•

___,^

O
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. Bella como a Gio-[0)
, conda, brilhará na

tela do Pathé a ex-
celsa:

LEDA 6YS©
no genial concepção
poética do maior
metleur-en-sconc
italiano : Cascrini

Como
-'aquelle i

Dia...
Extraordinário poe-ma de amor, posadointeiramente na
Hespanha, em quc

„, toda a alma reiigio-sa, fidalga, apaixonada Ibei-íca brilha c palpita.A estrella mundial da dans;. Andtiluza CarmenViceute baila com impeccavel maestria no se- rtgundo acto a famosa «Dansada Cigana». Primorosa __tescolha dc sccnnrios naturaes. Divina escolha de *S
artistas. QJ

PATHE
HOJE ULTIMO DIA DESTE PR0G1
As fabricas Pathé editam em tres longos actos a novella

sentimental
O STRADIVARIUS DE SYLVIO

Formoso poema semi-religioso, melancólico e puro
WSST ÜMA REVELAÇÃO ARTÍSTICA

Surge e apresenta-se no Pathê uma revelação de grande arlc:

A felina Me. Tilde Kassay

im
''-*¦¦

M?

no drama de vida moderna perversa

ÁQUELLA QUE DEVIA MORRER!
1- acto: O sol do amor juvenil acalenla a maturiilnilndoent.a.-2« acto: O zenith adusto.-- 3- ac o: SalvsiaO declinar. - á; acto: Naufrágio... Ocaso dó amor

— O preferido pelo escol da socicria.tc carioca
Em 3 netos desenvolvo-so

ií

A Y..i''íi(It>.,; _v-á(üsa

'*'m*!j!*llf*»~__ttmF

ies Je li"
- A posição melindrosa do esposo

A conílss.lo — O Te-
curso - Unidos A
-fllicldnde !- A vai-
dado a serviço dn
uma dama leviana I

H
Um prosoripto do

imitido pelo crime
conimettido ! Um

lar em abandono,
lagrimas o sauda-
des. O encontro.
BccordaçOas ilo ,um
tiassndo feliz— FeH-
i'iilados pereunes l

u5_.mau3_.aL -¦ ÉSTRE-A^Ã^nhã
3 - SESSÕES SESSÕES — _

Pchjr^r* vo* Bçrtç ,;,ral,.0 11 JiihHiiicopcra do maestro WOtH.FKRRÀiil

I

OR ETO
*^8

AJ2AN N

"CAS8NO- PHENÍX "
--_!_!____ ______ ____ "ossões q e fiüüci.ina na Avenida

_-IO_r___ 30 c3L© agosto dl© 1916 33:OT___- 1'HBATKO 1-EQUIONO J

SESSÕES A miri"s*. comedia clc Prancis de Croissct

I A's 8 e ás IO lis. TELHADOS DB VIDRO
^-.2-1 tTtiV,iasS\%T ZV^V^^ í *"m. America Ao XortÈ
dida no Tlirafro í.yr°co ilcsta ..HÍÍ.1 rcc..itcraente «oi com calor applauj

tcidessa Snanna .sra 01I,1)I-Vt.\ FRIDOWSKY - t',i„!.. r.it. sr. AI,. '
Vi piínieiM ven a opera "II. SKCil l-TI) lil SlIS- \ vv U l "¦ 'U „ , ,,liiidni!:iio í'ROI.OGO ¦CIXIiJI.vi'1 >.•">'.'"—.'• ¦-•-/----VNA *-'--*-- executada coi»

Os csncciaculos comecnrüo' ri
\TOGK.\PlilCO.

eelelirc composiçilo ,|o insiene maestro III'N'mntM* ri-ivinTT-eu ada pela CRAXQK ORCIHÍSTR \ J !¦ -6 -a"-!-riHm. °T "MCi-sePa- "?'
iiianstro ROBERTO SORIAXO. '.-m.»Ij J.A.N TR», soli n dircccao do

sessão, ris S 1101

Ima das notas mais sympatliicas,apresentadas rclo Tlieatro Pctjucno, noI licnix. foi a monta-ieiii da peça, per.Icitaineiit ede accordo com a sua cie-Cinte sala de espectaeulos-. Montagem
parisiense. Tudo ali, na verdade, ú riee u ücin -losto : scenarios, mobiliário, atlc-recos, toilettes,.,

lima do Souza e Be'mlra do AlmeidaUe tal forma caprichiirani na apresenta-cuo de suas toilettes, i|uc uni uo-so rchciioii n surpreliciidcr, lioníim

una scnliorita que. fusindo ao interesdo entrecho da comedia de Cróissut 'c
miiva "croquis" dos "robes dernicí cii'-que as formosas actrizea lan.-avi.n aa bomgosta caneca,

K ora abi eslá como o Rin se tran-.forma numa cidade ci-<ir.-'-id-i e "cli!'-'
Nem esse dciallic da vida elc-j-.irite dcraris lbe falta. As a.clrizcs lauç.inb

PAlIlA-í?1103 S0CIAES "D'° 3M

jjiunu
nn

Roliert L.onard e Ella nail

Dli I.-KO ila üBlvor-
fal— Trabalho ori-
fiinal cm peripécias
arriscadas.

EXTÍTÃ
O Jora.al

BEni«_r-_-»__»--_,_l•--p- ¦ - - w» <_. a *_tm_a
ílcFenlia dos acon-
tecimentos mun-

diaes ile maior vul-
to I

•VKy.ÇO-, P0PUI.ARISS1.M0_* -l-ri-ffl
ealeriíts nobres, -$; entrada geral, i$oo

theatrocarlos^õívTes
-t-i-i_j»j_t_/ —- 2 sessões 2 — - HOJE

A'S 7 3/4 e 9 3/4 DA HOITE
ESTUPENDO E RUIDOSISSIMO SUCCESSO

Del Negro, Calderon «Bernardo Ferreira 
" ' ""C5Í:'°3

'WmL _&&_DO
*imÊmÊKi&_fBÊ_t______mÊt__r'_' mim

MIMO
Exito bril^ntissimo^dos _^&_l__ TEArCÍC„^e,J jH*'»JOÃO SILVA BERTHE IÂroH, MBDINA DE -*0U7„RI*HUrf, ALVI"S'

TOMA PARTE TODA A COMPANHIAA ' EUSA SANTOS
EFFEITOS — GRANDIOSOS EFFEITOS DE

Scenarios maravilbosos

CIRCO PIERRE
Armado á ma da PassagemOrrtide companhia cr,ucstre c _ooDircetor proprietário — Mr. Jean í-i?n'--H°je -"/M^.rÍTo— 

Hoje-
— Grande funecão —

ESTKiSA- SENSACIONAL".—ESTRÉA
Um terrível leopardo

c UU PUMA AUSTIiAUANOteras irrequietas, de iisstlnctos sanguina*no-- que serão apresentadas pelo valoro*
DÃO0"" 

bra£ÍIci*'0 CAPITÃO BRAN-

THEATRO ÍVIUNiCIPAL

LUZ
A REVISTA DA ELECTICIDADE- Guarda-roupa deslumbrante lll**1-/*uc

¦•DODJUtUSTO'
__5937)

Coiioes.sfonar

\J_,KJ_i\J Ii_KKl_STl_

(__- '•• y,.,,-K-u •! .-.ii,irciic:iüer, noní4m,IPARCIAL") " **"

— a" sessão, as. io .HORAS_ Mobiliário fornecido nela casa Red Star , Preços- cariar.. , -, 15$; camalotes, i_$j fauteils, 3?; cadeiras -«-rottí, «.íoooj ça crias, -i$ooo'. llilhetes á venda'no tiè-itrn 
,o-ra,nd;i-; ;f??°: «•" __-^*J_''' LL0*-!! " ~ 'Ma«n«" «'---"te, is 4 horas!^ Sc»»i-feireâ-os1_ÀRS_ADlNHOS. Ho-le G Sempre

S__ -a-u-vvím__ —— ______ m u,,_____. „ ,„_.,__, w—mu (59.14) lil"---",--, iiii_i_,. _.n-,in

,I M&J_B^*- ÜLTIMQ7^^]^^^^^. |¦riLTS^ KASSAY I

HOJE
D»nsas

Amanliã, programma novo com o grandioso film UM FILHO D\S
IMMOUTABS

A Mão ALEIJADA, a ultima palavra da Cinamáíographri trans-
portando o Kspoowdor ao pai/, do Sonho. Mlmos-mento desempe-
nhado pelo aetor Ilobnrt Leonardo e l-.lhi liai!.

èic_?* A seguir: Gramios novidaúos-Sd no Avenida: "__\ w
m_. 1 mmm-,-_*__™-~tr_.U-_?_T-r'?!r?-M^ m ..-,-,.

difficil trabalho de equilíbrio,executado pela interessante art:iza Mlle. OLGA TAKESSAWA
O celebre jockc.v de Epson.

0,11 e •
a jap.

1 — Alexandre Gerard
rearir-ar
dade pela primeira vez nesia

O SALTO DA MORTE
que c-oH.-iste cm galgartnagniícco cavallo cem

j mente vem] iilos,
AMANHA — C-raado

íotnbadá Oo <-c.i
olbcs completa-

funeção. (R SÍ22)

- Quarta-feàva, 30 tle .Agosto
- — A'8 ti HORAS _ _cluàsicas por Mino. ISADOB/V DUNCAN

ncurso do notável pianista fraurez MAURICE DUMESNIL
Ultima representação—Despedida da celebre ISADORA DUNCAN

 PROGRAMMA 
pattei» SO.VATE,

Atlagio sosEcnuto.
C — Presto tato.

» ADACIO (de Ia Souate Ps!" KTUDE cm rc bcmol I L':u -' VALSES, op. 30 "

•1
• I¦J

a" parte

Empreza «J, Cruz Junior-- I.na da Carioca ns. _<) e 51
HOJE - Ultimo dia deste programnia! 

"^SÜOJÉ
 ° •_<

o
CIllIJC,!

vYugíxia

ou
" Film dc

fi longas partes
dida

(<
B3WS

TTLTIiM.O _A._VIO_E=l"
ilho soberbo da fabrica FOX-FIL

^t^ms_sisss_____^s_w____w_____________esiTHEAT
Tonrnéo

fGSBMILDÁ 1)'0LIVEIRA
A.'S 7

I1AI.I.ADE, on. 4-, piano. solo.
-• XOCTUKXESi Auge stir de cliamp ••••••¦ti» batnitlc — Xoàtalffia 
MA-URKA trafica* 1'OLOXAISES: (A) ltéviilttíion..)..'.','.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

U») Í-íi p.itri- liberée )
-¦_,,.__ , (Intervallo dc 5 minutos)nUAMIF. POLOXAISE, 11. S, piano, solo

.1 __VALSES, rc beniol, sol bemol, Ia bcmol
llnlietca á venda na casa Arthur Xapoicão c, d-sna bilheteria do Theatro Municipal,

3EETHÜV-N

BEETHOVEN
LISZT
BRAHMS

CHOPIN

CHOPIN
CHOPIN
CHOPIN

CHOPIN

horas da lorde cm dcan-
<."9*o'

Apresentamos a impulsiva e tonta-doramonto bella artista russa -
interpretando o tempestuoso 

'dTam "ri^víd "

._ raras — Tr
Apresentação dn unis uma artista de valor, linda
1-EARSON. t,

•IS, cm
applau-

• >
A EVIDENCIA

Mais um drama majcsíoso da fabrica D I.UXO,' obra dc grande aura-"tcáo, cm 5 partes movimentada- e cheias de sensação

..-¦ Amanlm — A FIÍ.HA 1)0 CIRCO. — 5' sério :.— "A CASA
OO MYSTERIO". — C" série: — "PKDEíDO SÇCCXJRRO".

. * 
ÀTTfâiÇUO 1 I — Ko c»iucjo do seteuibro; — ESPANTOSAS

_IAVII)A1)£S AR S9__)

i-ojra
Sessões

Coni])an!iia
ALEXANDRE AZEVEDO

RECREIO
n. _ 10 9 .ii 4"

Quarta-feira 30 de agosto

( ULTIMAS 
"REPRESENTAÇÕES

I-OJÍÕ

Sessões

DA COMEDIA DE GAVAULT

'.)

Ticâozinlio
Protagonista.

AMANHA — Duinta-ieira.
acios de JIAUS 

~e 
CARRE'

Cremilda d'01iveira
rc vaud*i — 1* representação do

, .raducçíto ife Lút2 Patme
.MARIDOS

lie em

Em ensaios — MOCIDADE. pejra em i actos, exilo c~iii:rr.c
Festa artística de CREMILDA D'0_IVEIRA.

A-E6RES
'< Rcna-ssancc Jo "Tlusatre B

_^^ (R S896.1 &

THEATRO APOLLO
Quarta-feira, 30 de agosto

Festa artística da actriz
j-suln;. Motilli o dosactores Olhei lo do Carva-
llio e João Henriques

PROGl.AMMA,
i' — Conferência humoristica

de Rego Burros, pelo actor Olhei-lo dc Carvalho.
2—Pcer Grysitde Ibsen, peloaetor João Henriques.
3'—A comedia em 3 actos
ALFERES DA FLAUTA
Amanha — Recita extraor-1

dinaria.

4 Actos tle pai- RS
xüoinsana

e Oc extraordi-

nario luxo

quc marcar.1 para a
excelsa artiuta

a primeira etapa do
futuros o longos

Iriumphos

_{m

P^L

è-n_*~

Sexta-feira-, 1—Recita do actor
Corto Real com muitas surpre-
sas* u 8805

SVLVIO B O STRADIVARIUS (I Nio Sáspisia)

^l___m_l_______1___i de verflun 
~«Sr^S„Vr_?Dum„

^^_^_^^^____ir_l_t__7{__^_^_u

m wÃG^gÇ»'."*' aiUSta russa W«aV«PWB no drama social em S p.u-s QUANDO ?

tra-
ms ein

U 8908

ILEGÍVEL
h____-_.^-lA:'uhmnv.m_: Ili-WIIMI lillHl. __,r,irit*iir1ra_3__^^


