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lll E HOJE
(Revendo -jornaes velhos, encontra-

mos no "Estado d. S. Paulo" de iC
de julho de 1903, estes conceitos:

"...Que a Republica veiu, não lia
tíuvida. Foi, -poi* signal, a 15 dc no-
vembro de 1889. Mas. estamos a 16
dc julho de 1903, c a liberdade.., a
liberdade onde está? Tem seis mezes
o órgão do governo para nos dizer
onde ella se esconde, que a não ve-

• mos, que ninguém a vê.;;. E cm-
quanto o "Correio .Paulistano" a
liroctira, vatngs recordar um pouco
ile -historia anliga.

"O 
povo lia, o povo discutia, o

povo votava, o povo interessava-sc
alé ao cnthusiasmo pela marcha dos
negócios públicos, lim dia de ciei-
ções era um dia dc verdadeira festa
cívica, Havia dois partidos constitu-
cionaes: o conservador c o liberal.
Nenhum se perpetuava no poder, c o
que não estava no poder não era dc
maneira alguma tolhido no exercício
do seu direito (le 'fiscalização. Par-
tido dc opposição radical, um — o
republicano. Formou-se como (juiz,
cresceu c desenvolveu-sc como pódc,
s(in grandes obstáculos. Quantas
eleições elle não venceu?! Em alguns
districtos, chegou a vencer os dois
partidos constitucionaes colligádos!
E depois da luta, ao som da "Marsc-

lheza", que foi cm certo tempo o nos-
so verdadeiro hynino nacional, que
delírio nos "mcetings" 

c nas outras
manifestações cm que commcmdra-
vamos os nossos triuniphos! Dizem
até alguns autores... Mas, não con-
Imitemos a recordar. iSóbc-nos o
sangue ás faces, como fogo, cie ver-
gonha..."

Falava assim o "O Eslado de
_. Paulo", a antiga "A, Provim
cia de S. Paulo", illustre collega,
a quem nenhum venceu cm serviços
ú propaganda republicana, e a quem
nenhum excede cm autoridade para
julgar a Republica. Dias depois, a
incsma folha, tradicionalmente) rcpu-
lilicana, qtte perguntava onde se eu-
«mirava cm 1903 a liberdade que a
Republica encontrara em 1889, liber-
-dade sim, porque ella não existe onde
o povo não vota e não escolhe seus
representantes, seus mandatários 110
governo do paiz, replicava ao mes-
mo "Correio Paulistano", que, aos
impulsos do optiinismo natural nos
que governam, nos que iluminam, lc-
vava a ihybcrbolc atié a a/firmar que
o Brasil tinha credito, era respeitado,
tinha prestigio, porque 

"a (Republica
linha collocado a Pátria na altura
eminente, cm que os corações bem
formados a desejam":
, "A Republica tem collocado a Pa-
tria numa posição eminente!" Assim
como quem diz que a Pátria estava
dc rastos, no chão, c veiu a Repu-
blica, e ergueu-a,

"Mas, vejamos. Antes da Repu-
blica, era o Império. O cambio pai-
raiva firme na casa dos 27. Hoje (o"«Estado" escrevia islo em 1903), ma!
sc agüenta na dos 12. -..ão pedíamos
dinheiro a Londres: era Londres que
nos offerccia dinheiro. Hoje, lod.t
Rente sabe como se realizam os em-
prestímos. E' verdade que os nossos
títulos são relativamente bem cota-
dos. (Isto era em 1903, e hoje qual
:i sua cotação, se é que elles tém co-
(ação?). Mas, antes dc chegarmos a
esta situação .lo credito relativo, ti-
vemos de passar pelo 

"funding loan",
uma vergonha (lslo ha i._ annos,
mas hoje estamos na vigência dc
novo "ítindiiig", maior vergonha que
o primeiro). Se é a islo que os bem
feitos corações (io governo chamam
collocar a Pátria numa altura emi-
nente, a Republica pódc limpar as
mãos á parede. Nós outros, os que' lemos o coração mal feito, achamps
mil vezes preferível que a pobre Pa-
Iria tivesse ficado onde estava, que
não estava mal. .lá sabemos, o "Es-

tado" é monarchista; o "Estado" é
monarchista. Monarchistas são •«-,>-

cês. Continuem a defender assim a
Republica, c verão 110 que cila (i.i.
O credito dc um Estado, revelado
pelo valor dc seus titulos, pela con-
fiança nelle depositada, pelo rcspêi-
to dc. que cllc goza, é manifesta.no
segura das condições d.e sua política
c de sua administração."

(Assim julgava a 'Republica, ha
treze anuos e depois de quatorze da
sua existência, eminente jornalista
dos que mais trabalharam pelas novas
instituições, e mais enlhttslaslicamcn-
lc saudaram, como aurora de nova
era de grandeza e prosperidade do
llrasil, a de i.i dc novembro de lSSo.
Depois de ter assim talado o "O Es-
tado de S. Paulo" decorreram quasi
cinco lustros, e pôde o " Kslado"
hoje ter oulra linguagem, julgar dc
modo diverso a Republica? Xão. 15
ainda ha pouco, lia alguns mezes, por
outras palavras, mas com maior
calor ainda, com maior1 indignação
dc republicano que sente a anütliese
entre o regimen que elle sonhara e
essa ignomínia que ahi está cnm o
nome tle Republica, o "Eslado" ro-
produzia os mesmos conceitos. E por
qtte havia elle de mudar dc opinião.
se a Republica não mudou, se ainda
eslá pcor do que cm 1903, se teve que
sofírcn o quadriennio marechalicio,
sc leve que recorrer, mui*, uma vez
e em pcores condições, condições
mais humilhantes, mais deshonrosas,
a outro "-funding", á nova moralo-
ria? Por que liavia o "O Estado de
S. Paulo"' de julgar hoje a Republi-
ca «inais favoravelmente que eni KJ03,
quando incontestavclmcntc baixou ,0
nível do governo comparado com o
daquella época, quando outras insti-
tuições representativas da 'Republica,
seus corpos soberanos, Senado e Ca-
mara, sobretudo aquelle, cairam ain-
da mais, recrudescendo*, cora razão,

o injurioso desdém.que lhes tcstemtt-
nha a consciência publica? Ha treze
annos havia esperança dc regenerar
a .Republica, de arrancal-a 'ás garras
corrompidas dos politicantes que
delia se apropriaram, tudo iinmolan-
do ás suas conveniências, ás suas am-
bicões, aos seus negócios. lAppclla-
va-se para a revisão. Fazia-se com a
propaganda da revisão a propaganda
dc nova Republica. E lioje? Ainda
ha fé na reforma constitucional?
•Ainda lia esperança de salvação do
Brasil com outra Republica?

Gü VIDAL
 ¦*¦» — ._. 

A AGIOTAGEM OFFICIAL
.' conhecida a existência de um

grupo de piratas e ustirarios, que espe-
culaiit, ua Prefeitura com os venci-
mentos dos funecionarios, fazendo-
lhes empréstimos em curto prazo e
mediante juros extorsivos, jamais in-
feriores a 10 c/o ao mez. Esses em-
prestímos, porém, não são, nem po-
diam ser officialmcnle garantidos
pela Pre feitura.

Os especuladores, já por varias vc-
zes, e natailamciile nn derradeiro
anno do quadriennio Hermes, tem-sc,
enlreta . _, esforçado por obter essa
garantia, apadrinhados nos seus dese-
jos por politicos absolutamente ca-
rcccdqrcs de escrúpulo. Ha pouco
tempo, voltaram cllcs á carga, apoia-
das pelo descaramento dcsãssoinbra-
do do sr. Irineu Machado. Foliaram
á carga e estão cm caminho de satis-
facão. Xa verdade, já o Conselho
Municipal iillhuou a elaboração de
uma lei, autorizando o Centro de
Empregados Municipacs da Directo-
ria de Obras a fazer descontos de1
3 r/o a 5 % dos respectivos venci-
mentos, uas folhas de pagamento.
Para que semelhante autorização cn-
Ire cm vigência, convertida cm lei,
basla, pois, que o prefeito a sanceio-
¦ne. Não podemos crer, todavia, que o
sr. .Izxvcdo Sodré preste a sua sau-
cção a essa iminnralidadc, com a qual
pretende o sr. Irineu Machado eom a
sua canalha acamannlar-se obséquio-
samente com os agiotas que operam
na Prefeitura, alardeando, por oulro
lado, e ainda que por tão baixos pro-
cessos, o prestigio junta á nossa Pre-
feitura, de qne não pôde gozar.

O escândalo flagrante dessa, lenta-
Uva ide legalização da agiotar/em dis-
pensa, evidentemente, conSmcntarios.
O prefeito ha de, necessariamente,
lhe oppõr embargos, com o veto.

otioiâs

da eleição, o juiz respectivo convocou
as secções; portanto, já de algum modo
se iniciara o processo eleitoral. -Mas o
governo, que havia convidado pessoas
que julgou aptas para representar o
tMstricto na Câmara e no Senado, dc
repente mudou de rumo c adiou as ciei-
ções para 12 dc outubro.

O sr. Wcncesláo burlou a lei. Se
elle se julga no direito dc adiar as elei-
ções neste Districto, os governadores
dc Estado farão o mesmo per este Bra-
sil em fora, ficando assim a constitui-
Ção do podei* legislativo sujeita ás
baixas manobras da politicagem.¦Accrescc que o sr. Wenccsláo, antes
de resolver o adiamento por decreto, o
que sú fez porque receou que faltasse
tempo ao Congresso, até domingo, para
rcsolvel-o em lei, obrigou o Senado a
praticar uni acto deprimente do seu pro-
prio decoro. O sr. Wenccsláo obrigou
o scu amigo Bueno de Paiva e outros
Senadores a apresentarem uma emenda
sobre eleições a um projecto, que con-
siderava instituição de utilidade publica
uma academia de conimercio 1

Demais, se o próprio governo enten-
dia que o adiamento era da conipeten-
cia do -Legislativo, por que o decretou ?
Aclos e processos como esse, só 110
tempo do marechal, a quem o sr. Wen-
cesláo eslá copiando, c tão. fielmente,
que acabará emparelhado com -elle no
desprezo da nação, -passando á historia
com elle irmanado.

Já o povo começa a dizer, com jusli-
Ça, que um vale o outro.

—i_a »t«j3>«--çr-ai.ii ,. „r
ROUPAS brancas — Sortimento sem cgual— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro da Fazenda, por aclos de
boate ícincoit o coiiiinnn-.laiite Mül-
ler dos Kcis c o capitão de fragata
Carlos Castilho Midbsi, para exercerem
os carg08.de directores do Lloyd lira-
sileiro, Ksscs dois funecionarios esti-
veram Iionlcm mesmo 110 Ministério da
Fazenda, em longa conferência com o
sr. Pandiá Calogeras, sobre a adminis-
tração daquella empresa de navegação.

O presidente da Kepublca assignou
o decreto exonerando do cargo dc ad-
ministrado, dos Correios do Estado de
Minas Geraes o bacharel Fclippe Sil-
viano Brandão.

Kssa resolução do governo, segundo
ouvimos, é decorrente da inspecção
procedida ultimamente naquella repar-
tição pelo respectivo director.

Redacção — Rua do Ouyidor, 102
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TltEXfi J.IAItlOS
.:.!•'. Ci.;*-ri:.u.. _ (_ía:,„__ ,/.. ... Paulol—• SI • i, l-.xp., parte da Central ás ...ío,

chega ao Xono ás 31.33; Kl' i. Rn,..,
P.irle d.i. Central ás 7.00, cllega ú l.uz, ás
is.:6; M> ,. Wt,, parle de Central ás•»..._ chega á ).«.._: ás 6.44; I.P 1, Noct.
l.u.ú, parte ila Central ás 21.20, chega á
I.1.1: ns 8.4o.

(Ramal de Minas) — St, Kxp. parle1I1 Central ás 5.00, clicja a I.nfaj-ette im
JO.oS; H 1, ltap., parle da Central ás
6.00, chega a II. Horizonte ás 21.17;
•*} 1. Noct,, parle da Central ás 19.1 .,
chega a II. Horizonte, ás 10..tn.

I.Covoi.ii! *•.«.. — (fliimo.: tia Campos, Mi-
raccina r. Vi-eloriti) — Barca, in 3.30;l-.xp. rarie de Nicthcroy ás 6.30, chega
a Caninos ás 13.30 e .1 Mir.la-.iia ás 1*0.1 ..

Barra,, is 20.000; Xoct. Parte de _i-
clheroy ás ..i.oo, chega a Campos ás 7.00
c a \1ctor1n ás 1S.15. Coi:_ somente ás
s_.-i.ii,.a- c sextas-feiras.

1/.'.iiiai/ de Vriburgo, Cailtagallo e fer-
tcllal — Barca, ás i,.m; V.x;i. Parle de
Mcthcroy ás 7.00, ,!,. Contagallo ás I3.;.|
«-• Cllega .1 Porlclla ál !-.-•».

Trens dc passeio paia Vrihiitio — Aos
sab I.a d., 1 (,u quamln fúr annunciado.

Burra, m 1.1..10. Parle du Nictheroy ás
i.;.;i . cIicríi a .Tiburjío .'o 13,03.

I rcus dc (asseio Je Priblirgo — A's 'e-
Sim.las-feiras ou quando I ir anniuicia-io.

1 rens de PelropolU — Partida da Praia
Formosa, nos dias uteis :
'••oo, _....-,, i.i.l.-, 15.50, :6.:o, 17.45, :0.1o

Chegada a 1'clropolii :
7...1. m.,1?, 13.23, 17.15, iS.ij, 19.37, -'',

1'artid.i de Petropolis, nos dias uteis

O Supremo Tribunal negou liontcm o"habeas-corpus" que llie fora solicita-
do para os mesarios que deviam fun-
ccionar nas eleições dc domingo, liou-
Iem mesmo adiadas pelo governo.

O Supremo julgou, na sua alta sabe-
doria, que não liavia necessidade de
"habeas-corpus". Só ha que acatar a
sua decisão.

Entretanto, na discussão levantada a
propósito, um ministro «houve, b sr.
Oliveira Ribeiro, coni a coragem de
declarar que, unia vez concedido o"habeas-corpus", elle ministro Oliveira
Ribeiro, sc fosse governo, não cederia
á "pressão do Tribunal",

Se por parle de um membro da mais
alta corte judiciaria do paiz lia que rc-
gistrar plirase como està, que estra-
nhpza pôde causar o fado de um pre-
sidente da Republica, desabttsado como
o sr. Hermes, calcar aos pés as decisões
desse mesmo Tribunal ?

O Correio da Manhã c, com cllc, os
jornaes sérios da Republica vivem todos
os dias a exigir do Executivo e do l.e-
gi. .ativo o máximo acatamento aos
arestos do Judiciário. O Supremo pode
errar. «AdiiiitLitnos nicsnío que erre.

bando de roubadores de gado; entretan-
to, o sr. Wcncesláo Braz, fazendo ou-
vidos de mercador, organiza a dispen-
diosa expedição militar, comniandada
por um general, sem determinar a este
a acção a ser desempenhada.

-Resulta dessa falta de energia do
governo a continuidade dos saques, das
tropelias e demais banditismo. <]ue os
agentes do sr, Azeredo ali vão com-
mcltendo em nome do governo da Re-
publica,

Se por lá taes coisas oceorrem, e fa-
zendeiros ricos vão sendo reduzidos á
miséria ¦ devido á inércia da força fe-
deral, aqui, np centro, o leader da
maioria da Câmara, falando cm nome do
presidente da Republica, insiste por um
accôrdo que seria tuna ignomínia caso
fosse acecito pelo situacionismo matto-
grossense.

A a-sseinbléa do F.stado dizia-se capaz
de processar o sr. Caetano dc Albu-
querquè se elementos de força armada
lhe fossem garantir o funecionamento.

Está cm Cuyabá um regimento . intei-
ro c no entanto até hoje o processoconlra o presidente -Caetano ainda não
foi sequer iniciado, nam o será. Con-
cltte-se disso que, vendo a cartada per-dida, quer o sr. Azeredo ganhar tempo,
até a realização de um accôrdo, do qualo miniíno que lhe caiba possa, ainda
ser considerado lucro.

K' a essa immoralidadc que á fraque-
za do sr. Wenccsláo vae servindo.

O presidente da Republica assignou-liotitetn os decretos da pasta da _•• ri-
çuliura autorizando a ninccionar naK.pu-bbca: a • " Companhia nanScaticá"c a Ine S, Paulo (Ilrazilian) Rail-way .Co-iiipaiiy Luniled», c hpproyandoa reforma dos'estatutos da "Companhia
de Avicultura .
"" ir* -ir- ^ítií ¦_>¦•___¦

VESTIDOS de passeio . -interior.
Chapéus de serfhoras e mocinhas.Casa NiisclilicntO — 167, Ouvidor,

—KSJlMCSB-C-Sar-,
Do dia 1 do corrente até Iionlcm aRcccbedoria do Districto Federal arre-cadmi a quantia de 3. S50:8..7?a.(5.
hm cgual periodo do anno passadoa renda importou cm 3.203: .So*?j9_-.
Os officiaes e marinheiros dn floli-

lha do Amazonas eslão ha mezes sem
receber os respectivos soldos c prets.
A situação do Thesouro Federal é pre-
caria e uão admira que, 110 meio da tre-
metida eriíe que nos assoberba e que
o governo tem aggravado pelo sua falia
de oricnlação financeira o administra-
tiva, haja difficuldade em pagar o fim-
ccionalisnío do listado.

Mas a obrigação de satisfazer o com-
promisso, que a nação assume para
com os que se acham encarregados da
sua defesa é tão «sagrada, que não se
coitiprchende como o governo possamostrar negligencia nesse assumpto.

A penúria do Tliesouro ainda não che-
gou a pomo de justificar esse Jdcsdcm
pelos nossos marinheiros e officiaes.
Ha dinheiro . para pagar gratificações
illcgaes aos addidos de logação, ha'di-
n-llciro pnra. prover o .secretario da Pre-
sideiicia de recursos para fazer unia
viagem alegre á Eitropa, lia dinheiro
para comprar locomotivas pelo dobro
do seu preço e, entretanto, nã
de impedir q.,e ,-,s officinüdades c

de' Castilho, cujo titulo está junto, dei-
xa de ser attendido, por não poderem
ser considerados funecionarios publi-
cos os empregados administrativos no-
meados na regência da lei orgânica, ap-
provada pelo dcc. 11. 8.659 de S dc
abril de 1911".

,,__ _..- .. . i-.J

O Banco Hj-polhecario ' c 'Agrícola
do Estado de Minas Geraes, creado,
como o próprio nome indica, para au-
xiliar a lavoura, com empréstimos hy-
potliecarios, tem desvirtuado complc-
tamente os seus fins, pois transformou-

-se eni casa de pre/jo, emprestando di-
iVliciro a elevadíssimo juro, cmquanto
qtte os empréstimos ás classes agrico-
Ias são difficultados por tal modo,
que n clles só recorrem aquellcs que,
por uma situação -de premente neces-
sidade .não têm remédio senão sub-
metter-sc aos terríveis judeus daquelle
Banca. Para se conseguir um empres-
tiato. por hypotheea. são creadas mil c
unia dificuldades e, se o infeliz neces-
sitado consegue venccl-as, no fim lhe
dão a quarta parte do valor do scu im-
inovei. O mais importa, te, porém, é
que so esle, por exemplo, vale 80 con-
tos,' os avaliadores do Banco llje dão
o valor de' 40 o que quer dizer que. a
Iiypotlicca será de 10 contos, 

'correndo

todas as despezas por conta do des-
graçado que a necessidade leva aquella
casa-de judeus. -K' necessário que sc
bala contra isto e na -Câmara dos
Deputados do Estado o sr. Bias For-
tes Filho -já dèu alarme, que precisa
ser ouvido pelo governo de Minas.

ameaçados ' de serem preteridos nas
próximas nomeações de effectivos.

Que valor teve então o primeiro con-
curso ? ,

.-•Vcreditamos que a directoria da Cen-
trai, mandando abrir novo concurso,
tivesse apenas intuito de evitar a dis-
pensa de -muitos desses funecionarios
antigos na repartição, alguns dos
quaes carregados de familia nume-
rosa, mas nunca idéa de lhes dar pre-ferencia nas próximas nomeações. "

O ministro da Fazenda approvott o
acto do delegado fiscal no Rio Grande
do Sul, dccJarandd cm circular aos
collcctorcs e agentes fiscaes que o
salame fabricado no -Estado, embora
não acondicionado em latas, caixas,
saccos de papel, etc, está sujeito a
imposto de consumo.

CAMISAS—O que ha de melhor e elrgan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
—- Casa Manchester ¦— Gonçalves Dias 5.

¦ > m * ¦ 
Acompanhado do sr. Adhemar Del-

coigne, ministro da Bélgica, visitaram
liontcm o sr. Carlos Maximiliano, mi-
nistro do Interior os deputados belgas
Arthur Buysse e Augusto Mçlot,

¦ — ¦ *+ra*f*-<Cíit>~Otmm

1,10 lia meio

Um extraordinário
plano iiiianceiro

O Sj8isquei_-oJF_eapp.es
volta á carga

rinliagéns dc tinia das -nossas íl^tilhas
passem pelos dissabores-e -vexames re-stillantcs da iinpqiitualidade do The-souroI

_ Estamos ccrlos de que o ministro da.Marinha, que é um amigo dedicado da
| sua classe e que beni sabe quaes são

Mas o cerlo é que não c*;iste, no nosso i 
'!! (I"flcl*,(''"-" com que lut,-,,,, os seus

"¦ '.-¦¦-- --•' • ! ca«taraclaa, .-tratará de corrigir quantoantes etc intolerável estado de coisas,
apparellío constitucional, pnder algum
que contraste os seus actos, para os
fins dc obedecer ou desobedecer ao .ue
clles determinam.

Se contra isso se insurge um dos seus
ministros, então convenhamos em que

do próprio Supremo que parte o espi-

O "Diário", de Porto Alegre, publi-
cou a seguinte carta do scu corrcspon-
dente nesta capital:"Pessoa altamente colloeada na poli*
tica nacional forneceu-me as seguintes
imOrjuiaçc_>, cuja veracidade posso ga-
rantir: "Ha uma semana, o sr. conse-
lbeiro Antônio Prado, em entrevista pu*.
blicada 110 jornal "Conimercio de
S. Paulo", pretendeu demonstrar a ali-
solutí impossibilidade do Brasil reto-
maf os compromissos da divida externa,
em agosto de 1917, concluindo que o
dever do governo era, desde agora,
preparar as -negociações para um novo
"íiuiding". lista opinião, em vista da
reconhecida autoridade do conselheiro
Antônio Prado, mereceu os coiumenla-
cios da imprensa desta capital, onde ai-
Runs jornaes puzeram cm destaque essa
entrevista.

Agora se verifica que o conselheiro e
in.lustrialisla de. S. Paulo quizera a[_*

,,_í nas preparar terreno para a mais extra-
ordinária proposta financeira alé hoje
.'sita ao governo do Brasil. Assilr foi
que, partindo immediatamente para aqui,
O'conselheiro Prado pediu e obteve, n;>
ultima sexta-feira, uma conferência com
0 sr. presidente da Republica.

Essa conferência durou a-pproximada-
incute tres horas c uella 0 sr. Antônio
Prado expoz a sua proposta, que se rc-
sumiu 110 seguinte:

O Thesouro Nacional vae effcctuar
os seguintes pagamentos, «hontem regis-
Irados pelo Tribunal de Contas:

_*o6:5i5S5i . a Humberto Saboia &
C, de medições .provisórias dos traba-
lhos executados 11a lí. Ferro Goyaz, 110
corrente anuo; igtoooíooo, a diversos,
de fornecimentos ao -Ministério ria
Viação, no 'corrente anno; 111:000$,
a diversos, de fornecimentos ao Mi-
nisterio da Marinha, 110 corrente anno;
3 :ooo$ooo, a" José Pacheco de Aguiar,
de restituições; .pootjooo, ao porteiro
da Directoria dò Expediente do Minis-
terio da Marinha, dc despesas realiza-
das; .toigíopS, a diversos, do fome-
cimentos ao Ministério da Viação, 110
corrente anno; e 2_._t$ooi*, a J. t.
Costa & C„ de fornecimentos ao mes-
1110 departamento 110 corrente anno.

¦ O ministro da Fazenda rcmctlcit ao
seu collega da Viação. solicitaudo-lhe
resolver a respeito diversos requeri-
mentos de funecionarios da ]?. V.
Central do .Brasil, pedindo abono dc
gratificação addicional.

A AME 1» P1H11E

O ministro da (Fazenda rccoiuiiicndou
ao delegado fiscal no Estado de -Minas
Geraes que suspenda qualquer procedi-
mento que por ventura tenha iniciado
contra Jos-é da -Silva Rocha, para co-
branca do auxilio do governo que re-
cebeu na. Europa «para regressar ao
Brasil, visto ter o mesmo pago sua.
divida.

La Pouoée -_ v"!illin,,°5 narí* *,*••••
_f>'v i.ui-is. l-.nxovr.es para lia-

ptisados—Mudos para senhoras; r, da As-
BCtnliléa n. ioo.

Foram remeltidos hontem á 2* paga-
doria do Thesouro Nacional, afim de
serem liquidados, os seguintes proces-
sos de dividas de exercieios findos:

8 :o-oo$ooo, á Associação Protectora
da Infância 'Desamparada; 2:34i$734,
á Société Anoiiyme d-.i Gaz; io':S38$-;oo,
á Prefeitura Municipal dc Araxá;
21.1.0.10, a Manoel Duarte Faria;
.1:2_**$too,. a Nicola Veslanguri & Ei-
lhos; 167.J900, a l.agc Irmãos; i.6$.oò,
a Guilherme Pereira Ramos; iicjtioo,
a G. Alves Cyrano; _.)o$,_oo, a C. A.
Pereira .finrdoso; i._-'$ooo, a Antônio
Ferreira Mello; 72o$ooo, a Affonso An-
tonio Carvalho J.-dim: (lo$7oo, a Ho-
nornto José Baptfsta; 7S$ooo, a JoãoFrancisco Mendes; 19Í.000, a José de
Almeida Ferreira; 6u$ooo, a Pedro An-
tonio Andrade; i...$.(oo, a Simcão dc
Almeida, •• 159690, a José Ferreira
Martins.

. ; ----- 'Ia Re.*iu.>ii;a assignou
rito de ..-i.;.-.i._ .'.-• _:;... deliberações. I biiidoC^f eelebr.-iç„o'.l,''_r Vií''í:'° •),'n!ii'

que bc„, serve para moslrar a que 110esiao reduzindo as finanças do srlogeras, Ca-

O presidenta

Por decoro aquelle Tribunal deve reli-
rar dos seus Annacs a plirase do sr.
Oliveira Ribeiro.

Um dia infeliz, o de liontcm, para
esse ministro.

governo ...,-, -ontrato entre o
i,_„ 1 r 

a 
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O presidente da Republica assignou
hontem o decreto da .'Lista do Inlerior:

.nomeando commandattie superior da
Guarda Nacional da Canit.il Federal o
íreneral dc divisão graduado reformado
Manoel Antônio da Cruz Brilhante;

jnbilando cc.n Iodos os v.-uciiieiitns
o dr. Carlos de Freitaa, rvroíc-s.sor ca-
lhedratico da Faculdade de Medicina
da llahia.

??"°ÍVLA . 
- El^nnlcs e resistentes-_sa Manchester _. (j<onça Di;

A' Delegacia do

GRAVATAS — Lindíssimas — . «> na
Casa Manche.ter—Rua Gonçalves Dia. 5.

O ministro da Fazenda indeferiu o
requerimento de José Alves dos San-
los. arrendatário do próprio nacional
situado á rua da Alegria n. i...|, pro-
poiido-se a adquiril-o pcla quantia de
50 :ooo$ooo.

Thesouro em I on-...... concedeu a Directoria da Despe-sa Publica os créditos de 355: .75$55_ 
:

ouro, e 180:000.000, ouro; 0 pri irei"
para pagamento dc trabalhos exc eu la-1(ios .pela .Soneto dc Conslriiclion dn'1 on dc Pernambuco, no mez dc janei- 

'•
ro do eorrent.. anno, e o segundo para i
pagamento d.- vencimentos de addidos
militares 110 estrangeiro (ioo:ooo$oo'ó)
e de material couualado na Eurona I
(00 :ooo?ooo). '

II ministro da \'iação deu para sun.
piuiiir systematicnniente todos os car-
gos que estão vagando ua Repar-
lição de Águas. 1. extravaganle esse

 critério administrativo do sr. Tavares

Pouco antes do sr. Wenccsláo assu- c '•>"*'n._

mir o governo, partiu desta capital , , "acuo gasta quantia elevada com

para o Sul um navio da carreira, le- j 
funecionarios addidos, que nada fazem

vando, entre outras muitas pessoas, ¦ ":ls repartições a que estão encostados,

um florido e radiante estrangeiro, typo;" P'0Pi"io ministério da Viação possuo
de viveur alegre c feliz, e que logo se j 

muitos desses addidos. Xão seria* me-
tornou conhecido a bordo pelo seu ge- ! "íor que, nessas condições, o sr. Tava-
nio folgazão e pcla liberalidade com que . res de Lyra lhes do.-se que fazer?

pagava 
"cock-tails 

para toda gente. Uma vez verificadas as vagas na R?-
Ficou-se logo sabendo do objeclivo | partição dc Águas, não será a suppres-

são dos cargos a cilas correspondentes

A enrno
¦?_.._ a c.rue -.ovina pn_ta hoje etn

consumo iicsía _apitai foram affixados peloa
marchantes no entreposto de S. Diogo os
premis do $(.40 a !>;m>, devendo ser eo-
liratío an publico o máxima de -__oo.

Carneiro, iSOoo a i. _nr; porco, i$ a
i$ioo. c vitella, $boo ,i _Soo.

O adiamento, pelo governo, das elei-
i;_n._ federaes, ;n;irc;t^as por esse mesmo
governo para domingo, consti lue por si
só aprova mais positiva de quanto o sr.
Wcncesláo é capaz de se acovardar
quando acossado pelos politicos que o
assediam.

lim boa lógica, essas eleições não de-
viam ser marcadas para .; de setembro.
Quando o governo as determinou para
o.-se dia, j.i se discutia na Câmara o
projeclo de novo alistamento eleitoral,
que, governamental, teve a melhor
sorte. Se o governo entendia que o pro-
cesso eleitoral antigo só produzia men-
tira e fraude, maxime neste Districto,
no (,uc linl.a razão, o que devia fazer
era .-guardar que fos.se feito novo alis-
lamento, para que depois se verificas-
sem eleições tle verdade. *

Xão esteve por isso o sr. .Vences-
láo, c ordenou ao sr. Carlos Maximi-
liano que mandasse proceder ás ciei-
çiies, mesmo com o alistamento defei-
iiioso. conlra o qual .1 Câmara, já num
turno dc votação, estabelecera uma ri-
SOrnsa m-v-ü-ia de saneamento.

Em virtude de estar marcado o dia

da sua viagem : ia ao Rio Grande
comprar Ioda a lã em bruto que exis-
tisse á venda e, se e„s:i nãn lhe bas-
tasse, iria tambem á Argentina.

Mas, para quê tanta iá ? pergun-
táram-llic.

]¦'. elle explicou :
iv' -iue o. capo les uu E.xcrcíío

vão ser mudados.
Tempos depois, o sr. Wenccsláo as-

suiue o governo e os capotes do Exer-
cito são de facto mudados, realizando-
.e assím a curiosa previsão do florido
estrangeiro,

pu-

.1 nação paga

O presidente da Republica assignou

que trará economias aos cofres
blicos,

De qualquer modo
addidos.

E' verdade que uma certa minorti
desses funecionarios presta bons ser-
viços á administração. Mas uma grande
parte delles não faz coisa alguma, e .1
tal ponto, que deseja o prolongamento
da boa vida que leva.

Modifique o sr. I.yra o regimen d.t
siippri-ssão sy.-tena_ie.i doqj, cargos, em
que sc dão vaga, ao menos para que es
addi.io» quan.10 se aggliitiiiem de novo

1." — banqueiros francezes e inglc-
f.cs negociarão uma «prorogação do
'¦funding", 

por tres annos, a partir dc
agosto de 1917;

_" — será feito ao governo brasilci-
ro um adiantamento das soiniuas ne-
cessarias para o «pagamento dos juros
dessa operação, -devendo sobrar -dessa

sommas a importância bastante para se

pagar tudo o que o governo deva ás em-
presas da 

"llrasil Railway", importância
esta que aítinge a cerca de dezoito mil
centos ouro;

..." — o governo cortará todas as
despesas que não sejam cstrictaincnte
obrigatórias;.

d." — o governo lançará novos im-

p^sios para equilibrar os orçamen-
ios:

5." — o lianco do Brasil passará á
superintendência da arrecadação de im-

pastos, devendo-entrar para a sua admi-
iiistráção os íjereníes dos bancos fran-
cezes e inglezes do Rio, para fiscalisa-
reni -es«tas medidas financeiras-,

fi." — o governo resgatará todas aa
empresas de portos e estradas de ferro
do llrasil, pagando cm titulou ouro de
quatro*.por cento, [iara em seguida ar-
rendar todas essas empresas ao «-.vinil-

calo d.- ..ide provem esla proposta.
F>U ahi os* termos prineipaes das me-

(lidas que o conselheiro Antônio Prairo
apresentou ao presidente da Republica

Nenhum jornal tralou ainda deste ca-
so; todos pare.cm tgnoral-o.

Podemos todavia accrcscenlar que
lal plano foi concebido pelos senhores
Carlos Sampaio e Pereival Fahrquar, dt
accôrdo com o 

" Banque des _ ays-Bas",
de Paris, de onde o senhor lieapplca
trouxe a referida proposta, lísse sc-
nhor Ut-apples, que pertence á direcção
do_ "Banque française-italienne potir lt
Brésil", é o mesmo que em ioí,., seinio
o dr. Riyadavia Corrêa ministro da Fa-
zenda, lhe apresentou proposta para um
empréstimo de vinte milhões stcrlino.,
sob a condição do governo brasileiro
aceder na «nomeação de uma commis-
são mixta, brasileira-franceza-inglez..,
para fiscalizar as finanças nncin-naes
s.-ndo sabido que n senador Pinheiro
Machado, depois de ouvir semelhante
proposta, declarou ao mesmo sr. Reap-
pies que 

"se 
não tinha mais nada .1

fazer 110 Brasil, podia ir embora".
Consta que ha grande numero de pes-

soas de alia representação politica que
ni.:.i!. inl.üi.. :i nrnnii.in P.nff. cantada n-"1:C
conselheiro Antônio Prado, estando cn-
Ire ellas a figura do dr. Cardoso dc*
Almeida, secretario da Fazenda de . .
Paulo, que ainda exerce a sua influencia
sc bre o "'Comnicrcio 

de S. Paulo", jor-
uai onde o conselheiro Prado havia dl-
fundido ,1 idéa da prorogação do "fun-

ding".
Dizem tambem que o ministro da Fa-

zenda, Calogeras, está envolvido

O ministro da Fazenda, em respos-
ta ao officio do 1° secretario da Ca-

j.mãra dos Deputados, danklo-lhc conhe-
cimento do requerimento do deputado
Pires ide Carvalho, relativamente á
Companhia Cessionária das Docas do
Porlo da Bahia, rc_ncltcu.be as infor-
inações ministradas sobre o assumpto
pcla Câmara Syndieal dos Corretores
de Fundos Públicos desta capital.

O dr. Manoel Paulo Filho, official
de gabinete do prefeito, representou o
dr. Azevedo .Sodré no enterro do sr.
Servido Dourado, cx-director do Lloyd
Brasileiro.

Foram naturalizados brasileiros Isaac
Cohen, natural da Grécia, e Anastácio
Basilio Escada, natural da Hcspanha,
residentes no Rio Grande do Sul c S.
Paulo.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rir) Branco, 102.
«—

O dr. Azevedo Sodré, terminou hon-
tem a confecção da sua mensagem, queserá _ lida ao Conselho Municipal na
próxima segunda-feira.

_ Recebemos o primeiro fascicnlo do
interessante romance (popular "Aven-

tttras de uma mullicr policia", «lição
semanal da Collecção do Povo.

A AiiMixisTiuç.-.o do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas paraa revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pi-._icacr.es calho-
licas editadas cm Portugal. Anuo 6$ooo
.—.. ,,, i^_3 _. _n_i o-a__ii 

Pelo trem L. P. i, segue hoje em
visita ao Estado de S. Paulo, um dos
membros da delegação financeira com-
mercial norte-americana, actualmente
nesta capital.

A Perfumaria Nunes é a e.-is.i qnc mais van-
l.-igci.s offerece, em qualidade e preços —

1 I.. S. -rancisco =.
- - - 1 . TI _TT' ¦!_ _TTT ¦

Pinjo* & Respifloos

hontem o decreto tia .nasta da Fazenda [ao serviço publico, náo hajam perdido o cousa <l"e todavia parece pouco provae. - t»*n. ni.ill I.i i1m_ !_«_•___ e rir» _.' m \ ini __ j ... ... I ....i __•.__,._. __ .,_..,.:.! i_ .1.. Ii ... t i.supprímiitdn doi. logares de septtndo;
off ciaes aduaneiros, sendo cai na Al
fandega desta cviital c outro na d<
Sau:.....

geito de trabalh ir.

O ministro da Fazenda deferiu o ro-

qucrínicnlo de Honorio llermeto Car-
neiro t.cão, candidato inscripto nn con-
curso para agentes fiscaes do imposto
de consumo no listado do Rio. p-.-diu-
do .1' chamada para pr
ração mercantil.

O ministro da Fazenda
creação de filiaes da Caixa Kco
do Rio de Jaiuiro em Campos e \'i--'heroy e a_ creação de uma agencia na
luiprens Nacional.

•-*-«'<><_>*-<*--*^a___
, BIBL10THECA POPULARKio, pçrtin- ta a0 publico das n ás 21 ho1 de escriptu- Lyicii dc Artes c Officios

I vel. Quanto ao presidente da Réptil.I
i ca. podemos pensar que, embora Unha

elle ouvido muito attenlamente a pro-ipprovoti a j posta do conselheiro Prado, está firni..
nomica | mente disposto a repellir essa audaciosa

empreitada, fazendo com que o Bra-
sil possa, em agosto de 1917. retomar os
compromissos da divida externa."

¦__?1****->*KQ>-C_ gjlM i- ¦_,_.-\ber-

ras, no

Xão
láo Braz .1 dar um golpe decisivo ness
caso ihe Matto Grosso. O presidente da |
Republica esiá cada vez in
strando, com sua altitude indecisa,
clinação e:u favor do sr. Azeredo c da
sua pandilha. Se não. já icria determi-
nado ao general Carlos Campos a per-
seguição da gente, que, ás ordens do
ex-major Gomes, está depredando e sa-
queando as propriedades do sul daquelle
Estado.

O general Caetano dc Albuquerque,
quando requisitou o auxilio da força
federal, foi, precisamente, para auxi-
lial-o no desarn-aniemo de tão perigoso

O, . ,. ,,. ..iiustro do Interior endereçou o
decidiu ainda o sr. W encc_ | seguinte aviso ao dire

Trecho de um discurso funcirc do sr.
Tíarbosa J.imn, segundo a Rua :

"Tu 
que coain Christo tambem dizias:

"Sinite tassolos •ecrine eJ sue".
Ter essas e outras _ qnc cj_ estudantes

de lalini se revoltaram contra o Mendes
de Aguiar,,*

Cat-O sr. Wenccsláo mandou cercar
tete coni folhas dc zinco,

Xão ha q-.«.o estranhar ; s. ex. r
dia mandar cercaí-o de tehs de "

como .'1 fazenda de Ita juba,
Xão é por falta dc vontade, :;

"arame-.

O Erasmo de ifacedo (.•¦er que a co:n-
n.issão de Finanças se componha de ;i
membros : 11:11 .por listada,

I-.' um Senado em miniatura ; se eom o
outro, em tamanho natural nada
arranjado 1

tem

ctor da Faculda
dc Direito de S. Paulo :''Resumindo 

devidamente apostilla-

mis demon- ' c,0,s, °,s ,i,tul05 
,dr,s áocenlcs dessa Fa-

. , .. | culdade drs. José Manoel de Azcve-
do Marques, Raphac! Corrêa de Sam-
paio, Theophilo Benedicto dc Souza
Carvalho, Manoel Aureliano de Gus-
mão e José Augusto Cczar, declaro
cm referencia ao vosso officio n. 21,
de -7 de julho próximo findo, que ao
professor cathcdratico, dr. Manoel
Pacheco Pratcs, cujo titulo lambem
acompanhou o alludido officio, cumpre
requerer, nos lermos do paragrapho uni-
co do art. 150 do dcc. 11.530, dc 11 dc
março de 1915, ser considerado fun-
ccionario publico, para -pae, assim se
possa lavrar a respectiva apostilla.

Quanto ao tliesoureiro. dr. Ilonorio

i__crcvem-i._s:
"A F.. F. Central do Brasil anda

cin maré dr cniporísmo.
Dá-se agora o presente caso: Al-

guns praticantes do telegrapho, con.Iu-
ctoris dc trem e conferenles, repro-
vados no primeiro concurso c hal.ili-
tados depois 110 ultimo concurso que
a!i_ se realizou, pretendem ler prefe-
rencia nas nomeações de effectivos so-
bre os outros candidatos, approvados
no primeiro «concurso, apresentando
como justificativa disso a sua antigui-
dade sobre aquellcs praticantes.

Ora, esses empregados, não eram lc-
gaimente funecionarios da Central, por-
tanto, não podiam contar tempo dc ser-
viço.

Os approvados no primeiro concurso
entraram 

_ desde logo na posse plena
de .seus direitos, pois que preencheramas formalidades regulamcntares.

Pois bem. Esses empregados estão

Cheirou o sr. 0"vcira Lima.
d inventor Cândido Costa convidou o

illustre publicista a figurar cm uma das
experiências dos apparelhos de sua i-.iven-
Ção, que permitiem a íluctuação nos cor-
pos fis niais pe.-ntlos.

-urgirei)Depois disso ainda
acrfaiacues como esta do t_.-
prescnlanle Jo Eslado do Ri _

Xa Republica não sei o que
são questões fechadas."

(Da Rua)

Entre as "fechadas 
questões*'

lia uma que toda gente _
Perecl-c "perfeitamente l*
"Profogação das sessões''.

.'* íí
O edificio dos Ccrrcios de S.

ameaça ruína.
E' a mina do Correio Federal que se

«ti propagando por ali a fora.
Cjraiio & fi.

Paulo,

O sr. TVcncesláo Braz continua
tr.anhosamente a seguir a sua politica
de contemporização com a politica-
gem c com a improbidade adminis-
trativa, esperando poder assim esgo-
tar o seu quadriennio no doce c irre-
sponsavcl gozo «das vantagens da su-
prema .magistratura da Republica.
Entretanto, os amigos c defensores
do presidente 'fazem obscquiosanien-
te a apologia do inquilino do Catte-
tc, allegando cm sua defesa argtt-
mentos, que ainda mais claramente
delincam a responsabilidade que cabe
ao sr. Wenccsláo pelo estado a que
chegou o Brasil. IA attiludc pttsilani-
me e desleal do presidente (Ia Rcpu-
blica está determinando cffeitos tão
desastrosos para o paiz, que seria um
acto de traição aos interesses vitaes
da nação não mostrar ao publico
como 'é o sr. Wcncesláo o principal
responsável pela situação actual.

O presidente da Republica teve
uma rara opporlunidade dc reparar
gravíssimos erros politicos do seu
passado, prestando no governo ser-
viços que seriam uma obra expiato-
ria da culpa que a elle coube como
um dos prineipaes causadores da fu-
nesta presidência Hermes. Tivesse -o
sr. Wenccsláo encarado o Cattete
como um posto de sacrifícios e de
responsabilidade, onde s. ex. iria
trabalhar para levantar a nação «do
opprobrio d,a bancarrota e do pauta-
no da deshonestidade e da rottbalhei-
ra, em que o scu predecessor a tinha
lançado, c ninguém sc «lembraria hoje
de vir avivar a memória publica, fa-
zendo resurgir o quadro negro Tia
traição com que o actual presidente
da Republica tornou viável a cau.li-
datura do marechal Hermes. Mas o
sr. Wcncesláo 'fez do Cattete e dos
outros palácios, que a nação poz á
sua disposição, boteis luxuosos em
que s. ex. assiste philosophicamente
á agonia nacional. O chefe do l\s-
tado, que, ao ser eleito, pedira ao
paiz que o amnistiasse dos erros e desr
lealdades de 1909, promeltendo ini-
ciar uma politica de honestidade, dc
economia intelligente o dc severa
reacção contra a politicagem voraz c
corruptora, vae pouco a pouco revi-
vendo os niethod.os de governo que
se proptmlia a combater c approxi-
ma-se rapidamente do nivcl dc mo-
ralidade politica e administrativa a
que o scu antecessor tinha descido.
Deante -disso, não é possivcl mais
crer na regeneração do traidor dc
1909 e cumpre atacar sem vacilla-
ções o homem que, depois dc haver,
pcla sua deslealdade para com o pre-
sidente Penna, tornado possíveis as
misérias do quadriennio passado,
completa agora a obra dcstrucliva de
que havia sido cúmplice, restringindo
todas as possibilidades dc salvar o
regimen republicano c talvez nieshio
o próprio Brasil. '

Aliás a analyse daquella phase da
carreira politica á,o sr. Wenccsláo é
interessanto e necessária, porque,
como presidente, cllc está revelando
traços psychologicos idênticos aos
que caracterizaram a sua traição ao
velho estadista de quem o sr. Wen-
cesláo sc dizia amigo incondicional.
Entre a duplicidade politica do ho-
mem que, depois de haver proposto
ao .presidente Penna a candidatura
Campista c de ter insistido nella,
apezar das ohjcr.ções feitas, dizendo
que o sr. Penna podia contar com o
apoio da polilica mineira, porque
elle, Wcncesláo, faria da candidatura
Campista uma candidatura imineira,
foi tornar-se campeão do sr. Hermes
cm iroca da promessa da vice-presi-
dencia, e a altitude covarde, falsa c
desleal com que agora o traidor dc
1900 illtfdc todos os politicos, que

r.cllc depositam immerecida confian-
ça, ha uma analogia tão perfeita que
bem sc vê que o homem é o mesmo
c que apenas as situações mudaram.

Tendo sido dos prineipaes respon-
saveis pela eleição do marechal Iíer-
mes, na qual despendeu os dinheiros
do Estado de Minas, de que era pre-
sidente, o sr. Wcncesláo se vae mos-
traiulo um digno emulo e continua-
dor dos mctliodos do scu antigo allia-
do no pronunciamento de 1909. Após
vinte mezes dc governo, e não tendo
encontrado os estímulos e as tenta-
ções que os antecedentes da sua elei-
ção creavam para o sr. Hermes, o
actual presidente já não sc acha mui-
lo longe do marechal. Xão ha tão
vastas negociatas e a fraude não
campeia; lão arrogantemente como
nos bons dias marechalicios; mas o
mérito disto não cabe ao ;r. Wences-
láo e sim á bancarrota nacional, que
deixou utn thesouro exliausto, onde
a gente, que delapidou a riqueza do
Estado e que é hoje protegida pelo
presidente, tem dc contentar-sc eo'm
uma refeição modesta. Moralmente,
a situação é idêntica. Mas os allia-
dos e amigos do sr. Wcncesláo che-
garam tarde c têm dc contentar-se
em roer os ossos deste P.ra-il que já
foi gordo, Xão se queixem, porém, do

.presidente o"s negocistas c os traían-
Us; que se têm de dar ao trabalho
de sugar vigorosamente a pelle rc-
scqttida do povo extenuado, para
obter o sangue atirco que nos tem-
pos do 'marechal ainda jorrava rubro
c abundante. .Xão; a boa vontade do
Cattcle c hoje tão grande como no
tempo das vaccas gordas. A situação

souro. Além dessa impossibilidade
material de proteger grandes nego-
ciatas, que sc tornaram impossíveis
pcla miséria publica, ha uma outra
razão que leva o sr. Wcncesláo a pa-
trociiiar de preferencia a roubalheira
cm pequenas doses, que contrasta
com o latrocínio por atacado, cm que
sc especializou o governo anterior. O
actual presidente da 'Republica é nm
espirito pequeno, cujos horizontes'.se
restringem em todas as direcções.
Xeste governo, em que tudo é mes-
qtiinho, mesquinha é tambem a im-
probidade administrativa. A phase.
das aves de rapina vorazes -e temíveis
passou; agora sobre o corpo agoni-
zante do Brasil 'fallido apenas pro=;
li fera a legião dos vermes. E deste
regimen das sanguesugas c d,os para-
sitas obscuros e pequeninos, o sr.
Wencesluo se vae tornando o homem
representativo, a figura symbolica
deste período de decomposição na-
cional.

'Não ha grandes negociatas onde 9
paiz seja defraudado em milhões,
porque onde encontrariam os nalfei-
tores milhões pa.'a arrancar ao thc-
souro? Mas na Central fervilham
contratos lesivos á .fazenda publica;
e, apezar da itoprensa nciX-iar os
faclos precisamente, éspccíiicando de-
talhes e citando nomes, o presidente,
não só não demitfe o director culpa-
do, como evita abrir um inquérito
que a moralidade administrativa exi-
ge cm qualquer hypothese. Xão sc
cròiãiii cargos pomposos c altamente
remunerados; mas, pava alliviar as
despesas particulares dos almigos do
presidente da Republica, nomeam-se
os filhos destes addidos de legação
com vencimentos, que são expresas-
mente prohibidos pela lei orgânica do
serviço diplomático.

Na politicagem, o sr. Wenceslá.
segue os mesmos mctliodos inesqu.
nhos que sc coadunam com as eir*
cifmstancias c com o seu proprie
temperamento. Não lia violentas in.
tervenções dramáticas na politica doi
Estados; mas sorrateiramente o pre*
sidente não recita deante da guerra
civil, para fazer o jogo dos politi-
cantes, em cujas mãos se collocou
afim d.e realizar o seu ideal de tran-
quillidailc pessoal.

Diz'cm os advogados do sr. Wen-
cesláo que s. ex. nãa rouba nem
furta. Tambem nenhum dos seus
predecessores comtmettcu esses feios
peccados. Os pcores de entre elles
apenas deixaram que os seus amigos
saqueassem livremente o Thesouro.
Pensando sobre o caso da Ccnlral,
poderá o sr. Wcncesláo dizer em
consciência que não está seguindo
esses exemplos?
——  --m — . _¦ .¦Alam de tomar parl-e nos trabalhos

do Congresso da Bahia, a reunir-se
proximamente, embarcam hoje para a
capilal; desse Kstado os sns. José Bo-
llifacio de Andrada e Silva, d-iputadci
por -Minas Geraes, e o barão Homem
dc -Mello. O embarque realiza-se ás
i_ horas, do dia, 110 cáes do porto, on-
de se acha atracado o paquete nacional
Baliia, que conduzirá os viajantes
aquella capital. '
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O TELEGRAMMA
NUMERO NOVE

Um artigo de "El Diário"
Buenos Aires, 30. (... A.) — Sob a

titulo "O telegramma numero nove","'Kl Diário", o conhecido vespertina
dirigido pelo ex-senador Manoel tai-
ik-z, publica boje o seguinte artigo:

"A Câmara Federal do llrasil re_ oi-
vou incorporar aos seus Annacs parla-
mentores a interessante documentação
relativa ao telcgramma numero nove,

Kssa sanção moral ao modo por Ju
foi narrada a historia desse celebre
despacho, desde a maneira por feie se
tornou conhecido e o-uso e_-,_ delle fi-
zeratn para demonstrar a perfídia do
barão do Rio llranco, veiu dar actuali.
dade a certas individualidades compl.
cadas no seu pieparo e utilização.

Sabe-se hoje, sem a minima duvida,
que n telegramma numero nove* foi fal-
sificado e sabe-se tambem com tod?
evidencia quem foi o autor dessa indi*
unidade, que fez passar a honestidade
argentina por dolorosos transes.

A principio, só o conheciam mui pou-
ços, quando o cnlão ministro das Rc-
lações Exteriores, dr. Victorino de Ia
Plaza, o apresentou ao Senado da Na-
ção como prova irrefragavcl da necessi-
dade em que eslava o paiz dc adquirir
grandes armamentos e poderosos coura-
çados, com grande gáudio dos felizes
intermediários, os únicos quo, pelas
suas conveniências, tinham razão para
sc sentir satisfeitos com os aconteci-
mentos. Quando um senador ponderou
ao dr. de Ia Plaza que a grorsería da-
quelle documento tornava absurdo attri-
buil-o a um homem da conhecida men-
lalidade de Rio llranco, o ministro de
Figüeroa Alcnrta assegurou a sua au-
Ihenticidade, affirinando com a autori-
dade do scu cargo que se Irafava de
um documento official do .Ministério
tiiiri Relações Kxteriorcs.

Foi apoiada 110 solennc amparo do
Ministério que a impostura conseguiu
arrancar do Congresso uma autoriza-
ção iniqua para despender milhòcs com
coisas absolutamente ,iiiiitr-i_. 'que as
classes conservadoras estão pagando

í»**»_e

c qtte é diffcrcnte c ard„a para os compatriotas se

com o sacrifício da sua economia
seu trabalho.

Quiz a Providencia Divina que
guiii.-nto empregado pelo dr. VicL,
de Ia Plaza fosse dado á publicida,
surgisse então a verdade verdíai
que projectandp a sua luz
.Iluminando a consciência naciona_**"_e
derramou .ainda para talem fronteira,
até inundar com a sua claridade , as
outras margens do rio da Prata, o
Atlântico e o Pacifico Sul.

Agora 03 factos são lão conhecidos e
notórios que basla se mencionar o nu-
mero nove para dar a niais completa
c perfeita idéa de tudo que exprime,
para bem c para mal, o famoso tele-
gramma.

Entretanto, e não obstante t-.-,1o 6
barulho produzido r.a Brasil -,- na Ar-
gentina em derredor do deshonrosa
episódio, os responsáveis guardam so-
bre elle uni silencio sepulcliral.

Se se reconhecem livres do culpa
porque fogem aos seus devores os drs.
de Ia Plaza e Zeballos?

Rio llranco não se exhimiu da sua
responsabilidade e, por isso, 03 seus

espertalhões, porque está chegando a
Itora cm que nada mais haverá paftl
roubar á mais defraudada das nações
da terra.

(Mas, na medida dos seus recursos,
o sr. Wcncesláo (az o(-flue pôde para
manter a tradição do Saque ao the-

compraz.m de digni-
e demonstrar-lhe*ficar-lhe a memória

suai solidariedade.»
Quem fez a falsificação do iKtmeroi

nove? jiual foi a mão infame que a es-
creveu, çonipromettcndo com ella a
honra argentina?

Uma palavra do dr. de Ia Plaza e düAr. Zeballos poderia pôr o culpado emevidencia, mas um e outro preferempermanecer mudos como dois cuia-
pbces." -1
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Para responder á carta que a eae

respeito foi dirigida ante-hontem a esta

folha devemos começar indagando . se

liavia no corpo da nossi legislação no
ptempo da Monarchia c se ha na Repu-
liliça alguma lei expressa, votada pelo
legislativo e sanecionada pelo exe-
pcutivo, dando á Repartição dos Tele—

graphos os latos poderes sobre telc-

phones e radio-telcgraphia. interesta-
doai que cila sc arroga sobre a. ma-
teria. »

Não 'ha. iA obsoleta resolução impe-
rial do io de fevereiro dc 1S81, que
equiparott linhas telcgraphicas a linhas
telcphoriicas, sem definir claramente
as comniunicações por taes linhas fei-
itas, pilão, foi lei no scu tempo c nurlo
menos o c hoje. Os regulamentos q'ne
delia sc originaram' no império, no pro-
prio Império, nunca forhni respeitados.
Tanto ' esses Regulamentos como. os

que. forain publicados na Republica,

para uso c regimento da ordem iijlenia

,da Repartição dos Tclcgraphos, con-
.cm cscrescencias illcgacs, inconstitu-
cionaes e exorbitantes, mas não podem
scr obedecidos senão na parte relativa
ú administração interna, privada, do
Telegrapho. O que nelles está escripto.,
.obre telcphon.es de empresas parti-

cularcs é pura fantasia; vale tanto
como sc ao scu lado houvesse di.iposi-

ções subníellendo o tra.fego' ferro-via-
rio ou a navegação, á superintendência
do telegrapho nacional.

A Constituição não' veda expressa-,
mente aos particulares e aos Eslados a
construcção de linhas telephonicas ou
tclegraphicas interestaduaes, nem tam-

pouco prohibe as còtíimuuicaçóes por
ta.es linhas feitas, da' mesma fôrma que
não veda as estradas de ferro, a na-
vegaçã- interior, a tratisníissão dc força
e luz eleclricas, as estradas de roda-
gem, etc, etc.

.lAdmillindo c.xplicilameiítc que os
listados podem legislar sobre correios

pc tclcgraphos, seus próprios, e reser-
vjpndo á União o direito dc legislar
-sobre correios c .telegraplios federaes;
islo c: co»ij?ios c telegraplios d: pio-
priedade da. União — por ella construi-
dos, administrados c explorados — a
Constituição não contem cláusula inipli-
cita prohibindo quaesquer ligações in-
icrestádu.ics feitas por outras ehtida-
des jurídicas que não cila.

Entretanto, ainda que contivesse se-
inclliante absurdo, dellc'se não poderia
inferir que a nação delegava poder..'
no telegrapho, para superintender tele-
phones c outras espécies de communi-
cação do pensamento.

São estes os restrictos termos em

que a questão lem dc scr examinada..
O Telegrapho Nacional, porém, tliri-

gído desde a monarchia. por influencia
de Capanema, cm consultor unico do
.Ministério da Viação, oppuiilia-se des-
<le 1S90 ata 1910 a licenças para as
Ji;;ações telephonicas inter-estadúacs. E,
quando de todo não podia negar taes
licenças, propunha a sua concessão sob
bases tão onerosas que ellas eqüivaliam
a verdadeira prohibição.

A prova dc que assim é, está no fa-
co de não ter vingado uma só das mui-
Ias licenças e concessões para a liga-
ção do Rio a S. Paulo, pelo telephone.
Os portadores dessas concessões nunca
puderam levantar capital para leval-as
a termo.

lUeclamado o melhoramento com in-
sistencia pela imprensa c pela opinião
publica, o Ministério da Viação, sob a
administração do sr. Seabra, fez pu-
blicar editaes de concorrência, para a
concessão, com privilegio da linha Rio-
Si Paulo.

(Vide ,; Diário Official", dezembro,
£., 1910I.

iAs condições onerosas, rcslrictivas e
vexatórias impostas por esse edital
organizado pela Repartição dos Tele-
graphos, fizeram com que nenhuma
proposta seria fosse apresentada, sendo
tíríiHillada a concorrência.

• Publicado novo edital, pela adminis-
tração Barbosa Gonçalves ("Diário
Official" — setembro 10, 191-I, con-
tendo m/mor numero dc ônus para os

proponentes, foram apresentadas tres
propostas, mais ou menos dc accordo
eom o edital.

O ministro, porém, prevalccendo-sc
<lo direito contido numa das cláusulas
do edita1! ainda por proposta do Tele-
graplio, auni-lou
cia, deixando de
passado.,

¥.' dc notar-se a propósito deste edi-
tal o seguinte facto, que prova serem as
imposições do governo contidas nesses
editacs extravagantes c absurdas.

Já existiam cm 1010 c hjij 110 Rio
e & Paulo as seguintes empresas telc-
phonic;^:

Cuipanltjjf Tcleplionica (Al-
lema) do Rio em mãos da Light ;

Inlcrurbon Teleplione C" of
Brasil, contratante do serviço do
Estado do Rio de Janeiro ;

—Companhia Tcleplionica do F.s-
* lado de S. Paulo, servindo a

Santos, S. Paulo, Jundiahy c Cam-
pinas ; c
— Companhia Rede Tcleplionica
Braganliim, com sede naquella ca-
pitai e servindo a grande numero
dc Municípios daquelle estado c do
de Minas.

Alem disso existiam aqui no Rio e
ém S. Paulo, além da Empresa Guinte,
diversas cisas estrangeiras reprc-sentaii-
ti s dc Companhias allemãs, inglezas c
americanas, dedicadas á exploração da
electricidadc nas suas diversas moda-
lidades; tp-id.-is ellas procurando, na-
quella época de abundância de dinhei-
ro, uão só applicação para capital pro-
prio, 011 dc comii-.tlenles, como nego-
ci.-s pnra ;i venda de materiaes.

Pois bem. Nenhuma dessas empresas
coiiilltuidas com responsabilidade de-
finida se arriscou a fascr propostas
sob as bases do ultimo edital.

Só particulares o fizeram, natural-
niente co:u o fito dc venderem, sc fos-
se possivel, a concessão ás empresas já
organizadas, ou de organizarem novas,
sn o pudessem.

Estando a questão ncsU- pé, •: ten-
do-se apresentado ao Ministro da Via-
ção requerimentos dc diversas ehipre-
sas r_e.li:ulp> licença para linhas inter-
estaduaes do Rio para Minas c São
Paulo, no regimen da livre concorreu-
cia, requerimentos systcmaticamctite in-

com municações, estabelecendo 'fio. con- '¦

tratos que cffccluar, sem qualquer des-
pesa para os cofres publicos, a quola.
da porcentagem nas rendas que dcva
á União, em cada caso. (Sala das ses-
sões, 23 de setembro de 1915.)"

As expressões griphadas por nós
•nesta - emenda, parecendo capazes de
levar o Telegrapho a impor ¦condições

antagônicas á expansão dos tclephoncs,
levaram o sr. J. Salles a -propõe* a
emenda seguinte: . ..

"Art. O governp permittird li-
gações telephonicas interestaduaes, me-
diante . providencias que ..acautelcm os
inleresscs da, União, c assegurem o rc-
guiar c perfeito .funecionajuento das
.comnuuiicações, ficando os eoncessio-
narios sujeitos ao regimen da . livre
concorrência. — Sala -das sessões, 27
de setembro de 1915. "

¦Na commissão de Finanças, o rela-
tor, dr. Cardoso de Almeida, cm pa-
recer unanimemente acceito, opinou
pela rejeição da emenda do sr. Bar-
tholomeu e pela aceitação da do
sr. Salles, por julgar esta mais de
accordo com o nosso regimen consti-
tucioiíal, visto como, não existindo
monopólio da União nem lei que prohi-
bisse expressamente as ligações tele-
phonicas interestaduaes, as expressões
cm questão correspondiam.a restricções
inadmissíveis.

Na segunda discussão do orçamento
o sr. Costa Rego combateu a emenda
Salles no ponto que diz :

"acautelcm os interesses âa União",
sob o' fundamento de que, armado o
Governo dessa .c.rilva a Repartição- dos
Telegfapho"s '.eval-o-ia fatalmente a in-
cidir nas mesmas medidas, coercitivas
da liberdade, colunada pelos autores
(las duas Emendas.

Na votação após a segunda discus-
são os srs. Bartliolomeu c Augusto dc
Lima concordaram com a acceitação da
do sr. J. Salles, que tambem foi ac-
ceita pelo relator sr. Cardoso de
Almeida.

Na votação final do projecto, o sr,
Evaristò Amaral, levantando de novo a
questão dos interesses, do Thcsouro
amjeaçapdií., prepo. preliminarmente a
retirada da emenda, para construir
projecto cm separado, o que foi re-
jeitado,

.'. votação final feita por partes a
requerimentos do sr. Costa Rego,
apoiado pelo sr. Salles, deu á emenda
a redacção que tem hoje na lei do Or-
çaiucnto.

listes acios confrontados com o dis-
curso do sr. Costa Rego, é lendo cm
vista o parecer da commissão de Fi-
nanças que lhe foi unanimemente fa-
voravcl, constituem o elemento histori-
co essencial onde se ha dc buscar o
espirito da Lei.

E'' de estranhar pois, -a insistência
do Telegrapho Nacional em querer col-
locar-se como arbitro jurisperito da ul- i
lima intrancia na interpretação do art.
09 da lei do orçamento, quando essa
disposição foi votada e sanecionada
precisamente para cortar-lhe os alui-
sos inveterados na invocação dc leis
anteriores inexistentes.

Mais cstranliavel ainda é o procedi-
mento do ministro da Viação c
quiçá do presidente da Republica,
ambos juristas, curvados á vontade e
as inspirações dessa repartição snbal-
terna do governo, conlra a opinião pu-
blica unanime, e ambos esquecidos dos
cómesinhos "devores dc seus altos car-
gos, deixando dc cumprir a lei cm vi-
gor, para attenderem aos sophismas sc-
diços c gastos de alguns funecionarios
de cuja audiência a lei, no seu espirito,
só cogitou para excluil-a,

Já provámos ha dias que o nosso tc-
legrapho e os tclephoncs officiaes são
os mais caros c menos efficientes do
mundo,

Quererá ou pensará ainda o governo,
cm metter mais dinheiro nessa vora-
gem ? Faça-o, mas cumpra a lei.
¦— *' "-¦ '¦¦"*<lgfl«<fr-_*{S_f^— .1 ._,__!
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ArMARGEM DA GUERRA

Ultimas impressões
da França

cotatc, só de Itliering & C.:| r. 7 Set. iu.1.

POMTIOA ARGENTINA
Buenos Aires, 30 —¦ (A. A.) — Cor-

reu hontem muito agitada a sessão dn
Senado,-'por oceasião do rcconliecimcn*
1o do senador Julio Roca, eleito pela
Assembléa Legislativa da província de
Cordoba.

O senador Roca foi reconhecido pnr
13 votos contra* 10, tomando posse da
sua cadeira.

Quem só Iiclx* OA**< AT1XI1A
Estí livre du MIUDINHA.

Prometii na minha ultima chronica
que, antes propriamente de fornecer aos
leitores do Correio impressões das coisas
da .Europa de accordo com o que me
fosse dado descortinar do novo posto
de observação para onde me mudei,
lhes proporcionaria um resumo do es-
tado de alma, e de -espirito mais ver-
dadeiramente, que deixei cm. França,
nos últimos tempos em que lá passei.
Será. este,, portanto, o assumpto do meu
artigo de hoje.

Antes, porém, de entrar no, exame da
matéria de que me propuz' informar o
publico, será forçoso deitar' os olhos
mais ainda para trás, de maneira, a
abranger, não somente o que se pôde,
por exemplo, observar em Paris durante
o mez de junho, mas tambem. durante
os mezes que lhe antecederam, inclusive
os últimos dias de fevereiro, quando
começou o ataque a Verdun. Esse es-
tudo preliminar servirá para ajudar o
publico a estabelecer a differCnça, que
na realidade existe, entre o sentir da
nação franceza no curso da primavera
e o scu modo de encarar os aconlcci-
mentos no principio do verão.

A iliffercnçaj para começar, está cm
que, durante a primavera, a impressão
em França, 110 concernente ao desen-
rolar da guerra, era ho fundo pessi-
mista, embora o pudor patriótico, sc.es-
forçasse o mais possivel por não de-
monstral-a. Com a -entrada do mez dc
junho, pelo contrario, o moral daquella
nação se transformou, 110 espaço mesmo
de poucas horas,- no mais franco e
opposto optimismo.

. A explicação dn primeiro 
'desses 

phc'
nomeno- será facilmente encontrada por
quem'sc der ao trabalho dc fazer 11111
balanço, embora rápido, ¦ do suecedi-
do, sempre cm relação á guerra, na
épuca referida, Essa época consistiu na
affirmação de uma serie dc suecessos,
de caracter militar e diplomático, em
favor da Allemanha é seus aluados,
coroados, afinal, pela investida contra
Verdun e pela offensiva contra a Itália.
As duas ultimas circumstáncias pare-
ciam alé de caracter a oppor um obsta-
culo irreniissivcl aos planos militares
que' a França c seus alliados estavam
preparando paia a nova estação.

Prolongando-se esse estado de coisas,
sem que de fora se lhe descobrisse
uma solução a contento ilo publico,
houve mesmo em França um principio
de agitação surda contra a politica ex-
terior, contra a administração e contra
até o alto commando—agitação essa que
obrigou, por fim, o governo a ler que
explicar-se cm sessões secretas da Ca-
mara dos Deputados.

* * *
Houve lambem, mais tarde, varias

sessões secretas 110 palácio do Luxem-
burgo, onde funeciona o Senado da
Republica. Mas essas ultimas já se rea-
lizaram muna. atmosphcra muito diffc-
rente da" que dominou no palácio
Bourbon.

Já o general russo Broüssilof, com
espanto geral, cairá como tuna tromba
sobre as forças austríacas que defen-
diam a província da Bucoviha. Graças
— 110 dizer dos allemães — a um ctfc-
clivo numerosíssimo, á perícia deum
grupo dc officiaes francezes, á ajuda
de um punhado de iiiilo-iiiilivilhiifs
belgas e uo poderoso auxilio de canhões
japonezes dc grande alcance c calibre,
vários corpos de exercito âustro-hun-
garos se foram diluindo sob o peso do
ataque, rendclldo-sc, a maior parle dei-
les, como prisioneiros, c dando ao
adversário o ensejo dc abrir uma vas-
ta brecha na sua linha do fogo, de
modo a invadir, num relance, o terri-
torio que lhes competia defender. Para
a Itajlia, acossada ha perto _¦; um
mez pela Áustria, nas suas próprias
terras, a noticia do |iiccesso estron-
doso de Broüssilof foi o penhor dc
uma salva.ção pr.ixima, que de facto
aconteceu. Quanta a Verdun, — até ha
pouco o ponto critico por excellencia
da linha de batalha nos c:|inpos do
oceidente — se a offensiva russa da
Bucovina não cra, de certo modo, . de
natureza a influir solire o scu destino,
não sc tardou cm lhe dar por desafófp
a investida concertada entre francezes
c inglezes contra as linhas allcmtuf, do
Somme, na direcção dc Lillei

A offensiva franco-ingleza suecedeu
á russa eom a differença de menos dc
um mez. No iiilcrvnjio, dera-se a ba-
talha naval de Jutland Que, examina-
das as contas, cra melhor quo tivesse
custado menos do que custou aos in-
glczcs, mas que, em resumo, não con-
si.sti-.-a, como sc dissera a principio,
numa victoria naval da Allemanha, E,
finalmente; na Grécia, pnr. exemplo,
onde acuava um governo animado, 110
conceito da imprensa dc Paris, dos in-
mitos de não contrariar ali os inter-
esses germânicos c anles de favorc-
col-os — a França e a Inslaterra apre-
sentavam ao rei Çonstantino um n/'i-
f.iafitm que dava pnr terra com os
seus ministros. A própria politica. exte-
rior dos alliados como que despertava,
de par com a sua actividade militar.

Em toma do jiiiíj) das j elei-
I côes W

¦JI--:.,
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TAKIOS DISCtMOS NA CÂMARA

mou a palavra, pára encaminhar o rc*' _ _a alçada co 'Executivo e a transfercn-
,,,,,..-;„.,.,,,,, .1,, .1.,-,.....!,. ri.....:.,.... .. _. _ja 0(j adiamento não* o pôde scr nie-

nos, maximé. sabido que o Legislativo
trata do votar uma lei nesse sentido.

Era de opinião que, o. Tribunal não
devia pedir informações ao governo,
porque elle pôde iiegal-a, e esti no seu
direito.

.Falaram, então, os ministros Lacerda'ou-r-"mamtando'Ve:'<»*Wte 
Pedrp. Lesíá, aquelle . para mostrai-

em oito nomes,* ---.--.-<iue não llia i-ico-ve-ienaa cm pedir
informações. A seu ver, trata-se ile um

político, mas que envolve direito

recinto dos edifícios destinados, á elri-
<;ao.

E, por isso, impetraram, por intcrme-
dio do'dr. Octacili. Camari,. uma or-
dem de habeas corpus preventivo., .

" ';'- foi diiatribuiuo ao ministro

vNa 
ordem do dia da sessão da Ca-

mara, logo depois de verificai que, dc,
accordo com a lista da porta e^stia
numero parai se proceder ás votações,.

io -sr. Astolplio Dutra annttnciou a da' ..,.,.,-. „„ ,„,„,-,„
.redacção final.do projecto j^Mbft; 0&c^tóro^ffa SlSS'*Sadiar as eleições municipaes do £>i.-ít-yA"-1™ «u"<-"«, ,>)"^ "•"
tricto Federal.

Dado logo como approvada, essa-ürg-í
dacção, o sr. Maurício de Lacerda re-
quereu verificação <la votação. Nesse
momento, q sr. Octacilio Camará to-.-

tição aos seus collegas.
Dando o seu .votoo, entendeu, prçli-

minarmente, que se <trata de um caso
meramente político, e como 'tal escapa--
do á competência do Tribunal.

A designação- do dia para a eleição

essa nova concorreu-
.brir outra até o anno

A HOLLANDA

O ANf.IVÊRSAI.ÍO DA
RAINHA

GUILHERMINA
A. Hollanda festeja hoje a data do

nascuucnto de sua illustre soberana, ,i
rainha Guilhermina.

Nascida cm liava, nn anno de 1SS0,
a filha de Guilherme III subiu ao tliro-
110 em 1890. As esperanças que o nobre
povo hollandez depositava na graciosa
herdeira do throno foram amplamente
confirmada*-'. Com uma rsinoradíssima
educação e, mais do que isso. com um
tira tule senso, ilentro em pouco revela-
do nos negócios politicos. a rainha Gui-
Iherinina conquistou definitivamente os
seus subdito-..

Em 1901 casou-se com n príncipe
Heuriquc Mcckl

qucrimenlo do deputado' ¦fluminense, $¦
discursou. Combateu, cóm-vehemencKi.J
a approvaçãò imnu*diata da redacção"
final, procurando evital-a com apresen-!
tar duas emendas: — uma 'dizendo 

que
as eleições sejam em 11 de março e
não cm u de maio como foi, aliás, er-
radamete pnublicado no Diário do G_otti-
gresso
eleitor vote

O orador declarou que o adiamento
proposto iria reconhecer o actual Con
selho, aipprovando a sua eleição n;
data em que foi realizada, a despeito
de haver um julgado do Supremo Tri-'
bunal Federal coutra a legalidade dessa
eleição. . *

Outro orador, tambem deputado pelo
districto, dizendo interpretar a opinião
dc seus collegas, srs. Pereira Braga,
Pedro dos Reis e F. de Brito, con-
cordou com o adiamento das eleições,
contrariando a opinião do sr. Octacilio
Camará.

Discursando em' seguida, o sr. .yi-
ceuie Piragibe declarou que se achava
de accõrdó não só com o adiamento
proposto 110 projecto -cuja redacção fi-
nal se estava, votando, assim como com
o projecto do sr. Mello Franco, re-
formando o Conselho Municipal sob o
critério da representação ilas classes,

O sr. Maurício de Lacerda, falando
então, protestou contra a attitude do
presidente da iRepublica, que estava
ora transformado em chefete eleitoral,
mancomiminado com os , representantes
dos interesses partidários- do Districto
Federal, -ara adiar as eleições muni-
cipaes e federaes. ¦'• : '

'Oecupou, então, a tribuna o sr. An-
tonio Carlos. Começou declarando-que
se sentia á vontade, tomando parle 110
debate, .para destruir as insinuações
que o sr. Maurício de Lacerda acabava
vchidamcntc de apresentar, A hora,,
porém, não era própria para sem.-
lhante discussão. - -.-:

Do que se tratava 110 momento era
apenas de approvar a redacção final do
projecto que adia ao eleições munici-
paes. A' .onimissno de justiça cabia a
iniciativa do projecto, havendo diver-
gido do modo du pensar da mesma
.'apenas uni de seus membros. Lembrou
então o orador-que o projecto transijou
pela ("amara sem debate, algum e.qUc-itl-
unanimidade da opinião affirmou sei*
fundamental., á vida das instituições iM
Districto Federal a eleição do no\>y
Conselho, depois dc feilo novo alista-'
minto.

Depois de alludil. egualmente ao adia-,
¦mento das eleições federaes, o orodqY
recordou que era inopportuno o in#*
mento, rcgimcntalmcntc exiguo, patlr
dellas tralar, reservando-se pjiara oyfi-
zer em tempo hábil. E pediu a .paláVrí.',
para uma explicação pessoal, depois, dia
votação dá respectiva matéria consti-fe
da ordem do dia..

Mas o requerimento dc verificação,
de votação, formulado pelo sr. MaÜrl-
cio dc Lacerda, estava, nessas alturas,
já demasiadamente encaminhado. Não
havia aiiida razão para mais esclareci-
mentos, no sentido de sc evitar algum
tropeço, cnlre os deputados, uo modo
du votar...

Assim, o sr. Astolpho Dutra fez
soar as campainhas demoradanicnte, rc-
clamando a presença dos incffavcis ly-
curgos no recinto.
'•Contados, afinal, os votos pelos srs.
Jo^f Pcrne.tta, Waldomiro .Magalhães*'e
Cosia Ribeiro: — 3S . á direita, -45 .fto
cenlro e 3S á esquerda—'foi--'ti,.appjo>
vaçãa- da redacção ultima, dft ¦'pVQJec.vji
coufS-iada por 119 votos contra 5.' -.'«

O sr. Octacilio Catn.iií,'' assim cqmç
outros deputados que voiaram pela sjjv-
provação da redacção final, n10st.9up.iti.
desanimado. Mas esse desanimo" togo,
desappareccu, 110 atropelo da volaçab
dns projectos que se achavam publica-;;
plns no respectivo avulso. E feita elri,'
isto é, quando nada mais tinha a Ça-'
riiara"qiie votar, o presidente deu agã-í
lavra ao sr. Antônio -Carlos, para aiàitt
cxpiicnção pessoal. ':;'.;

O "lcáder" da maioria iniciou o <nni.
segundo discurso, ti-atiuiili) do re liç-'
cimento de poderes ua Camni;;', ..:Í-É
vãmente ás eleições para a i ;:.iáçãq-d_|
actual legislatura, . j

Disse que esse ¦rcconhecimcnlo. s(>\
podia ser criticado 011 censurado por';
aquelles que sc esqueciam de que. as;

Orando deixei Taris. no fim do mez tíleil:ues . ° P*"'ri.*.° Mer.al« co.mo;.dc;
de junho, já não havia ali gente des- °»i™> círculos eteitoracs do paiz,. de-J
alentada, como nn correr da 'primavera,' "*» excessivo labor as.coiumiss.oe-.--dc
Um coro unido de esperanças corria. ¦ Poderes em 

conseqüência 
ua existência

peln contrario, de boca cm boca, de, <1= í*'™'''" desabusadas c as mais
modo a animar os _cserctltc. mais ir-.P™jJ; 

^ ^ trcc]l0 (In se„ dÍ3.
curso, foi o sr. Antônio Carlos tnter-
rompido por unia copia tempestuosa1 de

caso  ,
privado. Esses mesa rios têm o scu di-
reito de ir e vir, prejudicado por uma
coacção ill-gal. Vota'.pela conversão
do 

'julgamento 
em diligencia, para scr

ouvido o governo. ,
O ministro Lessa ¦ di* que o caso e

muito simples de resolver.
A situação dos pacientes é lquida e

certa?
O direito do governo do adiar, ou

não, o dia das eleições envolve ou uão
uma questão constitucional?

¦Ora, desde que têm logar essas in-
terrogações, é claro que a situação
dellas não è liquda condição exigida
pela jurisprudência do Tribunal para
admitifr o recurso do liabcas-corpus.

Nesse seiitiuo votou o tribunal, anc-
nas contra os votos dos ministros La-
cerda e Guimarães Natal.

O GOVERNO AOIA AS ELEI-
ÇõüS PAlíA 13 DE OUTUBRO'Em 

conferencia que, com o presi;
dente da Republica, teve hontem, ~a

tarde, o 'ministro do Interior, ficou de-
liberado que 

'fossem adiadas para o dia
12 de outubro próximo as eleições que
sc iam cffcctuar 110 domingo vindouro,
para preenchimento de uma vaga 'de
senador e duas de deputados, na repre-
sentação do Districto Federal.

Consoante essa resolução, o ministro
do Interior exo-dirá lioje os actos rc-
speclivos. _m*'"lt!* *. *__¦

Os vestuários para*ineninos,
da TORRE EIFFEL, desa-
fiam. toda a competência pela
cxcellente qualidade de seus
tecidos, elegância e perfeito
acabamento,

M-_____B---_]-BX___-_EBS__-g-^ li-IUULUUIII I

O PROBLEMA DOS TItAXSPOR-
TUS NA ARGENTINA

Buenos Aires, 30 — (A. A.) — Em
seu numero de hoje, "La Razon" oc-
cnpa-sc 'largamente do problema dos
transportes.

A propósito, publica uma entrevista
que lhe concedeu o dr, 'Francisco Oli-
ver, ministro da Fazenda, e na qual

i esse titular declarou que o governo já
terminou os estudos a que estava pro-
cedendo na nova lei sobre cabotagem,
que ipassará a gozar dos mesmos pri-
vilegios das estradas de ferro.

Abordando o redactor de "La Razon"
a questão dos ultimo, contrabandos des-
cobertos na Alfândega derla capital, o
ministro da Fazenda disse que ficou
plenamente provada a .cxfsíeiicia 'do
delicto, sabendo-se que foram seus au-
tores pessoas as mais distinetas c hcm
collocadas em nossa sociedade, acere-
scentando que, recentemente uma ipês-
soa bastante couhcofda ptrouxe 160 ie-
ças dc roupas uteis destinadas a ami-
gos seus e dizendo serem de uso par-
ticular.

iAs revelações do dr. Francisco Oli-
ver despertaram aqui grande sensação.

—¦—¦»-«

8(0 
de-"cstylo, confortáveis c

Iu sólidos, quem deseja ? —

reduetiveis. Quem. para começar, mais;
evidentemente beneficiou da profunda 

'

transformação moral por que passou a
França naquelle espaço rápido de dias,
foi o governo Briand, que, tendo acceito
a sessão secreta em que os seus adversa-
rios se propunham a derrubal-o, emer-
giu, afinal, do inysterio em que acabava
de tomar parta, ipara amíunciar aos
jornaes um suecesso completo. A fé

IS:°^ían'èn„'? AÍSi» P' veil.,*::.la, s.il.retudo pela me,

I mento das eleições, que o alistamento

rari- Yt^,ucu a.Jmf „so. f í ^J^ri^^SsciS!!ss^;:mS:
-0^=3 qu. I „Sr 

emcasge,e 
^? 

a^tal

| facto notório c sem duvida inspirador
da expressão "luta de papel".

apartes, sobretudo do sr, Maurício d
Lacerda, M

Proseguiudo, porém, no seu discurso,
n nrador declarou fazer questão dc dei-
xar patente q-.ie o penas affinnações
vagas têm pairado até agora sobre
aquella phase da nossa historia parla-
mentar, e que estava- no consenso da"Ic 

Ct!

chegou a tal pomo que a própria creu: | '»a imprensa quc_ boje combatia o adia-

durante varieis mezes subsistiu no rs-
pirito do publico, coutra os inglezes,
cuja falta de soecorro até então, no
episódio dc Verdun, sobretudo, sem-

incx-
ip|uc Mccklcmbourg Shiverin, dc

cujo consórcio houve uma filha, Julia- ] p're pareceu aos profanos a mais
na Luiza. plieavel das coisas.

O scu governo tem sido altamente pa- Será, por acaso, legitimo esse rc-'.riotico, c a Hollanda. neste momento nascer _e esperanças, não só na massa
difficil para toda a Europa, prestigia a do povo francez nn.ie. de algum modo,
altitude ncutral cm que a manteve a | nunca houve propriamente, desanimo,

mas nas próprias camadas intclligentes
dc sociedade onde se raciocinava fria

sua illustre soberana.
Ao ministro da Hollanda nesta capi-

tal, o sr. Charles de Zeppelin Obçrmul-
ler, e á digna colônia aqui domiciliada,
apresentamos os nossos cumprimentos
pela data de hoje.

rlcferidds pelolo ministro em vista das
informaçõi s da Repartição dos Tele-
graphos, — o sr. Tavares de Lyra,
nolaiiiln a falta dc qualquer autoriza-
ção legislativa que lhe desse liberdade
para attender ás reclamações oceasio-
nadas por taes indeferimentos, provo-
cMi a apresentação da emenda que ade-
ante se vê, da lavra 1I05 srs. depu-
tados Luis Bartliolomeu e Augusto de.' 
I.luia.

" A emenda Luiz Bartliolomeu e Au-
fits',0 ác Lima, diz: «

"O governo poderá permittir as li-
Rações telephonicas interestaduaes.- me-
'diante providencias que acatiielcm os
Intresses da União e assegurem o rc-
pilar t perfeito funecionamento das

Sú NA CASA PORTUGt-ESE JOE"
Rua Assembléa, qo — é que se en-

contra manteica fresca mineira supe-
rior; kilo. .tJSnn.

. L._g7*-_>_^v_-p__iS»C___

POLÍTICA -IIXF.llJA
.Recebemos n seguinite telegramma:"Bello Horisonte. .",0 -.Foi fina!

mente decidido o. recurso eleitoral de
Montes Claros, irhiinchando em toda a
linha o doputadfi íCamillo Prates c n
capitão loão Josc. irmão .Io coronel
Honorato Alves, cuja derrota nesta ca-
pitai causou surpresa. .porque o .povo
esipi convencido do inexpugnável po-
derio official do dito coronel Hono-
raio — Viriato Mendes".

*-gr_ç^>-faa^&.__ip -—¦ ip

A TORRE EIFFEL
97 — OUVIDOR — 93..

preço.* de_ alguns artigos üa sec-
éão de alfaiataria:
Ternos tie casaca eom forro

de sedn iSo$
Ternos do -tnocking com

forro de .cda 160$
Ternos de fraque ijo$
Temos de jaquetüo preto,

azul ou <!e cor. . . . •
Ternos de casimira a cc**.e

mente no correnle á solução da guer-
ra ? A resposta, evidentemente, não
deve ser nü_ agora senão relativa. Mas
uma coisa deve ficar fora de duvida..
Esse despertar de confiança geral é,
pelo monos, legitimamente cotnprclien-
sivel.

Basta dizer que. á violência da jn-
vestida allemã contra os quinze kilo-
metros da linha de Verdun, durante
mezes e mezes consecutivos, correspon-
deu uma tal usura dc forças por parle
da França, que ninguém, dc 11111 modo

da elementos bastantes para tentar o
quer que fosse num outro ponto, dos
Vosges an mar. Ora. cm plena vigen-
cia da offensiva contra Verdun, em-
quanto supportavitm ali um choqui dc
uma impetuosidade inalterável, os fran-. ... „ .
cezes acham, meios de . emprehcndcr '¦ 

ta;diam'chtc prealhures unia acçao offensiva conside-1
ravcl, coroada até agora de suecesso.
O povo francez surprcheiidido, pelo
resto de forças de -que ainda dis-
punham 05 seus defensores, iião tar-

! dou. cnmo era natural, cm transformar
i depressa essa feliz surpresa num ac-

crescinio de animo a isso correspon-
dente. . -

X.. . .
14 de julho de 1016.
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PASTU-HAS HERBER curam

_——ocx -cr^EB^^S»-

constipações,lí* íilc.las
•¦-ralorias.

dores de
doenças

•arganta, gnp-
respi-
J c"4

W--

/IS MISSAS DE HOJE
¦Rezam-s* as seguintes, ppir alma de:
Maria Rodrigues 'Císanova, ás p ho-

ras, na __ri*i.i da Iinnitípcultida iCon-
ceição. na rua General Câmara.

Capilão Joaquim tCárlos da iSilva
Pinlo, ás 9 horas, na matriz de 'Ma-
xambomba. %

Anu-lia Cândida da Silva, ás o ho-
ras. na egreja do Rosário.

Manoel .M.-ixiuiiano de Souza Castro,
ás o lioras. na egreja dc 'São Pedro.

Hcmxinia Guimarães lM*oi_teÍro, .;ís o
horas, na egreja de São Francisco de
Paula.

Julícta Iracema! Miranda d'01iveira.
ás 9 horas, na mijtriz rfo Engenho Novo.

»•

sú bebe OASCATIMTAQuem
Estí livre dn MUDINUA

NOTICIAS DM ALAGOAS

Maceió, 30 — fA. A.) — Appareceu
morto na praia do pontal da Barra o
servente da Alfândega Saltistiano Ja*
piassu'. Numa caria do mesmo, encon.
trada dentro do livro do ponto da rc
partição, declara que ia morrer, recom-
mendando a familia a pessoas amigas,
ficando assim confirmado que se trata
dc um suicidio. A policia ordenou a
inliiinir,c_o do cadáver.

Maceió'. _n — (A. A.) — Checou a
esta ca.pit.t-. procedente dc Recife, o
ointnr sr. Virgilio Maurício.

!¦

Achava o orador que esses vicios des-
apparcceriam cnm o novo alistamento, e
declarou não perceber a intenção que
se occultava na altitude de alguns jor-
naes e dc alguns representantes da Ca-
mara.

AWin disso, não podia o orador cnn-
ceber como alguém pudesse vislumbrar
luta de interesse nos promotores da
medida, porquanto, na opinião do ora-
dor, se interesses houvesse, melhor sal-
vaguardados estariam coin o aüstamcn-
to existente. O orador inclinava-se a
acreditar que os ataques a que sc refe-
ria provinha do facio dc muitos corisi-
d,.rarem o projecto como (iniciativa
dns senadores Guanabara e Irineu Ma-
chado.

O orador repetiu, nessa altura, a ver-
são por ello dada aos autores únicos do
adiamento, negando a interferência pes-
soai dc quem quer que fosse na medida,
de accordo com as dcclaraç.ões na ves-
pera teitas ao Correio da Manhã.

Voltando a iratar da opposição alé
aepora denunciada contra o adiamento,
declarou que não podia conquistar pro-
sclytos a opinião que combatia o pro-
jecto por questões de attrictos pessoaes,

dmiravam de que só ião
I tardiamente ?e lembrasse o governo de
I sanar os vicios das nossas eleições.

obtemperaria n orador que as lembran-
ças felizes são sempre merecedoras dc

I louvores, quer madruguem, quer tir-.
j diament- se apnseiucm.

Concluiu, por fira, procurando dc.--
truir a phrase ile quantos dizem que o
sr. Wencesláo Braz, com o projccio.
quereria passar de chefe de listado
para chefe eleitoral. O orador pensava
que o presidente da Republica deixaria
de ser chefe de Estado para ser chefe
eteitoral se, cra logar de ter sympathias
polo projecio, defendesse o .actual. es-
tado dc coisas c concorresse ás eleições
cnm a massa dos funecionarios da Pre-
feitura, da Saude Publica e da Policia.
Mas não: o sr. Wencesláo Braz é chefe
de Estado, porque desejava que sc pro-
cure reconhecer o-, candidatos legal-
niente escolhidos pelo eleitorado.

O CASO OHEGOU AO SUl-lEMO
TItiniN.U,

A debatida questão --las próximas.
eleições municipaes deu legar a que o
Supremo Tribunal debatesse hontem
uni caso interessante de líabcàs corpus.

Como se sabe, as eleições estavam
marcadas paia o próximo dia 3 dc sc-
(ombro, sendo .publicados os hnprcscin-
diveis edilacs, para conhecimento dos
mesario.*, que deverão funçcionar, etc

Agora, com a idéa do adiamento, os
mesarios entenderam qne sofirerain
coacção illegal, co mo facto de não po-
derem nesse dia, designado, entrar no

II
V. Ex1.'? -Não tenha.- duvidas, rc-

làtivãmcnte — A casa
LEANDRO MARTINS & 0„
resolverá o problema. Rua do Ou--
vjdor .3 e 95 c nos anligos arma-
zens á rua dos Ourives 39 a 43.

— _-...;-M-:-fc^p-_ 1 ¦ ¦¦-...-..

RRASlIi-líRUGUAY
Montevidéo, 30 — (A, A.) — Os

jornaes desta capilal noticiam que será
nomeado para desempenhar . as fun-
cções de ministro plcnipotenciario ahi
o dr. Julio Bastos, actual membro da
Alta Córte dc Justiça, eminente júris-
consulto, homem de letras c político
de real valor.

Segundo ainda essas noticias, a vaga
deixada ná Alta Corte pelo sr. Mas-
tos será preenchida pelo clianceller
Manoel B. Otero, que não voltará ao
Ministério.

Osr. Figueiredo Rocba contra
o adiamento das eleições

O cx-deputatlo Figueiredo Rocha, cm con*
versa com um dos nossos companheiros,
manifestou-se dí^te modo sobre o acto do
governo adiando as eleij^cs:

— O adiamento importa num golpe de
Estado e numa excepção odiosa para a
população da capital da Republica. Se o
pretexto de que se serviu o governo, por
intermédio de seus amigos, no. Congresso,
foi o de realizar ás' eleições pelo novo alis-
tamento, é evidente que- essa ...medida de.
via estender-se aos 'Estados da União, onde
existem vagas federaes. lí isso não acon.
tece... Reputo do 

' 
meii dever combater

esse absurdo governamental, -desde que no
Congresso ti maioria dos representantes do
Districto vão dizendo "anicn" a todos os
actos do governo.1'

Quclu só bebo OASCATIMIA
Está livro da JIIUMNHA.

liom Oaft., Ohò.oJnto o Bonibons
— Só 110 MOINHO DE OURO.

¦refl ? __5>--CH'IW

Turriees. da Central
A Sáudc Publica í.i_ c o

sr. Arrojado desfaz
Pouco antes da estação de Pão Fran-

cisco Xavier, da Central do Brasil, na
rna do mesmo nome, lia uma sério de
propriedades, cujos terrenos, em leve
decline, vão confinar com o leito da-
quella listrada, para onde naturalmen-
te escoam âs suas águas fluviaes, Ad-
ministraçõçs anteriores á do sr. Arroja-
do compreenderam que 110 próprio in-
teresse da Central e mais ainda no da
população adjacente, áquellas agitas
não deviam ficar estagnadas no leito
da Ksfrada e construíram uma valia
émp.cdradh afim de dar-lhes o necessa-
rio escoamento, c assim sc fez para
bem de todos,

Veiu, porém, o sr. Arrojado e achou
que aquillo nãpo eslava direito, inan-
dando logo destruir não só a referida
valia como as muralhas de anteparo
dns já referidos terrenos, que com as
ultimas,,chuvas ficaram todos alagados
e constitüidos em formidáveis viveiros
do terrível stegOmia fesciata.

Um compensação o sr. Arrojado está
coiívencidissimo de que, com aquella
sua luminosa deliberação jlrcsflou um
grande serviço an paiz. Tambem é si»
o que o director da Central sabe fazer:
ou tolices da classe dessa ou negócios
de locomotivas...

¦ IFI TQ <C_i <B3 -]»-"_*¦

COMPANHIA DE SEGUROS VA
REGISTAS.

1 n. 37
Rua Pri

U-.-.LÁ- AltillS
Estiveram liontem muito concorri-

d.is as galerias da Escola de liellas Ar-
tes, onde se acham os trabalhos do
actual. "Salão",

O jury da secção de pintura, reuni-
do hontem, ás - horas da tarde,*ptc-
solvcu conceder ao pintor Pedro r,ru-
no o premio'"Galeria" Jorge", institui-
do pelo sr. Jor_;e de Souza Freitas.

TRATAMllXFO DAS MOI/ESTIAS
PULAS (iRAXDES MEJ-ÍOA.
ÇÕES PHVSICAS TI.LO ES-
-ECIAI.ISTA

ÜR. AI.VARP ALVIM — Exame
,pp:1us raÍLis X. Trat. dos ,'iiiiiocej n—li.
;nes, das moléstias da peile  cctc-
p-.-.as, das hemorrhoides, das articulações
.trophias, etc., da asthma, hysteria
.*n;ta, etc; largo da Carioca, 11 i"-an-
lar (de 10 i|- ás 4).

Aos es;tudantes da Bahia
UMA HOMENAGEM DA ALLIANÇA

ACADÊMICA
A conhecida associação de estudantes

das diversas escoias superiores /desta
capital, dirigiu aos collegas da Bahia
uma mensagem de confraternização nor
intermédio do barão Homem dc 'Mello,
que vae aquella capital presidir ns tra-
balhos do Congresso de Gíographia, a
realizar-Sé por estes dias.

A mensagem dos acadêmicos cario-
cas é redigida em termos expressivos
e fraíernaes.

Uma comniissão idomposta <3e estu-
dantes irá hoje. ás io horas, ao em-
br.rqite do illustre professor, entregan-
do-iiic por essj oceasião a referida
mensagem..

O dia ns Senado
a sessão de liontem no fceiiaao teve

o comparecimento dc 32 senadores.
A' hora regimental, o sr. Pedro Bor-

ges assumiu a presidência, abrindo a
.sessão. - O'-st*. Pereira Lobo,'servindo
„e -** 'secretario, leu a acta da sessão
anterior, a qual foi considerada appro-
vada. por não haver impugnação. O
sc. José Metcllo leu, entre matérias
sem importância, no expediente, a pro-
posição da Câmara prorogando a actual
sessão legislativa ate o dia 3 dc outu-
'bro. Na hora do expediente, falou o
sr. Lopes Gonçal ir.es, propondo um voto
¦de pezar .pela -morte do sr. Servulo
Dourado, cujos extraordinários serviços,
na direcção comniercial do Lloyd Brasi-
leiro, s. ex. enalteceu -em eloqüentes
palavras. E o Senado approvou essa
homenagem. Em seguida, falou o sr.
João Luiz Alves, pedindo urgência para
a votação do projecto da Câmara rela-
tivo á prorogação da sessão legislativa,
e do seu projecto de amnistia para as
¦pessoas que, nos recentes acontcciinen-
tos politicos do Espirito Santo, se viram
envolvidas cm processos. A urgência
foi approvada.

Ordem do dia.
Entrando em 3* discussão o projecto

que declara de utilidade publica a Esco-
la Superior dc Commercio do Rio dc
Janeiro, com a emenda do sr. Bueno
dç Paiva, ante-hontem votada cm 2"
discussão, adiando as eleições do Dis-
itricto Federal, oraram os srs. Rosa e
Silva c Bucno de Paiva. O senador .por
Pernambuco 'insistiu nas suas considera-
ções dc ante-hontem eontrarias á emen-
da do sr. Bueno de Paiva. S. ex. não
comprehendia como ise pudesse allegar
para o adiamento das eleições do Dis-
tricto a falia de alistamento, quando as
ultimas eleições forain cffectuadas com
essç alistamento, só agora considerado
vicioso ou irregular, tendo a approva-
ção do Congresso. Ainda mais, a emen-
da do sr. Bueno de Paiva, no determi-
nar do adiamento das eleições, não
manda que estas sejam feitas p'elo novo
alistamento. De sorte que o pretexto
se esboróa sem deixar sombra de razão
por onde sc justifique o acto tumultua-
rio. O orador.provou que o pleito rclc-
gado para abril Hera de obedecer, a um
só tempo, o .prescripções dc duas leis.'li isto tom graça! Assim, cada vez mais
convencido do absurdo dessa estranha
providencia, de que o scu collega de
Minas se fez paladino, o sr. Rosa c
Silva, negava-lhe o seu voto.'Respondeu o sr. Búeno de Paiva,
dizendo que a emenda não c sua, mas
da maioria, do Senado. Entretanto,
corria á tribuna 0111 sua defesa, porter sido o seu primeiro signatário, c
ipor estar certo da sua opportunidade.
A situação eloi-oral do Distrioto iFedc-
ral é uma vergonha. Emquanto Esta-
dos, com 500 c 600 mil habitantes,
elegem 03 seus representantes cnm 30 c
40 mil votos, a capilal da Republica,
tendo jnais. de um milhão de habitan-
tes. não dá aos seus mais dc 6.000.
Dahi se vê que a representação da ca-¦pitai não traduz a expressão da vonla-
de dc sua grande ipopülação, Com a
emenda apresentada, a maioria do 'Sc-
nado pugna pela verdade eleitoral c
pela pureza do regimen, adiando o
ipípcenchimenlo daa vagas existentes
para quando houver o eleitorado legal,
que' se vae alistar com a nova lei.
Espontaneamente, os senadores do Dis-
tricto assignaram a emenda, conscios
de' sua procedência 1 E' este o melhor
argumento em seu favor. S. ex. refe-
riu-se ao modo ppor que a imprensa
recebeu a idéa moralizadora,

Uns jornaes ..pplatidiram-na, Outros
combateram-na. Um chegou a conside-
ral-a um cumulo de indignidade. Ora,
s. ex. não sabe a quem vae aproveitar
o adiamenlo; s. cx. é alheio á poli-
tica do Districto; as suas intenções e
a-s do .Senado, são as mais ipttras. Posto
a votos, o iprnjeclo, cnm a emenda, foi
approvado. Mal se dava a approvaçãò,
o sr. Bueno de Paiva, dizendo que se
achava SCibi'. a mesa a redacção final,
pediu fosse a mesma votada. E foi
votada c* íipprovada num abrir e fechar
dc oihos.

'O Senado approvou ainda a proposi-
çilio ,que autoriza a concessão de seis
mezes de licença a d. Julia Alvares da
Cunha, telegraiphista dc 4" classe da
Repartição Geral dos Telegraplios; uma
licença <le um anuo, cm .prorogação,
com abono da diária, a Anlonio Affon-
so Ferreira de Macedo, ajudante de 2"
classe da Estrada dc Ferro Central do
Brasil; a pprorogação da sessão legisla-
Viva; e a amnistia do Espirito Santo.

Nada mais. E para que mais ?
* * ;!•

¦A commissão de Finanças, esieve
.etinida, achando-sc presentes os srs.
Victorino 'Monteiro, presidente; Bueno
de Paiva, João Lyra. A. Guanabara,
João I.uiz Alves, Erico Coelho, (Fran-
cisco Sá c Li-oppildn de Bulhões.

O sr. João Luiz Alves apresentou
pareceres, que foram assignados por
toda a commissão, rejeitando, por dis-
pcnsavel, visto como o governo tem
autorização geral, a proposição da Ca-
mara que autoriza a rescisão dos con-
tratos celebrados com João Alves dc
Oliveira e Eduardo Alves da Silva
Porlo, para a construcção dos ramaes
férreos tle S. Francisco a Abaetc e dc
Itapcçerica a Formigas, da Estrada
Oésie de Minas, mediante os pagamen-tos devidos; e adoptándo a proposição
que concede uma licença ao praticante
do Correio di- S. Paulo, Alexandre de
Mello César, e autoriza a reversão do
quadro de inspectores da Saudc do
Porln, do dr. Jnão Lopes Machado.

Toda a comniissão assignnu lambem
11111 parecer do sr. A. Guanabara ac-
ccitand.o a proposição que autoriza o
Executivo a abrir o credito de 
9WS?57!), para. òccorrer ao pagamen-
to devido ao vice-almirante graduado
reformado .Herculano Alfredo de Sam-
paio, em virtude dc sentença judiciaria.

Ao passa:- o seu parecer ás mãos do
presidente, o sr. A. Guanabara pediu-lhe que não mais lhe dislribuisse ma-
teria de pagamento por sentenças judi-darias, pois todo papel que lhe che-
gasse __ ...etter;a na gaveta...

Seria pilhéria ?
Aproveitando a reunião, o sr. I.eo-

poldo de Bulhões achou conveniente
trocar idéas com 05 seus collegas, so-
bre o trabalho orçamentário da Ca-
mara,

S. ex. mostrou entre outras coisas,
e mostrou-se admirado, que assigna-
lando a proposta, do governo um déficit
panei de 31.000 conios, depois dn tra-
balhn, da Cantara esse "déficit" foi
elevado a 47.400 t-S5$476,

.0 déficit real. para s. cx. é de tofi
mil. contos de réis. A situação é, assim,
mais alarmante do que a de iS<j8.
Mas, emquanto cm oS todo n paiz pres-ligiava a acção do governo, ns interes-ses regionaes, agitam-se hoje, (contra
qualquer augniento de impostos, defen-
dendo um o seu xarque, outro, o seucafé oulro, o seu assucar, etc !

.0 sr. Leopoldo Bulhões insiste natributação do assucar refinado, damanteiga, do café, torrefacto, Ja ga-
dos capitãeszoüna, ele, c da rend

moneiarins,
. Ha pilhérias ha algumas notas dcironia, c a coisa fica cm conversa.

"UNIVEnSAES" pT- ~
valiosos brindes.
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Sobre a guerra européa
A CONFERÊNCIA DE HOTE NO

S. JOSE*
.0 conhecido publicista sr. Symphro-

nin Magalhães, nue se acha ha diasnesta capital, realizará hoje, As S i|2

Na Câmara
A sessão em resumo

A sessão de 'hontem da Câmara foi
aberta pelo sr. Astolpho Dutra, se:r_c-
tariado pelos srs. Costa Ribeiro c João
Pernet.a. A' sua abertura «ompare-
ceram 62 deputados.

A meta da sessão anterior foi appro-
vada, sem observações.

O expediente lido constou, entre ou-
trás coisas, de officios do Ministério
da Guerra, enviando informações sobre
a extineção do laboratório physico-cln-
mico do IDepart.imcnto da Guerra, so-
bre a "garage" do ministério, que tam-
bem foi extineta; e sobre as bibliothe-
cas do Exercito; e uin requerimento de
informações do sr. Maurício dc La-
cerda sobre a iinportameia de quatro
mil contos pedida pelo Ministério da
Agricultura.

Após a leitura da matéria' do expc-
diente, oecupou a tribuna, longamente,
o sr. Erasmo de Macedo, fundamen-
tando a indicação da sua autoria, rc-
formando o regimento da «asa no sen-
tido da comniissão de Finanças- ser
constituída pôr 21 membros, Para il-
lustrar a sua proposição, o orador lem-
brou o facto de ser mais numerosa a
.-«Iludida commissão nas 'Câmaras da
França, Inglaterra, Bélgica e *)utro3

paizes."
Em seguida, o sr. Costa Ribeiro re-

quereu que prestasse compromisso o
novo deputado por Pernambuco, sr.
Gouvea de Barros. O sr. NaJmco de
Gouvea solicitou, por sua vez, que o
presidente 

'da Câmara designasse a
commissão 'de recepção dos deputados
belgas ora nossos hospedes, o que foi
feito. .

Outro orador deu conta a Câmara de
que a courmissão nomeada pelo sr. As-
tolpho Dutra, para" representar essa
easa do Congresso nos funeraes do sr.
Servulo Dourado havia desempenhado
a itfcumbencia. Communicou outrosim
que os deputados Lebon Regis e_F. de
Brito não compareceram á sessão por
sc acharem enfermos.

sr. Maurício dc Lacerda commu-
nicou á mesa que, tendo solicitado in-
formações do ministério do Exterior
sobre as despesas feitas coin o Biircait
das 'Republicas Americanas em Was*
hington, recebera cópia de um telc-
gramma do sr. Barret, que não dizia
ao" caso. Declarava, á. vista disso, que
sc não julgava satisfeito em seu pe-
dido.

Finda a hora do expediente, passou-
se á ordem do dia. A lista da porta
aocusava, então, a presença de 118
deputados.

Foi annunciada, cm primeiro logar, a
votação da redacção final do projecto
que adia as eleições municipaes, oceor-
rendo, então, as peripécias de que da-
mos noticia noutro local. Depois da
votação dessa redacção final, pronun-
ciou-se a Câmara sobre a matéria cori-;
stanle do avulso da ordem do dia., Foi
approvado, em 3" discussão, o projecto
11. 71 B. de 191o, autorizando o gover-
r.o a entrar .m accordo com o gover-
110 do Estado de Pernambuco para o
fim de permutar os terrenos necessa-
rios para os depósitos dc óleo combus-
itivel. O sr. Cosia !Ribciro..irequereu
dispensa de impressão .para 5 votação
immediata da redacção final desse pro-
jecto, o que foi feito. Foram cm sc-
guida approvados cm 3" discussão, o
projecto n. 'íuo, de 1016, autorizando
o governo a abrir, pelo Ministério da
Marnha, o credito extraordinário de
t .000:000$, para pagamento das despe-
«as cm face da conflagração européa,
e do estabelccimenlo de bases militares
nas ilhas da Trindade c dc Fernando
de Noronha; em discussão única, o pro-
jecto ri. 73. de i.iú, autorizando-o a
couoeder seis .mezes de licença, em
prorogação, a d. IMlaria '.Carolina de
Souza Ribeiro; egualmente, em discus-
são "nica, o projecto n. 1 A, de 1916,
do ISenado, coi-cedendo .iao dil. José
Bonifácio da Õiinha; um anno de li-
cença, com o ordenado, com parecer
da comniissão de Petição c Poderes, re-
jeitando o projecto do Senado.

Approvado, depois, em 3a discussão.o
projecto n. 125, de 1916, autorizando
o governo a abnir, pelo Ministério da
Fazenda, o credito especial de
13 :i26$365, para pagamento a d. Con-
stança Alves Branco de Mello Barreto,
em virtude de sentença judiciaria, o
sr. pPaulo de 'Mello requereu dispensa
de impressão, para a votação immedia-
ta da redacção final, o que foi conce-
dido.

Foram cm seguida e succcssivamente
approvados:

cm 2." discussão, o projecto n. 150,
de 1913, autorizando o governo a abrir,
pelo Ministcrie da Viação, um credito
especial na importância de *t8o :ooo$,
para oceorrer ao pagamento eom a ac-
quisição de immoveis outr'ora pert-m
eentes ao conselheiro Francisco de Pau-
la Mayrinlc; em 3-" discussão, o pro-
jeclo 11. 36, dc 1916, autorizando a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, O
credito especial dc 3 782$33_, para oc.
correr ao pagamento devido a d, Maria
Julia Biansford e outra, cm virtude da
sentença judiciaria; em 3." discussãio. o
projecto 11. 129 A, de 1916, do Senado,
autorizando-o a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o credito de 32tios$o8o, pa-
ra .pagamento a loão Pires Branco, com
parecer favorável da Comniissão de Fi-
¦lanças; egualmente em 3." discussão, o
projecto 11. 130, de 1916, autorizando-o
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial de 2:3959160, para pa.
gamento a Pedro Rodrigues de Carva*
lho; ainda em 3.* discussão, o projecto
n. 91, de 1916, autorizando-o a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o credito es-
pecial de i4:2o6Jfio5, para pagamento a
dd. Zulmira Frazão Varclla Barradas <•
Chloris Varclla Barradas, em virtude dt
sentença judiciaria; em 3.* discussão, o
projecto 11. 94, dc 1916. autorizando o
governo a abrir, pelo Ministério da Fa-
zenda, o credito especial de 7S8:_oo*j,
para pagamento dos juros de apólices
emittidas para construcção de estrada*,
de ferro; tambem em 3." discussão, o
projecto 11. 105, de 1916, autorizando-a
a abrir, pelo Ministrio da Fazenda, a
credito de 200:000$ supplementar a
verba 5.° — Aposentados — do orça-
mcnlo da Fazenda; ainda cm 3." dis-
cussão, o projecto 11. 55, dc 1916, auto-
rizando-o a abrir, pelo Ministério da

azenda, o crcdiio especial de
Soo$977, para .pagamento devido a.

Joaquim Cardoso de Mello Reis,
... parecer contrario da commissão de
nanças, á emenda, oue foi rejeitada,

3.° discussão, o projecio n. 106, de
.5,16, autorizando-o a abi ir, pelo Minis*
terio da Fazenda, o credito especial de
701360$, para pagamento de juros de
apólices do empréstimo de 1S97; tam*
bem em 3." discussão, o projecto n. 12.,
de 1916, redacção.do iprojccto n. 219 A,
de 1915, autorizando, pelo Ministério da
Agricultura, a fornecer ás Câmaras Mu-
nicipaes e aos lavradores inscriptos, pre-
parados e apparclhos íormicidas pelo
preço do custo, c dando outras provideri*
cias.

Approvado, em 2.' discussão, o proje-
cto 11. 136, de 1916, autorizando o go-
verno a abrir, pelo Ministério da Fa-
zenda. o credito especial de 2o:s67?i5o,
para oçeorrcr ao vagameniu ucviJo a
d. Cecília 'lo.ledo de Oliveira Lisboa o
nutra, o sr. Ferreira Braga requereu e
obteve dispensa de interstício para a 3.*discussão.

Approvados, cm 2." discussão, os dois
primeiros artigos do projccio 11. 119,
de 1916, regulando a responsabilidade
dos funecionarios públicos, pelos damnn»
á Fazenda Publica, com substitutivo da
sr. Gonçalves Maia, que foi rejeitado,
o. sr. Maurício de Lacerda, requereu ve*
rificação de votação para o arligo 3.0 e
ultimo. Verificado, foi a approvaçãò,
por um processo de multiplicação de vo.
los da mesa, confirmada, tendo votado
a favor 10;. c contra 3 hypothcticos
deputados. Foi, em seguida, anunciada
,1 2." discussão do projecto 11. 121, de
1916, autorizal-do o governo a abrir, pe-
lo Ministério da Guerra, o credito es-
peciai de Soo?, para oceorrer ao paga-
mento dc gratificação devida a Paulino
Francisco Paes Rarrcto. Não liavcnd.
oradores, foi a discussão encerrada.

O sr. Costa Ribeiro requereu dispen*
sa de interstício c urgência para a vo-
tação immediata do projmo. Posto a
votos, foi o requerimento approvado e
seguidamente o projecto.

Depois, o sr

•as da
uma conferência

theatro São Josp-
sobre a guerra 

" 
eu-

D.*pois, o sr. Antônio Carlos oecupou
a tribuna, para uma explicação pessoal,tratando abvia da questão do adiatnent:
d.-:s eleições municipaes e __„__»• ,!„=., , .  ¦¦ .¦¦.....,ito
das elc.eoes
te districto.

A sessão foi levantada ás 3,50 datarde.

Foi encaminhado ao ministro da F.-i,-on•a um recurso, interposto pelo Rio Nli' da
-"'S_ ,la '•VWÇlina, classificando comopape _ ..-, .seiij.pnplo, para typographia ou
!___. ' V lax'' de ,0° "is-por kilo, opapel que submetteu a desp«cho, como «in-do da taxa do 10 ríil

CARNES VERDES?'
MATADOURO DE 8ANTA CRU-

— Foram abatidos hontem:
574 rezes, 43 vitellas, 38 caVneiros e

58 -orcos.
Maroliatnics: Durisch & C, 11 r.;

C. Espindola de Mello, 51 r. c 5 p..;
A. Mendes & C, 65 x. ;*Lima & Fi-
lhos, 31 r., 13 v. e 6 p.; Francisco
V. Goulart, 105 f., 10 v. e 24 p. ;
J. Pimenta, 17 r.; Oliveira Irmãos Sr
C, 112 r., 4 v. e 10 p. ; Cooperativa
dos Retalhistas, ir. e 3 p. ; Portinho
& C'.; 17 r.; A. Motta, 45 r., 7 v.
e 38 c.; Castro _: C, 32 r. ; Bajsilio
Tavares, 10 r., 9 v. e 4 Ç. ; Fernan-
des & Marcondes, 6 p.; 1*. P. Oli-
veira, 47 r.; Edgard d'Azevdo, 25 r. ;
Norbert Hertz, 5 rezes. Rejeitados; 16
rezes 3 vitellas e 2 porcos. ¦

MATADOURO D__ PEMIA -•
Forain abatidas 23 rezes.
ENTREPOSTO DE S. MOCO —

Vigoraram os seguintes preços:
Vacca'. .... $640, a $700
Carneiro. '-. . . i$6oo a i$Soo
Porco ijooo a i$ioo
Vitella .... $600- a $Soo

Os deputados belgas srs, r#
lot e Buysse no Moitroe

MENSAGEM D0~1'RESIDENTE
DA GAMARA BELGA lAO PRE-
SIDENTE »A NOSSA CÂMARA
Ko expediente de liontem nia sessão

da Câmara, o. sr. Nabuco de Gouvea
requereu que o presidente da Mesa no-
measse unia comniissão para receber os
deputados belgas, ora .mesta capital,

cuja visita ao Mouróe fora annunciada.
O sr, Astolpho Dutra designou os

srs. Nabuco de Gouvea, Estacio Coim-
bra, Vicente Piragibe, Octavio Manga-
beira c Macedo Soares, nara constitui-
rem a commissão requerida. Minutos;
depois dessa designação — cerca dc j
horas da tarde — chegavam, de facto,
á Câmara, os deputados belgas srs. Me-
iot e Buysse, acompanhados do. sr. Del-
coigne, ministro da Bélgica junto ao
nosso governo, c dc um secretario par-
ticular. »

'Recebidos pela comniissão dos cinco
acima alludidos, foram os visitantes in-
traduzidos ua sala do presidente da
Câmara, onde entretiveram alguns mi*
nutos de palestra, não só com os depu-
tados commissionados pela iMcsa para
os receber, como ainda com vários ou*
tros., A certa altura dessas palestras,
foi servido café aos visitantes. Depois
disso, o deputado belga Melot declarou
ser portador de uma mensagem do pre-
sidente da Câmara da Bélgica ao pre-
sidcnlc e demais membros da Câmara
brasileira. O sr- Nabuco de Gouvea so-
licitou, então, a presença do sr. As-
tolpho Dutra, que presidia á sessão, na
sala onde se achavam os visitantes.
O sr. Astolpho Dutra passou a presi-
dencia ao sr. Vcspucio de Abreu e
attendeu á solicitação do deputado sul-
rio-grandensc.

O deputado belga Melot fez, então,
a entrega. da mensagem, dizendo pala-
vras lisonjeiras sobre o Brasil.

0 sr. Astolpho Dutra agradeceu essas
referencias lisonjeiras, recebendo a
mensagem.

Depois disso, percorreram os depu-
tados. belgas varias dependências do
Monróe, sendo conduzidos até á porta
de saida pelos srs. Souza c Silva e
Nabuco de Gouvea-

A mensagem do presidente da Ca-
mara belga, escripta em pergaminho, é
a seguinte:"Mcssngc de inonsicur Schollaert, prési-dont de Ia Chambre des Reprcscntants de
lielgique á inessieurs los Présidcnts et
incmbrcs du Coiisrcs National du Brcsil.

Messieurs.
La grande décision de votre Conerca

a profondcnient emu les Belges. solidaTros
<les Allits dans la lutte pour le Droit.
Présidcnt de la Cliambre des Represen-
tants de Bolgiquc, j'ai 1'agréable dcvoir de
vous exprimer au nom des clus du pcuplelielge les sentiiiicnts Que nous inspire Pactehistorique par loquei lc Congrés National
du liresil a voulu donncr, avec une si no-
ble plenitude, son adhcsion nioralc á ia
canso du Droit qui est la uôtre.

Au cours de ( nos infortunes iminente*-,
los causes dc reconfort nc nous ont poinLiait -defaut. í»

Aprés 1'aide illimité que nous prêlontnos puissauts Allics, rassistance géuércus-fournie par des nations neutres á nos com-
patriotes éprouvés nous a éte précicusc.Mais rien no nous va plus au comr queles témoignages rendus á la justice de no-
tre cause.

Ccst ainsi que 1'aveu par lequel lc clian-
eclior di; 1'l.mpirc allciii.ind confessait queIa violation de.Ia BelRique était une injus-
tice a donuc á nutre resistance une forca
rcnóuvetce.

C'e5t ainsi ciicore que nous avons re-
cueilli avec joic les parolcs par leáqucllça
Sa Saintcté le Pape proclamait dans son
allocution cunsístoriale du 22 janvier 1915,
en invouuant sa qualitc d'''Íntornrêtc su-
preme ct dc vciificur de la Íoi crínielle",
qu'"il n'cst permis á inersonne pour queU
que niotif que ce soit dc violer la justice",Ccst ainsi que suivant de "nrês lc bcau
manifeste á la lielgique signe dc tant du
noms illustres d'Kspagnc, le retontissant
discourg de votre éininent jurisconsulte et
homme d'_.tat, rnonsícur Ruy Barbosa, nous
a éte un puissant encauragement Ce nous
fut une tres liaute satisfaction d'enlcndrc
déclartr par celui-ci avec autant d'autortté
<|tie d'cloquencc: "1,2 ncutralité a ses de-
voirs, ct les neutres nc doivent pas récom-
pon scr par leur abstention ceux qui ont
premedite 1'assaul. tintre ceux qui violcnt
ía Íoi ot ceux oui 1'obscrveut, il n'y _j pas de
ncutralité possible. I,es tribiuiaux. l'opi-
niou ct la conscicncc ne sont pas ntnitres
entre la Íoi ct le crímç."

Parmt les peuplca qui ne parttcipent paslinotro, lutte. aucuii jusquà á présciit
navait élevé la volxi

11 appartcnait aux chis de volre grandeRepublique de proclamer — Ia preiiuérc cn-
tre les nations — par le tcineignage d'un
pouple tout entier, Ia loyanté de la Bclgi-
que et la forfaiture de ses cnnemis.

Nul aclc nc pouvait nous réjouir da.
vantage.

11 vous honorc plus encoro qu'il nous
rejouit.

Iíclairca par une scicncc avertie autant
que par .uno conscience droite, vous avez
discerne la Justice. 'I.e jugenicnt que vous
avez prononcé cH illustre par la clarté et
le courage. A ceux qui ont osé dire que
la necessite nc connait iras do Íoi, vous
avez montré avec force que la Íoi crée la
plus infrangiblc des necessites.

11 me tardait de vous exprimer notre
admiration et notre reconaissanec.. Poui
vous cn porter le mcssage, j'ai . designe
deux de mes bonorables collégues, Messieurs
Melot ct Uuysse. qui franchissant 1'océan,
pourront vous dire — d'h_jmmc á bomme—
cn mime tem-ps que nos félicitations, les re-
mercimctits que nous vous devons pour la
joic que vous avez causée au -peuplc belge.

;Co -pcuple a tout perdu de sui antique
lióritage. Ses trésor.* sont disperses, son
sang coule p"ir mille b'cssures, ía liberte —
lc iphisciicr de ses biens — est enchainée
ct fouléd aux pied.*..

Le creur de la Uclsique, ulcéré par l'in-
justice, q trouvú dana votre rióblõ action
une^ efficacc consolation.

Kn( rccónnaissaht son droit, võus ave»ifondé entre clle ct vous une íratcrnitJ
ideale dont elle saura vous donncr le. pa-
fies aprés que la victoirc procliaine 1'aura
rc-taurce ct vengíe. Ces clioses j'ai 1'as
surance de pouvoir vous les dire non scu-
lenpcnt au nom ile mes collégucn da l.l
Chambre, mais au nom du pcuple belgu
tout entier.

Au nom du pcuple en exil qui ,-itlcnd
avec p.issinn le jour ou' il reverra ses
loycrs Teutètre devastes.

Au nom du pcuple imprimo qui períc,dans un silence íarouclic, le poids de Ia
servitude,

,'Au nom du pcuple qui combnt ct quis appr.tç sous la conduile.de son roi -
_**üCCimjücrir Jc soí -de «ea pcres.Au umn de la lielgique, gloire ct incici
a.i Brcsil.

I.e présidcnt dc la Chambre des lícprí-
sc.lants de üelsiqua — /•'. Scliôllacrl."

Para receber cm nome do Senado o
delegado belga, que o visitará, o sr.
Pedro Borges, nomeou hontem unia
commissão composla dos srs. Dantai
Barreto, Rivadavia Corrêa, João Luia
Alves, A. Guanabara e Rego Monteiro.

IfOP.MIOIDA PASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
-*n todas.is casas dc primeira ordem,
d«sta canital *" Hp tnHnq ni. K^ados.

NA SERRA DK MAR.VXGUAPE

Um encontro macabro
Fortaleça, ..o — (A, A.) — Foi en.

contrado na serra de Maranguape, cn»
logar ermo, o esqueleto dc uma mu-
lher. Certa pessoa .cconhcccu pelotrajo c por uma bolsa encontrada per-to do esqueleto tratar-se dc d. Maro*ca Fablo, pertencente a conceituada fa*
milia de Porangaba. A infeliz senhora
cra sujeita a crises nervosas e costuma-¦va quando tinha accessos desses maisfortes, ir a pé dc Porangaba a Mara*.
guapo.  ¦ W't iÇli n> |ii__- 

OS. melhores e os mais nrocurndo)
moveis são os que vende a Casa alar-
tins, rua da Carioca 6;; quem os exa-
minar não deixa de lcval-os

Pelo uiEpcxPtpr interino, foram elogiadoso. fiscal Azevedo Carvalho e guardas cííp*-etn-os tis. 7, .121, .147, 407 41.. 47-,p.2.1.o-'6e
| 028. pelos lions serviços prcslailes ivir"6cci-• si.ao_ das eleições realizadas na Soci-daJel.nião dos Rstlvadores, conforme coniniii-meou a e.-tPi inspectoria o delegado do 3*• istricto DvilCial.

ilegível
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SERVÜLO DOURADO
O enterro dó ex-director do Lloyd

tj***"—r **—*"• ** -• *•

m±J*^— -

das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bronchitej asth.ua, coque-
luche--curam-se com o

NOTICIAS DA GUERRA *i ¦ i

*«!

A SITDACÃO WS BAIÍINI
-A Rumania enviou um ulti'

matum á Bulgária

AA.

OMIL
XO SUPREMO TRIBU.VAL

Os conectores federaes e os
'0 caixão, morluario no momento dc baixar á sepultura. desfalques

¦RealizouJse honleni pela manhã o en-
íerro do saudoso director e regenera-
«lor do Lloyd, sr. Senado Dourado.
A's 8 11_ d;i hfaiiliil, b vigário da Can
«.lelaria rezou missa de corpo presente,
assistindo a cila o novo direclor do
laloytl, conimaiidanlc Muller dos Iteis, e
ÜMidosi, representantes do «presidente da
(Republica, ministros e grande numero
«lc funccionarios e amigos do extineto.

A banda de niusica dos Marinheiros
ECacionaes, collocada na praça das Ma-
tinhas, executou por essa oceasião a.1-
Kiimas marchas fúnebres.

Terminada a cerimonia religiosa, foi
o urna contendo o corpo do sr. Ser-
vido Dourado retirada do andar supe-
-rior do Lloyd Brasileiro, transformado
«riu rica câmara ardenlc, e .transporta-
¦da para o coche.

Logo em seguida foi organizado o¦prcsiiio. O carro fúnebre, tirado por«duas parelhas dc cavállos prelos, cm
seguida uns vinle caminhões do Cor-
po de Bombeiros c da Brigada Policial,
carregando coroas, flores naturaes c ri-
cas palmas, sendo algumas em bronze,
offérecidas pelas classes marítimas.

Logo que a urna foi collocada Ho co-
che fúnebre c coberta com a bandeira
nacional, o deputado Souza e Silva, de
Tinia da-s sacadas do edificio, pronun-¦ciou um discurso cm nome da's classes
inariiinias, no <|tial salientou a obra pa-
liioiica dc Servido Dourado na dire-
«.-çao do Lloyd Dtnsilciro,

Seguiu-se com a palavra o comman-
«danie Muller tios Keis, que dirigiu al-
jiumas expressões de despedida ao seu
dedicado amigo c companheiro dc tra-
.alho;

Começou rntão a descer o corlrjo,
sendo impossivcl conlar o numero de
iiiitoinov.is e carros, alguns mesmo d»
•praça. O longo prestito, passando pot
filtra ,i multidão respeitosa, tomou da
firaça das Marinhas para a rua Sete de
«Setembro, Avenida, Passeio Publico, La-
]>a, Caliete, Marquez de Abrantes, praia
de líotafogo, rua da Passagem e Gene-
ral Polydoro.

Km frente ao pavilhão de regalas .lo
Botafogo formaram os marinheiros, tai-
íeiros e officiaes dc machinas dos na-
vios do Lloyd, eni numero superior «i

mil, ladeando o cortejo fúnebre, que
dalli em diante, seguiu a pé.

Os machinistas vestiam o uniforme n.
i e os marinheiros fato de zuarte azul
e cinto preto.

Tomaram «parte nesse cortejo as tri-
pulações dos seguintes navios do Lloyd s
paquetes "Ceará", "Bahia", "São
Paulo'', "Saturno", "Minas Geraes",
"lliapares", "Moutinho", "Almirante

Jaceguay", "Tocantins", "Mantiqueira",
"Bocaina", navios em obras: "Floriano.

polis", "Manaus", "S. Salvador", "Ala-

gòas", "Ladario", "Industrial", 
,"Java.

ry", "Ipiranga", "Oceano", "l/nitas",
"Prudente de Moraes" c "Sergipe";
rebocadores "Sabino Barroso", "Kolo",
"Vulcano", "Director Dourado"; lan-
clias "Levy", "Guanabara", "Marechal
Bittencourt", "Feiticeira", "Ondilie ,"Cruzeiro", "Conimandaiuo Capclla","Jary", etc.

Ao meio-dia, mais ou menos, o pr:;-
lilo chegou no cemitério dc S. João
Baptista, sendo a carreta puchaila por
officiaes c conuuissarios dos navios do
Lloyd.

Por essa oceasião o dapulado Bar-
bosa Lima, de uma das janelas da se-
crotaria do cemitério proferiu um dis«
curso em nome dos marinheiros, come
çando por sc referir á invulg.tr moilcsa
tia e ao grande coração de Servido Dou-
rado, alludindo ús pérfidas insidias e
caluiniiias a que se referiu a alma amar-
gurada de Servido, quando a nevoa den-
sa da morte, já lhe velava a vista."Servulo Dourado é uma revelação cs-
tupenda dos modestos, dos que começam
de baixo c que .produzem cxtiT.Grdma-
rios serviços á sua pátria".

O sr. Barbosa Lima terminou dizen-
do: "Repousa no seio da Majestade Dl-
vina, tu que tanto acreditas nessa Ma-
jestade, que como Christo lambem di-
zias: Siuele parviilus venire ad mc:
deixac vir até mim, as criancinhas.
Adeus, Servido Dourado, cm nome do*,
marujos, Adeus!"

Momentos depois, o corpo dc Servulo
Dourado foi depositado no carneiro n.
6.46.1, dando-se ao baixar o corpo á
sepultura scenas tocantes.

O serviço de vehiculos á -porta do
cemitério foi muito bem íeiio por -o
guardas, sob a direcção dos aüxiliares
barros e Sezinaudo.'Us jdriiaes noticiaram qué era qtia-
si irrespirável o ar da câmara arden-
tc onde repousavam os reslos do reor-
ganizador do Lloyd Brasileiro, a pon-
to de muitas pessoas sentirem dores de
cabeça. Isto se deu em conseqüência
da grande quantidade dc flores que fo-
ram accumuladas na câmara, podendo-
se sem exagero affirmar que ali foram
depositadas cerca dc 3.500 palmas e
ramos.

Não só por isso, como tambem por-
que o inim.ro dc grinaldas atlingisse a
somma dc 3f.t, foi preciso destinar .15
carros, para conduzil-as ao cemitério.

Além desses ,15 carros, tomaram par-
le 110 cortejo conduzindo amigos e ad-
miradores do morto imjS carros c atilo-
moveis.

Uma commissão de quatro irmãs
do Collegio da Immaculada Conceição
de Botafogo, de que o sr., Servulo
Dourado era uni dos maiores grotecto-
res, compareceu ao enterro.

Por lapso íoi dilo que unia co-
r.'.a de bronze que os operários das
offieinas do Lloyd offcrcccrnm á me-
moria de Servido Dourado, fora fun-
dida nas mesmas offieinas. A verdade
é que não havia materialmente tempo
para ser excetuado tal serviço, c que a
bella coroa que figurou no corlejo saiu
das offieinas da Fundição Indígena, as-
sim como a coroa que foi adquirida
pelo pessoal do almoxarifado do mes-
1110 Lloyd, c que lambem é de bronze.
-\s duas coroas, como outras cgualmen-
te artísticas, já estavam proníptas, c
são exemplares magníficos, dos produ-
ctos da Fundição ludigcna.

Xa cerimonia do cnlerrameiito de
Servulo Dourado, ex-director do Lloyd
Brasileiro, o sr, Nilo Peçanha fez-se
representar peio seu official de gabine-
tc, sr. Crcso Braga, que apresentou pc-
zames á exma. familia do cxtincio em
nome do presidente do listado do Uio.

O Correio da Manhã, foi repre-
sentado 110 cnlcrro do c.-;-dircclor do
Lloyd pelo nosso companheiro dr.
Custavo de Aguiiar Pantoja.

OS DESIU.UD1D0S DA VIDA

Uma sexagenária ati-
ra-se de um trem

abaixo
A viuva Maria do Carmo dc ha mui-

ío pcrambiilava pelos subúrbios, pas-
sando as noites abrigada graças á-ca-
ridade «publica, pois que não tinha re-
sidencia certa.

¦A pobre senhora, que tem 6* annos,
vivia acabnínliadissima devido ás dif-
ficttldades com que lutava o á impossi-
liilidade dc obter meios para a sua su-
bsistencia.

Áquelle seu eslado de vida trazia-a
•cada vez mais irisie, mais abatida, c
esse estado de espirito cada vez mais
i\ dominava, pela certeza que linha de
não poder esperar por melhores dias.

Doente, não podia trabalhar para
minorar seus soffrimenlos, diminuindo-
llie* a causa.

¦Por fim chegou até ao desequilíbrio
das faculdades.

il* assim começou a «pensai* no sui-
cidio. ''•Hontem, tlenlou ella 'realizar seu
intento.

Quando viajava num trem da I.eo-
jtoldina Railway, tomada de desespero
profundo, atirou-se á linha, disposta a
acabar assim com os seus terriveis sof-
frimcnlos.

I) caso passou-se próximo á eslação
de Triagem.

Xa queda, a infeliz viuva recebeu
sérias contusões pelo corpo, sondo soe-
corrida pela Assislcnota, que Ihi; pres-•tnu os curativos de que carecia, no
Posto Central, e depois a removeu para
a Santa Casa.

Maria do Carmo eslá recolhida á
..i™ enfermaria.

¦Seu estado é grave.
IA «policia «eve conhcciniento «lesse

facto e compareceu ao local do desas-
tro, tomando as providencias que o
caso requeria.

-- n» mo * mm
Depois (Viuiimilm a LOTERIA

FEDERAI, fará 11 extracção ilo
importante plano de 100:000$,
cujo bilhete eustii apenas 81(1000.
m—1  —n o itt> » .r '

Escola de Bellas Artes
UM PROTESTO DE ESTUDANTES
Numerosos estudantes vieram bon-

tem á nossa redacção. afim dc varre-
rem a sua testada c lavrarem um pro-
•testo. Pertencem todos á Ks.-ola Na-
cional dc Bellas Aries, e em nom,- da
collcctividndc falsou o sr. Nestor de
Figueiredo.

Foi o caso quo um vespertino de
•mte-hoiitein publicou uma caria fa-
zendo esla grave aceusação: tres cs-
ludautes da Escola tinham conduzido
u-.ua menina para o porão do edificio,
ali a despojaram de sete mil réis que
l.-vava para compras, e se não prali-
caiam violência mais grave foi porque
ouiro estudante que apparcceu a. isso
sc oppoz.

O sr. Nestor de Figueiredo, em
jinnie de todos os SellS collegas. proles-
ilou contra tal iu foi inação, assegiirau-
do que nem um unico de seus collegas
-nicie' ser aceusado dc taes infâmias, c
manifestando o desejo d,- que a me-
nina qne sc diz victima das violências
citadas, se apresente para indicar cn-
tre todos os estudantes da Esco'a Xa-
cional, aquelles que praticaram, os
actos aos quaes foi feita referencia.

Ahi fica a reclamação dos moços
r,ue protestaram energicamente contra
a aceusação a que foi dada publici-
dade.

Hygienic Ralnproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Espcciii-
Iidade da "Casa Ingleza"

RUA OUVIDOR 131

Os contrabandos

Era falsa a denuncia
do Ramires

Foi, cffcCjivr.incnie, como noticia-
mos. para receber a denuncia de um
grande contrabando nue, com toda a
gravidade que o caso exigia, o secre-
ia rio do inspector da Alfândega se
fechou, ante-hontem, na sala cm que
trabalha junto ao gabinete daquella
autoridade com o trabalhador de estiva
José Ramires, o denunciante,

Hontem, com mais vagar, consegui-
mos saber dc Indo minuciosamente.

José Ramires linha a denunciai*, co-
1110 denunciou, que o commandante do
vapor (,'o.v.í. quando aqui chegou -lc
sua «penúltima viagem, cm 15 dc ju-
nlio ultimo, havia feito «parar o navio
á entrada da barra e passado para uma
faina, com assentiiucnto de todos os
tripulantes do navio, sendo de uns por
suborno e de outros* por ameaças, um
contrabando constando de 40 grandes
fardos com baralhos de carlas, 1'ara
que não se duvidasse do que dizia,
Ramires altegou mais que o primeiro¦piloto do Goyaa c os 1° e ." niachi-
instas, que não haviam tomado parte
na fraude pnr vontade, conheciam uvc-
lhor do (pie elle as .peripécias do facto,
parecendo-llie que não leriaiu duvidas
cm confirmar as suas declarações.

Deante dfco, o inspecior rcsol).*cu
ouvir aquelles senhores, o que se deu
liontcm.

Ao contrario, .porém, do que sc es-
«peráva, á vista da firmeza das dccla-
rações dc >Kn-imrcs, 011 do que uão sc
esoerava, allcndcndo-se a que. a pra-
tica dc lal noto, principalmente .pnr 11111
homem da responsabilidade de um co.ni-
.mandante de navio, nem mesmo em
caso de loucura se daria, pois a elle
se opporiam os iripuhiir.es, sobre os
quaes cairia em grande parle a sua
enorme responsabilidade, desmentiram
Indo quanto dissera Ramires. cujo fei-
to nttribuirani, ainda a mais tuna
vingança, por ter sido demittido do
serviço ou coisa que o valha do Ganas,
por haver comnicltido diversos furtos
;i bordo.

.]•', assim, lontadas .por termo as de-
elarações desses senhores c convicto de
que a denuncia de Ramires não pude
deixar dc ser falsa, n inspector mandou
que sc archivasse a .papelada já eseti-
pra a respeito do caso que tantos sus-
ios o trabalhos «leu ao seu secretario
para cscondcl-o á reportagem.

A'S SENHORITAS
Pastas dc couro para musicas, gran-

de variedade, na easa 'Dias Ribeiro;
Urtigitay&iiiti i.iS, fabricantes. S. SC44.

Os "touristes" e a crise

Não pagaram o auto»
movei e esbordoaram

a murros 1

\v rco como pc-

Xada menos de dois casos de des-
falques levados a effeito lior interino-
dio de collectorcs federaes deram lo-
gar n n«"* o Supremo Tribunal se ma-
nifesiasse em sessão de lionlein.

O primeiro foi o seguinte:
Na Delegacia .'iscai, no Paraná, foi

descoberto um desfalque de 151 ^ó0?,
attrilniido ao funecionario Júlio de
Araujo Rodrigues,

0 aceusado, vendo-se perdido, diri-
giu uma caria ao dr. Bpnjeari, procura-
dor fiscal, cm que dava conhecimento
du sua resolução extrema de suici-
dar-se.

Nessa carta, o funecionario alhidia a
um seguro dc vida que tinha na impor-
tancia, dc 100 contos, que, addiciona-
dos a titulos ao portador que possuiu,
daria de sobra para pagar a Fazenda.

Efféclivainoiltc o funecionario ten-
tou suicidar-se, mas íoi aceudido a
tempo.

Denunciado c preso a mandado do
juiz Federal daquella secção, foi in-
slaurado o competcnli-,0processo-crimc c
afinal pronunciado iv' rc
enlatado.

Este recorreu 
"para 

o Supremo, alie-
gando, a!éní-'do mais, millidade do
processo, por não ter havido a prévia
tomada de coutas pelo Tribunal de
Contas, afim de ser verificado o al-
cance.

Em sessão de hontem, relatados os
autos pelo ministro I.eoni Uamos, foi
negado provimento ao recurso, de
accordo com o parecer do <ministro Mu-
niz Barreto, procurador geral da Repu-
blica, conlra os votos dos ministros
Viv.irós de Castro e Codofrcdo, que
annullavam o processo por falta, da to-
mada dc conlas.

0 ouiro caso tem a mesma feição
jurídica.

Vicente Romano Laborco exercia lia-
via dez annos 11 cargo de eollt-tor cm
Palmyra, quando foi descoberto uni
desfalque ali por uma cominissão en-
carregada do inspeccionar a collectoria.

Sentenciado a entrar com a quantia
alcançada, obedeceu á ultimação L. oito
mezes mais tarde era deiuittido do
ca-go por áquelle motivo.

¦Propoz uma acção contra a Fazenda
Nacional, afim de obter a sua rein-
tegração c os ordenados que perdera.

Corria esse remédio judiciário os
seus «traiirtes, quando foi Romano
Laborco reintegrado c novamente exo-
livrado ainda sob o mesmo funda-
mento.

0 juiz federal, porém, julgou proce-
dente a. acçáo, mas o Supremo, em
gráo de appellação, reformou honlem
essa decisão para manter valida a exo-
licração.

1» 09 m «_-«¦

Os passes escolares
A' directoria d;i Light to-

ma providencias

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

rndu manaria. CASA VIANNA. Largo
i_e S. Francisco 14, i" aikl.ir.

A 1»AK._DÃ 
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¦Reunião ilos geuoracs quo com-
niaiiiluiii lii-ifíailns

Rcunem-sc hoje. uo gabinete do gene-
ral Gabino Bezouro, inspector da 5" re-
-,-ião, afint de combinarem pequenos de-
talhes, não só sobre a formatura das
tropas em 7 de setembro, como lambem
sobre a requisição de artigos indispensa-
•veis aos corpos que têm dc lormar, 03
generaes l.iuo Ramos, Tito Pedro Es-
cubar. Antônio Silva Faro, que com-
mandam as brigadas com sédc nesta
capital.

t-G4lrr~

Todas as Noivas *"£. ecom^ra
teus enxoval» no PALÁCIO DAS NOI
VAS. raa Urugtiayana 11. S3 — R.o —
Pecam c-talosos. ^^____^___
,. 11 -fl ^» <X^ -ofr-VItm^r-^^— ' *¦¦ ™—

VOr.LXTAlUOS DI* MAXOUHAS

«Encci-rou-se hontom n iiiscrlpçiio
línc.crrou-sc hontem. 110 qitartel-gcne-

t?.\ da 5* região militar, a inscripção
para voluntários de manobras no cor-
títsiie _nno. •

Km attenção ás constantes reclama-
ções editadas pela imprens* reiai!
nicnlc ao modo nada aílencioso
os reecbedorcs de bondes estão
pt-indo as determinações sobre o
biiucnto dos passes escolares,
ctoria da i.igbt avisa-nos qu

Occorrctt na rua Conde de T.agc, na
manhã de honlem, unia, scena verdadvi-
ranienle revoltante, que denota o cs-
tado dc •completa selvageria dos seus
autores, que felizmente estão justando
contas com a policia.

Uni homem e uma mulher, typos de
estrangeiros, alugaram o automóvel
11. i.co*, guiado pelo "chaulfeur"
Antônio losé da Silva.

Xesse carro fizeram elles um longo
passeio pela cidade c seus arrabaldes.
Assim, andaram ;i vontade, como ri-
cos "touristes", pelos nossos bellos ar-
raba.'des do Leme, Gávea, Tijuca, Co-
pacaban-ít, fie.

Depois desse passeio, tão demorado
que já devia estar causando apprchcn-
são ao motorista, ordenou o homem
que o auto tomasse a direcção da rua
Conde de I.age, onde mora a mulher,
á casa 11. ,i.

Ao chegar á poria da casa, o nulo"parou e os dois desceram c foram sa-
indo como se mula devessem. U cltaitf-
feur deixou-os andar alguns passos,
mas vendo depois que elles estavam dis-
postos a lesal-o, saiu-lhes nas pega-
das e exigiu-lhes o pagamento.

O individuo, com a mais deslavada
arrogância, respondeu que não tinha di-
nheiro c que nada pagaria.

O motorista insistiu. Aquillo não po-
diti ficar assim.

Mas o malandro passou dc cynico a
valentão. Sacando de um revólver, in-
vestiu para o " chauffeur
uão sc intimidou.

Vendo a attitude resoluta do
risia, o espi rtalhão .alvejou-o
vcr.es. dc io.las duas criando o

Ainda assim Silva não se intimidou
e continuou disposto a receber, custasse
o que custasse, o dinheiro que lhe era
devido.

Mas ao audacioso individuo não ha-
viam ainda esgotado 05 seus recursos
para convencer a sua victima de que
conlra a for**;a não lia argumentos, c.
então, abandonando o revólver, sacou
dc uma faca i- alirott-Se novamente
doutra Silva, dando-lhe duas falcadas
uo braço direito. Silva lambem fui es
l.on.oado pela miulher, recebendo um
ferimento ua cabeça.

Otuindo essa bruial aggressão pio-
mctlia ir além. comparecei, a policia,
que acudiu ao.s estampidos, cffcctu-
ando a prisão <::i flagrante dos dois
criminosos.

¦O homem clMina-c-c Jo."io Truf]UÍ-ho e
ella Jeanne d'KrvÍUe,

Pela policia do i.V foram elles au-
toado--, sendo cm seguida rc.olhidos ao
xarlrcz.

O motorista aggredido foi medicado
pela Assistência e prestou declarações
110 auto tle llagranle.

SUCCESSO LEGITIMO
Quem não conhece os produetos de

belleza do Institiit Physioplaslique de
.Mme. Graça, rigorosamente; fabricados
por medico especialista, deve sem de-
mora experimenlal-os: os maravilhosos
resultados obtidos pelos mesmos farão
com que nunca mais use outros.

Tratamento geral da pelle
RIA URUfUIAYAXA 41
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WCSORDEM A BORDO T)K UM
VAPOR SORUKGUKZ

'Ancorado etn nosso porto, acha-se
ha dias o vapor noruegnez Sveno.

llonlem, a sua tripulação insttbordi-
nou-sc, obrigando o commandanle a
pedir auxilio da Policia iMaritima, que
prendeu os cabeças da desordem, «Si-
vert Kucrdron, Konrad Jlartcuscii e
Axel Olsseil.

Traaidos para ferra, foram apresen-
lados ao a" delegado auxiliar,¦-— W-W m '_tt'-»— .

100:000.-j!000. poi" 8ÍÜ0OO. Im-
portanto plano du I.OTKIMA FK-
DKRATj, íi cxtwtir-so ilopois tle
iiiii.iiilni.

Firtiol m perra
Chegam a Lisboa as

missões militares fran-
ccza e ingleza

Lisboa, 30 — (A. II.) — Qliègarani
hoje a esla capital as missões militares
franceza e ingleza. que vêm combinar
com o governo a fôrma como Portugal
deve cooperar com os aluados na
guerra.

As duas missões foram, recebidas
pelos representantes <lo governo e aco-
lhidas com eiiphusiasticas manifesta-
ções de sympalliia .pela multidão que
foi assistir á sua chegada na estação
do Kocio.- As sessões do Congresso

Lisboa, 30 — («A. A.) — U dr. Ber-
nardino Machado, presidente da Repu-
blica, couferenciou com os chefes das
minorias parlamentares, no sentido de
unificar-se a opinião nacional c dc se-
rem cv'tadas scenas tumultuosas no
Congresso.

Uniu rocepçíío no Pnlncio ile
Belém

Lisboa, 30 — (A. A.) — Já pela ma-
drugada terminou a recepção que, no
Palácio de Delem, o dr. Bernardino Ma"
«oliado, presidente da Republica, offc-
receu aos officiaes mobilizados da ma-
riirlia e do exercito, estando presentes
ao acto, além do cheio do gal/ut-te,
todo o ministério e os siib-secrelarios
major Antônio Nogueira tMiiuoso Gucr"
ra e Almeida Ribeiro, respectivamente
das pastas da Guerra c 'Finanças,
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MOVEIS k PRESTAÇÕES
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M. GOMES DE ANDRADE

ÜMA ESTRELLA DE OPERETA
Yanka Cliaplinska

segue para a Snissa
«Embarca hoje no Fricia, a caminho

da Europa, Yauska Cliaplinska, a es-
Irella da Companhia Caramba, a in-
comparável Gypsi de Eva, que fez, 'ha

ires annos, tt.

éffiW- AAu

Af
do

Yanka ClwflinsH

que, aliás,

moto-
duas
alvo.

como
cmn-
rece-
dire-

baixou
cifculares advertindo que serão seve-
ramente punidos os empregados pelos
abusos que conímellcreni em lal mis-
lér. Paia que t.ics abusos .possam ser
reprimidos, pede aquella directoria que
os prejudicados dirijam ao sr- liaram
as suas queixas. .

Communica-nos ainda a directoria da
Light que. para esclarecer a questão,
foi distribuído aviso chamando a atten-
ção dos conduetores para a ordem, <|ue
só se refere á impugnação dos passes
escolares que forem apresentados por
senhoras ou scnltorilas que não prova-
rem lhes pertenci r a respectiva çader-
nela. \isto como a l.ics passes so tem.
direio os alumnos das escolas publicas,
cm cuj * nome deverá ser liradji "

caderneta, que c intransferível. lal or-
dem não é éxleiisiva aos passes da
Esc ila Normal, cór de rosa.

HAS^esanS'
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade de Medicina — Uruguayana, 33-

-wan-o^ay^^^a-aw*-
XO MINISIH1U0 DA FAZtíXD..

Uma nomenção e umn reinte-
gragão

O ministro da Fazenda, nor acto _
honteni. nomeou o asenie fiscal do :
posto de consumo, no interior do 1
lado do Pará. Artliur Toscano dc ¦
meida, para idêntico cargo na canital
mesmo Estado, e reintegrou Amo!
Dias da Silva no cargo de escrivão
collccloria das rendas federaes em .
S. Paulo.

M(|<^ <mm9+~*m**Q

NHORiAMAR ASTTORACA
'l'.:u exposição na rua Gonçalves Dias

n. sr. 1° andar.
.mm*$*>.*rT*-m&%mV ¦

Vov SíjíOOO pcntis póile iulqui-
rh-se ii 111 bilheto premiado com
100:000$000 im extracção ila
i.ori.Kl.Y l'i:i)Ki;.\i,, u i-cnlizar-
st- il.-iu.i-. (Viiniiinliã .

lAtlLDAIii: ÍAVRli DE DI-
RlílXO

A posse ilo novo lente
¦Rf.uie-si- hoje, ás 4 horas, a Congre-

gação da Faculdade I.iv.v dc Direito do
Rio ile Janeiro, para dar posse solenne
ao novo lente substituto da ,1a secção,
dr. Luiz .Vimes Ferreira Filho.

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSÜÜE

Dep.: Drog. Pacheco — Andradas, .;-,.

l'M l*!-:i)ll)() AO PltEFÜITO

Os despejados ilu Síorro de Sau-
to Antônio

Acompanhados dc tuna conunissão de
proprietários residentes á rua Viscon-
de de Nicthcroy procuraram hontem o
prefeito municipal afim dc solicitar
permissão para continuarem a residir
nos barracões daquella rua os prolcta-
rios despejados pila Saude Publica do
Morro de Sunio Antônio.

O prefeiio pronietleu attender o pe-
dido.

PAIXÃO 13 "FITA".-.»

Uma decaída tenta matar-se,
ingerindo cocaína

A policia do i.i" distrcíto leve liou-
tem conhecimento dc um caso dc :en-
.ativa dc suicídio, para sc distrair um
pouco, sc rpiizcsse, nestes dias cm que
quasi nada se lem üdo de exiraoidina-
rio para tratar.

Esse 'facto foi motivado por unia
paixão irreprimível, difficilitna de con-'.er... mas nue o veneno deve ter con-
lido...

A deca-Mn Adelia Corrêa de Lima.
que mora numa casa de mulheres á
rua Moraes c Valle n. .-15, teve uma
questão com o seu amante. Ilri.cou du-
rante alguns momentos, c, quando tÜt.'
se retirou, enfurecido, ella resolveu li-
quidar a vida e. tendo conseguido com-
prar numa piiarmaeia uma «rando dose
de cocaiua. ingeriu esse tóxico, com
boa disposição dc passar desta paramelhor.

Quando, porém, a cocaiua começou
a produzir effeilo, Adelia arrependeu-
se então, do que fizera, e começou a
grilar por soccorro.

Suas companheiras correram immc-
diatamente para o local de onde pnr-
liam os grilos e, vendo-a a contoreer-
se de dons. courprehendeinni iudo. c
mandaram chamar a Assistcnca. que,
cotn rapidez, compareceu ao local, -nc-

I clicando a tresloucada mulher e pondo-a
tora dc perigo,

A.lelia ficou em tratamento em sua
residência, c a policia liniâtou-se a to-
mar conhecimento do casn. tuna vez
que elle linha sido absolutamente es-
elarecido.

 zt • im om. 
DR. ALBERTO 1)0 REGO LOPES —

Üo Hospital da Misericórdia. Vias uri-
narias, operações ent geral,
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. .Molcüias da
garganta, narij c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oculista, prof. da l"acn!dadc de Medicina.
Con-sultorio: raa Mete de Setembro n. t)a.

IA Hioi)
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OS "COLOUADOS" llllOLAVOS
Xiitln ffito em inntet-iii do miifi-

cação
Monlcvidào, í> — (A, A.l — Fra-

cassaram as negociações eiilaboladas
pelo dr. Feliciano Viera, presidente da
Republica, para unificar os "colora-
dos".

II dr. Viera ratificou a nova orien-
tação do governo.

SBaB&m&mÊifêVÍãi 

«•«-.icias dos
gS/j quentadores

WmWB WS l.yrien.
Y.inkà ,uiha-

plíriska, morta e
cnícrradni pelo
fio lelígraphico
bitona i r e n s c,

comnic ni o rada,
pela impren s a'
carioca, lacrime-
jada pelos seus
admiradores c
Icpoisresuscilada
pelo mesmo íto
com grande gau-
dio dos que a
¦choraram dcíun-
ia, atravessou
dois annos de
angiislioso pade-
cimento.

Atacada de
plrurisia dupla,
tinando trabalha-
va na referida
companhia _ C a-
rainha, alpós a
demora de -mç-

zes cm Pclropolis, seguiu para a ca.pi-
lal da Republica Argentina c ali sub-
metteu-se a rigoroso tralamcnto numa
casa de saude.

Durante um anno lutou com „ morte,
chegando a desanimar seus médicos as-
sistentes.

Um dia correu o boaío do seu fal-
lecimento c os alacres correspondentes
das agencias sul-americanas espalha-
ram aos pontos cardeacs a falsa no-
licia.

Mas o vigor da mocidade resistiu ás
insidias da Parca c Yanka, eom quanto
ainda soffrcsse os effeitos da tremenda
crise teve alta do hofipilal.

Saudosa da nossa capital, onde en-
contrára um publico intclligente c ai,ia.
vel que sempre lhe disfipciisárn sincero
apreço, desejou volver ao Rio dc Ja-
nciro nara fortalecer suas fibras, e, lal-
vez, rever lambem o seu publico.

De faeio, melhorando dia a dia, ro-
bustecendo o organismo chegou a pre-
¦parar a parle de Suzanna, na opera, de
VV. Ferrari, ha dias cantada no I.yiico,"O Segredo de Suzanna".

Seu medico, porém, lhe aconselhou
que evitasse ao apparelllo vocal uma fa-
diga intempestiva que poderia provocar
unia recaída, porquanto a funeção res-
j.iraloria necessitava ainda de repouso
d< morado.

Yanka Cliaplinska, no emtanto, uão
pôde conformar-se com esta mactivida-
de: seu sonho c pizar novamente o pai-
co, representar, cantar, dansar, ver-se
applaudida, festejada, acclamada.

K afim de encurtar o mais possível o
forçado ostracismo artístico, resolveu
pedir ás iiiantaiihas suissas o maravilho,
si. tr/nico dos seus ares purissimos,

.Yanka Cliaplinska segue, pois, para
o sanatório dc Davos e a nós que lhe
falámos hontfin, cm rápidos instantes,
fez soleninc promessa de eslar dc volta
por estes dez mezes próximos, isto é
¦na época <-ni que os Carambas c os \'i.
tales soem iniciar a temporada dc ale-
gres operetas no palco carioca.

mim to mum
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.Utná aldeia da região do Somtiíe, após violento bombardeio

AS OPERAÇÕES
NOS BALI «NS

Tres formidáveis investi-
das. dos búlgaros em

Ostrovó
Londres, 30 ¦— (A. A.) — Os bul-

garos dirigiram tres grandes ataques
conlra as posições dos servios na es-
trada dc Banitza a Ourovo, sendo po-
rém repellidos com avulladissimas per-
das. ,

OS IUIMATCOS l*EXETI.ATU:"I
NA 'JKAXSYIaVAXIA

Londres, 30 — (A. A.) — Confir-
ma-se a noticia de haverem os rumai-
cos .peneirado na Transylvania, a oes-
te de Piatra, onde se uniram aos rus-
sos.

TK01-AS ATiRAXKZAS DESRM-
«AKCAJl ¥M SATiOXtCA

Salonica, 30 — (A. IT.) — Descm-,
barcou uesle porto um contingente dc
forças albaiiczas sob o conluiando dç
Fssad-Pachá. Ksse contingente eslá
prompto para sc reunir ás tropas al-
liadas que operam ua Maccdonia.
OS BULOATtOS REPKLMDOS XA

REÍUÃO DO STItliJlA
Londres, 30 — (A, A.l — Commii-

ni cação de Salonica dizem que os bul-
garos renovaram os ataques na região
do Slrltnia e em Ooiran, mas foram
repeilidi s com grandes perdas,

lim Ostrovo a luta manteve-sc inter-
mitculeinenle, st jdo que as probabili-
dades de victoria sorriam para os al-
liados. ;

os rujíatcos yyi OKMAXD.V

iljÒS CARPATHOS
Loudrer., ;,o — (A. A 1 — Os jor-

naes desVa capital com pomposos tillf-
los annunciam, por tclegramnias rece-
I,'._os dc seus correspondentes espe-
ciaes, que os rtunaicos já eslão galgan-
do 1; Carpathop unidos aos russos.

Tor toda a parle os auslriacos tc-
cuaiil, acredilaudo-se aqui que a con-
quisia da Hungria ainda será para
esle anno.

os mr.OAROS roxorisTARAM
DRAMA AOS GREGOS

Paris, 30 — f.\. II.) — 0 «tf-irí-i
publica uni telegramma de Athenas
noticiando a tomada de Drama pelos
búlgaros depois dc uma batalha com a
guarnição grega.
OS RUJMTCOS ATRAVESSARAM

O DESFILADEIIJO DE RO-
THÉXTHURM

Tondres, 30 — C-A. II.) — Os jor-
naes inserem lelegraminas de Xuiieb
dizendo correr ali insistentemente o
boato de qm* a cavallaria rumaica atra-
vessou o desfiladeiro de Rotlicnthurm,
na fronteira da Transylvania, e canil-
nha em direcção a ^ Ilet-iuannsladt, dou-
de já sc acha próxima."Tgüerra 

no W~

dos

AS IXCUKSõES DOS "ZEI'-

PKWXS" A' lXGI/A'J'i;itl!A

Londres, 30 — (A. 11.) — Alguns
centros de aviação inglezes foram

.._.tados por uni representante da
Agencia Rettter. que leve assim ocea-
'sião de conversar com Utn certo nume-
ro de experimentados aviadores sobre
as incursões de "Zeppelins" na Ingla-
ferra,

A ..pinico geral é. em duas paalvras,
que tis incursões são desprezíveis e de
nullos resultados,

Um dos aviadores dis:e:"Os "Zeppelins" nunca dnninificaram
um centro útil. Kstc «insuecesso não é
fortuito, mas antes devido nestes ulti-
mns tempos ás precau-;ü<"s tomadas pela
defesa. Temos chegado, a. impedir que
os "Zeppelins" se iipproximcin dc re-
giões importantes. Files podem, com-
nulo, voar sobre ellas. mas a laes alii-
tudes que nada disliilguirão, e quando
queiram lançar bombas terão dc ía-
zel-o ao a*a~!;r>,"Alé hoje, encarada sob o ponlo dc
vista militar c politico, a acção dns
"Zeppelins" sú tem tido como resulla-
do um pasmoso gasto ie dinheiro alie-
mão. O duplo Ohjeolivo desses apparc-
lhos era destruir ou damnificar os cen-
tros militares <¦ navaes e semear o lei-
ror. Ora. esse objectivo falhou cotn-
plclamenie, não obstante infelizes parti-
cularcs não combatentes, cujas casas fo
ram attingidas, terem soffrido as natu-
rac^. consc(p.iencia's do faclo."A frente oeste é o objectivo supre-
mo das nossas audições e os "Z.ppe-
lins" tém ahi desempenhado um papel
apacado."

Outro official aviador, vindo recente-

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

'AiLUMAMiiA — .Berlim, 30 — "O

quartel general comniunica, em dala
de *p de agosto:

«Frente oeste: — O fogo dc artilhe-
ria recrudesce em numerosos seclores
da frente. Xo 'Somma canlioneio de
extrema violência. Os inglezes repeli-
ram os seus ataques com forças con-
sideraveis entre Thiepval e Poziéres,
sendo, .porém, repellidos com perdas
sangrentas. Km alguns pontos liouve
combates corpo a corpo, que continuam
violenios ao norte de, Ovitllcrs. 'Fra-
cassaram ataques inimigos a granadas
de mão no bosque de Delville e a su-
deste de Guillemont.

.Os francezes inveslirãm ua margem
direita do .Mosa, entre Thiaumont e
Fleury, bem como 110 bosque de I.a
Montagnc. O ataque foi delido .pelo
fogo concentrado da nossa infanteria,
artilheria e metralhadoras. Pequenos
emprelicndimcntos do adversário ao
sul e a sudeste de St. «Mihiel foram
infrutiferos.

Tres aeroplanos inimigos foram alia-
tidos nas immediações de .Arras e Ha-
paume, caindo ainda um, incólume,, em
nosso poder, próximo a St. Oucniin.

'Frente léste: — A situação é geral-
mente inalterada. Km alguns «pomos
lornou-se o fogo mais violento, A oeste
de •Siochod, nas proximidades de Kud-
ka-C/.eiewiscze, combates de infante-
ria. Repellimos um fraco ataque russo
ao norte de UnieMcr. -Vos Carpathos
combates com a guarda rumaica.

Xas immediações de Buriinow fui
abatido um aeroplano russo".

Ts-Ci.ATfiMiA — Londres, 30 — Perto
de Poziéres dispersámos um pequeno
contingente de tropas inimigas, ao qual
infligimos sete baixas.

| A i-.ns.sa artilheria conlinu'a em gran-
I de actividade, apezar das violentas
I tempestades que tem eaido cm toda a

região defendida pelas tropas inglezas.
i l) inimigo bombardeou as nossas po-
j sições 110 busque de Delville, nas vi/.i-
I nhanças de Poziéres, cm Authuile e 110

bosque de Thiepval.
Xai proximidades do rediiclo dc

"Molienzollern" e na linha ile frente
Cuinchy-Givenchy, cauhoi-.eio reci-
proco. . . .

No saliente de \prca aprisionamos
vinle e quatro homens. ,

iDesde 1 de julho até lioie fizemos
instas linhas 15..lio prisioneiros e to-
iiiámos S6 peças de arlilhcria e 1C0
mclralhadoras. .

Abatemos quatro aeroplanos e ilois
dos nossos dcsapparcccram".

AusTiilA — Vienna. 30 — O eslado-
maior do exercilo communica, cm data
de =8 de agosto:

"A noroeste .Io monte kukul repcl-
limos um foric ataque russo, com gran-
des perdas para o inimigo, hracassou,
egualmente, pnr completo, uma mves-
lida eniitra as nossas posições ao nprlc
dc .Xlariampol. Além disso, nada dc
importiiiicia. . .

Depois dc vários ataques infrutíferos
dos italianos t\i «Caf.triol conseguia
honlem um dcstacanienlo inimigo pç-
nelrar na nossa posição nn cume da
montanha. Hoje, de manhã, retoma-
mos. .porém, num contra-ataque a dua
posição. , ...

Xa região costeira vivíssimo fogo .1.
artilheria italiana. .

Xas nossas fronteiras les'c e suiles-
le com a Rumania trocaram-se liontcm,
á noite, os .primeiros 'ivos. O inimigo
tinha feito já antes da declaração de
guerra um traiçoeiro íissalto sobre 0;
pasmes ao sul de Ilcrinannsladt e
Krunst.-.dt, sendo, porém, repellido «pe-
los nossos postos avançados e deixando
prisioneiros cm nossas mãos.

O tenente da marinha K.nicvac ata-
cou 110 dia co do corrente, juntamente
com outros dois aviadores, tuna flotilha
de navios patrulhas inimiga no mar
lonico, afundando utn dellcs com unia
bomba que sobre o mesmo lançou. Or
ires appaiclhos foram vivamente
jados regressando, porém, incólumes

alvc-

mente da linha dr frente, declarou/pie
uão ha menor duvida sobre a supenori-
da.lc dos itiglezes em todo o mundo
para a formação de piloto.; pata com ia-
te .¦ lançamento de bombas,

Kstc official conduziu o representan-
te d.i Agencia Heulcr a utn "hangar

repleto de aeroplanos de combate do ul-
. limo modelo, que tém dado cxçcllcnles
•resultados ua França. São, diz elle,

muilo ¦superiores aos foldiei-s . Quan-
do empregados pela primeira vez seis
ilestes apparelhos britannicos, medindo-
Se com egual numero de 'folílicrs ,
abateram quatro destas machinas alie-
mãs. Os teutões sabem agora quão pe-
rigosos -ãn os aeroplanos inglezes e,
quando um deslcs aeroplanos se levan-
ta, vigias allemães sc apressam a_ asíi-

. Aliar o facto c os "íükkcis" ioeeiu
1 precip.itadainciilc,

Varias noticias
Um "ultimatum" da
Rumania á Bulgária

"_
Londres-, 30 — (A. II.) — Os jor»

naes receberam um telegramma de Athe-
nas, datado dc _S do correnle. dizendo
ter corrido cm Salonica o lucilo de que1
a Rumania ia apresentar no dia seguiu-,
te um "ultimatum" á Bulgária exigindo
a cvactia.ào tio território servio,

YOX HIXDKXiniRG XO.MKADC,
CITFr_: DO ESTADO-MAIOR ,i

AliM«:.M.\0 *
Berlim, 30 — (A. II.) — (Via Xov»

York) — lista officialmente annuiiciadi.
que o general Falkcnhayn foi demittir
do do cargo de chefe do estado-maiott
do Kxeiciio.

Para siibstitttil-o foi nomeado o gene-
ral lliiidenburg.

O Itl-.l D.V ITAIAA TI'/M.GHA«
RUA ,\0 SR. rOlXCAKK'

R.tiiiin, 30 (A. II.) — O rei Vicio*
Manoel dirigiu 11111 lelegramma ao .pre-
sidente lVmcaré agradeccndo-lbe as fe-
licitações do governo francez pela dccla-
ração de guerra da Itália á Allemiilihá.

Xesse telegiamiiia o rei Victor Ma-
miei diz que participa da opinião de que
o gesto da Itália provará a Kuiopa que
os «povos italiano e francez luetam con-
Ira o mesmo inimigo e pela mesma cau-
sa de liberdade e justiça.

A HRSPAXRA XJBUTRAL
Madrid, 3.1 — (A. II.) — O órgão

do governo publica hoje um decreto
mandando observar cstricla neutralidade
durnnic a guerra entre a Itália e a Al-
lcmnnha.
UMA MAXirKSTAOAO A' RIMA-

XIA KM 1'ETROGRADO
Londres, 30 — (A. A.) — O "n.-iily-

News" publica um telegramma de Pc-
trogrado, dizendo que enorme missa de
povo, levando á sua frente as bandeiras
das nações aluadas, percorreu as rua.",
daquella capital, fazendo uma grando
manifestação em frente á legação ila Ktt-
mania.
A ITÁLIA FORTIFICA AS SI'A9

PR0XTE1RAS COM A SÜISSÃ. ,
Londres, 30 — (A. A.) — O "Daily-'

Express" diz que a Itália fo ri i ficou po-
derosamente a linha da sua fronteira
eom a Suissa, reeciando que a Allcrna-
nha avance sobre Milão, violando ¦
neutralidade daquella nação.
UM IMüDIDO DOS 'AMA A DOS SO-

BUB OS SUBMARINOS
Buenos Aires. 30 — (A. A.) — O

dr. José I.uiz Muraltirc, ministro dn»
Uelações Exteriores, está cstwiliindo o
pedido que lhe foi apresentado pelos rc-
presentantes diplomáticos da Inglaterra,
França, Itussia, Itália e Portugal, paru
que o governo argentino não considero
os submarinos allemães, seja de que
classe forem, como navios mercantes. ¦,

Parece que esse assumpto será rcsoT-»
vido de accordo cnm as eliancellarilis d»
lirasil, listados Unidos da America do
Norte c Chile.

A 1'ÜRQUÍA DI.CTiAROU fiVUR.
RA A' RUMAXIA

I.oitdres, 30 —- (A. II.) — Telepatia
ma de Consianiiiio.pla para a Agencia
Keuier annuncia que a Turquia declarou
guerra á Kuiiiania.

A luta 110 Moscj
e uo Sommò

,i.. ilninl-r,.- il.ili

Quem só
Ksl/i livri

bebo CASCATIXHA
ilu .*IH'I>IMI.\.
«oi* _»¦

ÜZAE tinia S_rd:n'i_.
mcüior ilo i.ofso

actt\3lmeme
mercado.

OS KSTADOS UX1D0S l-URDEM
IM VASO Dl-I GUURRA

O cfitzailor "Muuipliis" encnlliou
11.) lele

que

.V.ti! Yorl:, 30 — (A
rapliam de S. Dominas:"Considera-so perdi.!.)

| norte-americano Mempliis,
I lhou á entrada desle porto.

Xo desastre morreram afogados
' tripulantes."
| Sova York. 30 — ÍA. H.l —
| grapliam de S. Dom n.-os noticiando
| i[ue as Cíilílciras *Io crr.zatlor Jioríc-

americano ileiurliis explodiram, cau-
; sando novas victimas.

Na ilha Formosa
UM VIOJaWXTO 'I'I51;M0H dr

TKRRA
Toldo, 3.-1 — I.A. H.l — Noticias re-

cebidas nesta capital annunciam ter-se
sentido na ilha Formosa tun violento
tremor de terra. «11 conseqüência do
qual desabaram umas quinhentas casas.

lia cerca de trinta victimas.
A noticia da eatastrophc causou aqui

penosa impressão.-rido:- 
|enca" 

OEXOAS do
tino, figado
mes pelos r.

intes-

Rua S.
quartas-feiras)
horas.

stoma;
íurvosis. _*,:-;:r-

s X. Dl!. RE-
NATO DE SOUZA LOPES

TOS' 30. das
. Cratis

as d l ".cnos as
ios pobres ás !-'
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DESFAíaQUES XOS COKREIOS

Foram hontom bnlniiccadns mnis
rimo llgeilciilS

O director geral dos l-oVrcios no-
meou, hontem uma conunissão, para
apurar as irregularidades ¦«t rificadas
na Sub-Directoria dc _ Contabilidade,
üas quaes já nos occiíjiámos.

i'iiz'ein parle da referida commissão
os funccionarios dos Correios srs. Sc-
verim? iXciva, Almeida «Feital, Gconii-
sin de Mendonça e Cama e Souza.

liontcm. foram balanceadas as ngen-
cias de lpaiiem.-i. Copacabana, Cosme-
Velho, Largo da I.apa c língenho N*ovo,

i y\ I,OT'-|5I,\ FEDERATi fnní do-
[-tins iPiiiiinnliií lima oxl.i*iici;ão com
«o ]ii-oi..io maior dn 100:0»OSO<)0
¦ custando nula bilhete a diminuta
! ÍMi|iiii(:iiicia Oc S$000.

Só não «'¦ arrepende do n110
compra tinem procurai' a CASA
MUXIZ, Ouviiloi' 71. Ti-.. -1.170
Xoi-to.

Soccorro reclama
MAI3 SLLLOS PARA A COLI.F.CTI>

RIA FEDERAL
O ministro da Fazenda mandou rc-^

mclter ao-delegado fiscal cm S. Paulo,
para que informe a respeito, o rcqiicri'
mento' de diversos habitantes de Soe-

I corro", rcmetitjdo pela Oiimara Munici-
pai dali, pedindo augmento para ,
-fMOoSooo me:i=aef5 i!a reuic^í-a dc cel-

! los adhesivos á collectoria respectiva, j

ICISVIENTO
««-«£--«*-<B»-*HSíw

Quem só bebe CASCATIXHA
Kstíi livre da MIIDIMIA.

¦¦¦¦¦-rwi-ty <&&m&^íam**< '¦ - ¦ -

O CHOLERA XO JA1* O

Osaka devastada
Tokío, 30 — (A. II.. ¦— «1 eliolera

asiático está grassando çnt Osalca, onde
já •-; cre|í\--.raram 406 ca-í.>s".

X.çsia c. pitai lambem já se deram
dez casos.

Tho BEST SHORTHAXD is DIT-
MA WS, The SHORTEST AVAV lo
DKAKX IT is hy Inking lessons
at—Tllt: HKMINl.TOX SCHOOÍi,
Una 7 de Setembro 07. |
m. ¦¦« ¦i««5}v>-C^>*--»-g=p"—" ' ¦

"A KXISTI-.XCIA DO MAL"

A IS" conferência do padre João
Gualberto

Iíoje, á? 8 horas da !io:'«r« no Palão
do Circulo Calholico, o padre dr. João
Cualberlo fará a iSn conferência da
lérie "Questões Biológicas", sendo esta

A MARIXÜA MEHCAXTE NA-
CIOXAIi

Está sendo iiisiinizada uma em-
pvi-sii no Ceará

(.«.. A.) — KsU-i
organizada a Kinprcsa Cea-
avegação e Pesca, á fretilc
acham os srs. Alfredo Sal-

,1a firma Salgado, Rogers

I sob A existência do mal"

Fortaleça,
sendo aqui
rensc dc >
da qual se
gado, clieft
ít C, e I.uiz Chlowihs. A referida em-
presa fará acquisição de vários barcos
a vapor e á vela, tendo contratado na
America dn Xorte um capitão para o

\i navio de pesca,

No jury de S. Paulo

O JUIaGAMEXTO DE UM HO-
MICIDA

S. Paulo. ,-,o -- (A. A.) ')- Eslá sen-
do julgado no tribunal do Jury o réo
Augusto Ferreira, pronunciado pelo
crime de -homicídio. O réo, na uol*'C
de 17 de julho de !«*ori, na rua Uru-
guayana, aggrcdiu a catih-etc a Anicri-
eo Silva e Souza, com (.-.iem tivera mo-
mentos at-.tcs unia desavença. A vieli-
nia 'Ia aggressão «veiu' a íallccer cm
cons.tiiK-ncia das lesõfw rccchi'las; o
a^j.-rc^sor evadiu-se, em .c^-Ai-lo-se ha

1 cerca de dois mezes ó prisão.-

Gibbs. i n -
ií 1 e /.. —

Xelepltono 83-1. Central. — Rui;
Santii I.uzia 202

PAüI-0 l'ASSOS «. C. — )

i
¦ 

ii-,:'A
mi

-

'Y
T1Ü.

Paris, ,i.i — lA. II.) — O comiiiu-
nicíido official de homem á iloitc in-
forma que não se deu durante u^ dj_
nenhuma acção importante.

O tempo está prejudicando as ope'
rações»
A JATA PET,A COXQUISTA DO

HOSQUE DE OREMElt | .

Londres, 30 — (A. A.l — As for-,
ças inglezas eslão bombardeando com
grande energia os allemães, que fe.
acham entrincheirados uo bosque de
õrenier e conseguiram realizar uni
sensível avanço cm llautbuis.

ATAQUES AT.IiEMS.ES REPEULI"
DOS E5I TKIEPVAIi

Piii-i", 30 — (A. A.) — Perio de!
Thiepval, nas linhas do Somme, os in-
glezes repclliram novos ata/|ties alie-
mães, conseguindo depois de uma carga
dc bavoncla penetrar num eieinenlo dü
trincheira do inimigo, -que ainda con-,
sorvam cm seu poder, apezar dns es-

ASSOCIAÇÃO P. DOS P. E j
OREAX.ÇAS

Um nppcllo ás pessoas caridosas)
I'e.'ic'.v.-nos a publicação do seguinte;}"A Associação Protectora dns Pobrei

e Creanças faz «utn appello ás, fami-,
lias desta capital para continuarem a',.'
mandar roupas e otures donativos, afitnlj
de auxiliar a próxima distribuição, qü<_«!
se vae effcctuar cm sua sede, á ru**^'
da Alfândega.

lOutrosim, agradece a sra. d. Jus-.'
tina Lima as .;; .peças de roupa quer
remciteti. e a mme. _a*.nbct egualmente
18 peças"»

ILEGÍVEL
l?Vk*lÍZ~o*- ¦i%x-^&^
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l

s maridos selvagens
,Jm que espanqa a ftgpqsa

brutalmente \
•Vao para um anno, pouco mais ou

menos, que o trabalhador Manocl Adota
de Souza casou «om a nacional de côr
partia Maria Paixão de Vasconcelios,,
que ainda agora vae completar os vin-
te annos de edade. Typo de máos bo-
fes, o Manoel Adão curto prazo de
bom viver teve com a esposa. Logo no
fijti de dois ou tres mezes do vida cm
commum começou elle a maltratar a
esposa, .primeiro por palavras, cobrin-
do-a de injurias, c depois pliysicamen-
tc, espancando-a a cada passo.

Um dia destes, por nina questão de
monada, .Manoel esbofeteou a pobre
Maria Paixão, que se achava nu sétimo
mez de gravidez. Mana protestou e,
cnfurccendo-sc com isso, Manoel .ruiáo
deu de espancal-a até atirai-a ao chão,
sem sentidos. Depois de ver a esposa
calda, ainda Manoel Adão continuou a
cspancal-a, dhogaiido com sua hriitali-
dade ao monto de pisar a pés a des-
graçada esposa.

I Desde então Maria, crivada de do-
¦res, foi para a cania, onde 'hontem teve
um máo successo.'

Uma vizinha levou o facto ao co-
rhecimento da policia tio 8o districto,
que mandou recolher Maria, em estado
grave, para a Santa Casa, inettenilo ao
mesmo tempo no xadrez o desliumano
marido.

O delegado local mandou sujVtar
Maria Paixão a exame dc corpo de de-
lido, e abriu inquérito, no qual foi
ouvido Manoel Adão, que confessou o
seu feio proceder.

*"«¦!> ¦
Uma tragédia conjugai

O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO
t\o que parece, não havendo mais

(pessoas a serem ouvidas a respeito da
Tragédia da rua Barão, em Jacárépa-
Siiá, o dr. Vianna Marques, delegado
do 2.|Q districto, encerrará hoje n in-
querito mandado abrir un sua delega-
cia, devendo remetter os autos ao juiz
competente.

Mm

UM TETRICO ACHADO

Om homem é assassinado e enter-
rado por um seu companheiro

Sociaes

Emalsà® de Scott
Nio cantem drogas nocivas
Nto contem nho adulterado
Não contem álcool

Mais sim contem, todos
os elementos necessários
para dar saúde e robustez

NO CAMPO 1)10 SAXTA.VXA

O gi'íiiulo festival eni beneficio das
caixas escolares

Reina grande animação para o festi
vai que tJ Centro Carioca levará a ef-
feito em 17 dc setembro vindouro, 110
parque da praça da Republica, Tomarão
parle nesta festa us srs.: ilr. Floriano
de Lemos, R.111I Pederneiras, feres Ju-
nior, Adelino Magalhães, Anqelo Laza-
ry, Calixto e ouir.,;, e os cliihs de Ke-
gatas Boqueirão do Passeio, Vasco ila
Giiiiiü e outras agri-mu-iòi-s.

k- ^^^ S e

calçaao

MÊ
Conforto por dentro

itstylo ° fora

10 U. Carioca: 13-1 R. Iihl'£
**a*O^TWWii L--1—. LIL1 |'**'**""»'*Lifwio*rj3tta**tgr

/0s pfS,Íe di1lnfo«#
iiiieír® íaiso |»»™s^ Miiiuiaes relati*

vas eo Ministério tia Guerra
«S*"

w

Um individuo preso cm
•flagrante 

por populares
Uma coisa que vae assombrosamente

¦ ., progredindo entre nós é a da industria
,.; ¦.¦->. de notas falsas, sondo numerosos os

«SP fabricantes e iiiimcrosissimos os passa-
dores.

Montem, n.i zona do 15" districto,
foi_ descoberto mais uni passador.

'Esse caso passou-se ante-hontem e
quasi delle não se ia tendo conheci-
iVienío, talvez porque a policja (|uizesse
delle guardar segredo, para cffeitos de
tfonseguir deter outros mais que se de-
dicam a esse ramo de roubalheira, 011
por outro qtialqii' r motivo.

Á's S lioras da .loitc de antc-hoütcni,
c. .motorista Xavier ile Lima, ila auto
11. i.i'..,;1 recebeu dois passageiros, in-
dividuos decentemente trajados. Isso
íoi na avenida Rio Branco, em frenie
ao Café das Bellas Artes.

Os passageiros ordenaram no moto-
vista nue tomasse .1 direcçâo da rua dos
Bandeirantes,

O motorista não linha motivos para
desconfianças, c seguiu.

Ao chegar no local indicado, os dois
passageiros saltaram, e uni delles 'deu

a Xavier uma nota <!-¦ dez mil réis para
que se pagasse da importância que lhe
era devida.

O motorista, ao pegar na nota, co-
nlieceu que ella era grosseiramente fal-
fea c deu voz dc prisão aos dois Indi-
jviduos. Os malandros deitaram, en'o. a
tfugir.pela rua Affonso Pentia, não sem
serem perseguidos. Na esquina da rna
lladdock- Lobo, consegui ram populares
prender uni dos pândegos, que foi logo
cercado, cniquanto o outro, aproveitam
do essa chance, desap-pareceu.

Um menor que corria a traz dos fu-
fiitivos, viu quando o individuo que foi
preso atirara ao chão uma nota falsa
do valor tle 50$, e, apanhando-*,, en-
tregou o ao motorista.

iLev.-ido para n sede do 15" districto,
o passador dè "niichas" deu o nome
de Anlonio Silva e disse que linha io
annos e morava á rua S. Leopoldo, 50.
Silva disse mais que o seu companliei-
ro se chama Álvaro .Ie Castro Mene-
zes c reside 11 rua S,. Francisco Xa-
vier n. 501.

Silva íoi autoado cm flagrante ;¦
deve ser hoje enviado para a Dclcn-
ção. 1

Seu companheiro está sendo pro-
curado.

 >•««*» icr»>»>iLiw—— ¦

Montem,
sessão da
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AGUA DA BELLEZA
AGUA conhecida em

iÜíí.í e 'ifam-i-
efícitos, -scmi*

fin todas

ii-*

IH

Esta cxcellent
S*^ Paulo desde o anno de .
ria pelos «eus maravillvosos e
do afimcA que tem acediiaçã
as cortes .U Europa e nas Itapuuncas ua
America. •

A verdadeira AGUA DE BARCELONA
conserva n pelle com a (reset.ira '!.-, moci*
dado. evita a>s rugas r'rei otreí. tira as s-ar*
das .pannos c todas íia mancJin-i
communicando á cutia da f *
como nêde iodo o corpo, uni i
e delicado,
• Sutil o seu uso a pellc crc*u*u.j
lor ovi picada pelos irWcctos to:
pouco temno morfii e perfeita. ISILi pro-
move a cÍMtrUaçã'0 r.i|Hda d.is ulceras
indolentes ,cura a irritação dos darthros.
faz desapparecer o pnirido na comichões,
r. toda o irritação produzida por uma
causa qualquer.

A PÉROLA DE BARCELONA é n
encanto d.ts moeaã c o confio das senho*
ras e-lnsas, poi-> cotücrva n-.qucllas o
enfia sempre uveihukul:. e braiíoa, c iicjí*
ias evita m rugas imlibcretns que se tèm
interesse cin dissimular.

Hs hons. efíeitoi ilcsia preeiosa AGUA.
não so limitam si mple-i mente ã-s D.-*» Pd AS;
cila convém egualmente A03 CAVA-
LHEIROS, porque. ap|,licad*i cura ns cs-
coriaçúes, amacnt .1 epiderme t* evita a*,
moléstias cutâneas que tio ro?to, dep i-
ds íii?cr n barba, poderiam .scr iransmü-
tida'; pelas navalhas.

A l-FROLA DE BARCELONA .leve.
•pois, se encontrar cm todo o tou&vlor dis

vidcnle.i,
rfromrái

elesautci e üoí
Encontra^c á

e perfumarias

ns
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I.ADKõKS NOS SUllimUIOS

A
tem
rua
,iv.e

Mais uma

policia do
o sr. loa.

Fernandes i
03 ladrões.

•*is;i visitniln

10" districto foi I
Martins, risiilen:

. r.í. queixando-se
aproveis.

de
sua

tendesciici;-,. penetraram em sua casa,
para isso arrombando ;i cosinha.

Diversos foram os objectos roubados.
como sejam ru
c vários oulros¦'A .policia do
proi/ideuoiar c i
rapios

-.pas de uso,
objectos.

19" districto
ilida á iprocu

utensílios

la-

KIU SERIO, MAR

nüAil, COBROU B

._. :_FOT CO-

XÃO VOLTOU

do laboratório
os venci-

a garage

de Lacer
K-qiieriuienio apprortido peltsolicimit as sevèmts infor-

conforme mo cuuuihiiiícou v.
oltieio 11. 3.1J ;

a), (piai a utilidade
pliysico-clilmico do L). C,
mentos do seu encarregado ;li) ijunl 11 dispendio eum
do íMinisterio da Cuerra ;

c) qual o dispendio com a Polycli-
nica Militar c o custeio detalhado doseu Babníele de electricidade :

a) qual o numero de bibliotliecas'tistentes no Lxercito e o posto do of-
eformado que dirijie cada uma.
resposta, tcnlio a honra de de-clarar-vos :

:i) o laboratório physieo-chiniico do
íoi supprimido com a regula-tuciitaçüo geral dos serviços do Minis-

terio a meu cargo, approvada por dc-creto n. 11.S53 A. de 31 de dezembro
«e 1915, passando o funecionario quenelle servia pura o gabinete de traba-Ilios graplucos c chimicos então crea-dos na Directoria do Material Dc-Mico
com o ordenado, que percebia d
trocentos mil ruis meus;

b) o Ministério da
sue garage; .13 despes

ficial
!¦:.

D. C.

qua-
(i)0o$ooo),

Guerra uno pos-
is com o 111.11 au-

O dia de bontem foi de grande ai-
voroço para a longinqua estação de Rar-
ros Filho, nos confins da zona suburba-
na. A^ sua .pequeníssima população teve
a noticia apavorante do apparccimento
de uni cadáver, que fora enterrado nos
fundos de uma casa daquella localida-
de, e essa noticia em breve se espalhava
por toda a zona do 23o districto, a
cuja jurisdicção pertence a estação
acima,

•O facto talvez ficasse, por alguns
d[as mais, absolutamente ignorado, so
não fosse o acaso — o acaso que quasi
sempre tem sido o amigo da nossa po-
licia, trabalhadora, mas sem recursos—
se não fosse o acaso fazer que duas
pessoas viessem a desconfiar do autor
do crime e nas suas pesquizas ludo
ficasse confirmado.

Assim, hontem pela manhã, foram
ter á delegacia do 23" districto os la-
vru.bres Caiharina e Luciano, residen-
it-s ua estação de Barros Filho e des-
ciiliridores desse facto criminoso — e
lá relataram ás autoridades a maneira
como conseguiram fazer as pesquiza?de resultados tão positivos.

Disseram elles que, passando pertoda casa de 11:11 seu vizinho, um tal
redro Celestino, individuo lido como
capaz de praticar ioda a sorte de cri-
mes. viram-no a preparar, no seu quin-tal, próximo de unia estrada, 11111:1 cova
que. pela sua conformação, lhes des
penou suspeitas.

Perguntaram-lhe o que elle fazia, e
elle respondeu com evasivas, o que fez
augmentar mais as suspeitas qne 

' 
ci

dois lavradores começavam a nutrir.
Mas^ ouviram a explicação e sairam.
Luci.1110 e Catharina, conhecedores

como eram do Pedro Celestino, não ti-
veram a menor duvida dc que aquelle
buraco caiado ali na estrada na Ia mais
era que uma sepultura, lí resolveram
esperar mais uni pouco para prosegui-
rem nas pesquizas.

isso passava-se á tardinha e aguar-
dar.ini que escurecesse mais. para ten-
tarem então com mais segurança des-
vendar aquillo que já lhes parecia uma
coisa terrivelmente mysteriosa.

íCatbaiina e Luciano, sempre na cs-
preua, notaram que Pedro e a sua com-
panhtira haviam saido de casa. Não
viram o desuno que tomaram, mas 110-
taram que iiiugiiem ali nc achava.

lllesolveiam, pois. pór mãos á obra.
'Cheios de .precauções lá foram ao

pomo onde Pedro abrira o que elles
suppiiiiliam ser uma sepultura.

Luciano, munido de uma enxada, cm-
quanto Catharina vigiava atteiitamente
as inunediações, foi rtílirando n terra
ainda frouxa, em que o instrumento
se 1111 errava sem grande esforço.

Pouco demorou o trabalho, para que
os dois fossem presa dé terrível espan-
to, tendo a plena confirmação
suspeitas I

13 de facto. .Pedro enterrara ali 11111
homem, que por certo devera ler sido
vicliir.it dos seus instinetos de fera.

Luciano, logo depois de haver reti-
rado unia primeira camada de terra,
notou que a enxada tocava num patino
qualquer, lira uma roupa. l."in fraque,
como pôde verificar, necendendo um
[iliosphoro.

Logo depois, npparci¦'-., a alguns gol-
pes mais, o cadáver <le nm homem.
Trataram de o cobrir ligeiram

que ninguém viesse a notar aquillo, c
foram para casa, resolvendo, então, se-
guir ás primeiras lioras da manhã para
Madureira, afim de coniiminicarcm tu-
do ás autoridades do -ò" distxioto,

Ouvindo a delrftncia que me deram
os dois lavradores, a autoridade não
teve duvida uni coftlnir que o autor
do crime fora mesmo Pedro Celestino,
que era um d*,s freqüentadores mais
assíduos do xadrez da delegacia. Va-

I rias vezes tinha sido lie preso por fur-
tos^ diversos. •

1 lí o caso passou assim a»não ler a
1 .importância de um mysterio, Era cia-
í ro, claríssimo..Não podia haver a me-
! nor duvida a respeito, q
I A policia do 23", com grande Interes-
' sc c uma disposição dc trabalho^^tte é
, habitual no delegado que a dirige e

cm seus auxiliares, p'"j;:-se immediata-
mente em campo, para iralar de reco-

| nhecer a vieiima e saber qual o nioti-
j vo desse' crime bárbaro c iuiprcssio-

j naiite.
A polikia enlão apurou o caso da

, maneira a seguir.

fora
ser-

com-

Pedro Celestino, não lia muito,
preso pelo anspeçada Ribeiro, dc
viço no 23" disiricto, por haver
inettido um roubo qualquer.

Pedro era, além disso, bastante co-
nhecido por aquelle policial como um
individuo que vivia de furtar galli-
nhas, cavallos, etc.

O anspeçada, portanto, é que escla-
receu o taeto e deu uma pista que, com
a presença das autoridades no loejl,
conduziu ao esclarecimento de tudo.

Pedro morava com um companheiro
que se empregava, tambem como elle,
ein furtar tudo quanto lhe caisse nas
mãos e que se chamava Eernardiuo
Alves ou Bcrnardino Soares.

A ultima prisão de Pedro fora cf-
fectuada por denuncia de seu compa-
nheiro, que contara ao anspeçada o
roubo de umas portas praticado pelo
criminoso.

Us dois estiveram presos e depois,
tendo-os mandado ein paz, o delegado
intimou-os a que mudassem de logar e
assim elles, para darem cumprimento
a essa ordem da autoridade, foram re-
sidir noutra casa, a mesma onde se deu
o crime e que fica, como dissemos aei-
ma, próximo da dos lavradores Lúcia-
no.c Catharina.

Segundo as informações desles, des-
de domingo que Bcrnardino não era
visto.

Presentes as autoridades ao local e
feita a completa exliuniaçáo, foi reco-
nhecido o cada cer como sendo o de
Beritardíno.

F.stava, pois, adeantadã muita coisa.
Suspeita-se, então, que o motivo do

crime foi haver Pedro desconfiado de
que Bcrnardino o denunciara á policia
como autor do roubo dc portas, de que
falamos acima.

¦Kssa desconfiança o próprio criminn-
so, quando então pc adiava preso, che-
gou niesníó a nianifcstal-a ao anspeçada
Ribeiro.

li assim, para se vingar, num mo-
mento azado, talvez quando o compa,-
nheiro estivesse distraído ou dormindo,
matou-o a golpes dc foice.

Dcprchendo-se isso do facto dc cs-
tar o cadáver horrivelmente mutilado.

Bcrnardino, a victima, era de cor
parda e tinha vinte e poucos annos dc
edade.

O criminoso conseguiu fugir, em
companhia de sua ainasia, a parda An-
tonia Kosa, levando os trastes que lhe
pertenciam e tambem; os de sua victi-
ma, porque a easa ficou vasia.

.\'a fuga, Pedro serviu-se de uma
carroça de bois, ao que parece. Para
desviar a nolicia de qualquer uma {Kit?!
do seu paradeiro, collocou a carroça do
outro lado da linha férrea e assim logo
que veiu a noite, desappareceu da loca-

das suas I lidade.
A policia descobrindo isso, organizou

uma diligencia, composta do cOPliíihSà-
! rio liileard Machado, do escrivão Gas-

ião Pular c do cabo Carnaval, que sc-
guii-ám a cavallo, acompanhando a tri-
lha-deixada pela carroça na estrada.

O cadáver da victima foi reconhecida,
cm presença do dr. Abelardo Luz, de-

! legado .lo 23o districto, dos coi-.inlissa-
| rios João Pessoa e Edgard Machado'"'do
agente Valladão e do ajudante .Ia Guar-
da Nocturna Irchio, pelos indivíduos

.!,...:ní' 
'„ 

i Pae Paulino. um preto da perna de páo,
cm cuja casa estava a amante do. cri-
niir.oso por ter tido uma pequena dis-
cussão com este; pelo anspeçada. Ribeiro
e pelos dois lavradores Luciano e Ca-
tliatina.

Reconlicccrani-no pela roupa que elle
habitualmente vestia — calça de algo-
dão escura, e um velho paletot de sarja

DAI AS INTIMAS
Hoje cá em casa o dia* è dos mais fes-

tivos. E' que faz annoa um dos camaradas
que mais se distinguem -por seus talentos
e por sua bondade d'cntre quantos traba-
Uiam no Correio da Manhã.

Trata-se do nosso companheiro Aristides
.Marques, que ao ver passar o seu dia an-
niversario, verá tambem quanto o estima-
mos, e quanto o estimam lá fora quantos
*êm a ventura de o conhecer. 15 por
adeantamento sobre os muitos outros que
pessoalmente llic havemos de dar logo mais,
vae nestas linhas o grande abraço collecti-
vo de todos nós ao boníssimo Aristides.

azu
Tambem uni ponto que facilitou o rc-

conhecimento, foi uma deformação que
0 a.sías*;Ínado linha nos dedos dos pes.

O pliotographo policial tirou diversa:
chapas do cadáver ainda no fundo da
cova. - ,'V.

Providenciando para a captura do
criminoso, o dr. Abelardo Luz deter-

. '•iiou diversas diligencias.

j 1'oi pedido por telegramiua um me-
dico legista, afim de ser feito o exame
e .^r lavrado o competente auto.- ¦* '.

O cadáver, o dr. Abelardo 
' 

Luz 'rè-

solveu, logo que terminasse o exame
medico legal, removei-o pira o necro-
inrio.

anienta-lomovel correm pela veri
na "eondueção 

do ministro" ;
cl n Pojyclinica Milhar dispõe [.araos serviços que lhe eslão aíiectos, da

quantia de seis cimos de réis ((, :ooo?j
conforme disposição orçamentaria

As despesas mensaes
de electricidade ali

Energia electrica
força, !3$6>o; luz, o.i?7;fi.
Material, ae5ÍuS.|. Soiiimu: inS^o.Convém observar que no quantitati-vo de luz está ineltiido o fornecimento

OSÊOtiSaCSIKM

Fazem amios hoje;
A sra. d. Alice Augusta Miranda, esposa

do capitão Amaro Miranda;
a sra. d. Raynllliida Maria ile Jesus

.Pinheiro, esposa do sr. Manoel Antônio de
Jesus Pinuétrú, íunecionavio dos Tcle-
graplios;

a senliorila Cuioraar Costa, lillia do
major Manuel Ignacio Cosia;

a senliorila Ürniinda Martins de
Barros;

a menina Odette, filha do sr. Artliur
Abreu c do d- Emilia AI. de Abreu;

a senliorila Maria lj*nez da Silva Jar-
dim, irmã do sr. flicoplulo da Silva Jar-
dim, do commercio desta praça;

o capitão honorário do líxcrcito An-
ilibai ile Oliveira Maciel, 2a otíiciul dos
Lurrcios;

o conhecido advogado dr. José do Sou*
za I.ima Rocha;

u sra. d. .Iiulitli Mello do Amaral. Fon-
seca. esposa do sr. Kaul Ribeiro da l*'on-
seca;

a senhorita Aracy dc Medeiros, filha
dc d. Zulmira da Cruz Medeiros;

a menina Celina Uuono, alumna da
llscola Dcujuro, filha do sr. José de Oii-
veira Bueno;

o conhecido maestro Hrcole Pinzar-
rone;

a senhorita Cuioma** Ribas;
—^o sr. Tito Portocarrero, pliarmaceutico

da Colônia Correccional dos Dois Kíos;Faz iiniios hoje a galante menina Maria
de tíoúrdes, íilha àa sr. Barbosa 1'into,
funecionario do Ministério da Cuerra.

—lúu; annos hoje .1. Alein.i Baptista, es-
posa do prokysòr dr, Henrique Baptista,
tente da j*acúldade dc Medicina c ilüiiliecido
gyucçotoBjsta.

Km commemoração -desta data. n familia
Baptista ; laz celebrar missa em acção de
Rraças; ás io horas, na eííroja do Sagrado
Coração ús IcsUS, á rua Benjamin Con-
stant, durante a qual pe farão ouvir as
senhoritas Carmcn c íílvira Braga, Mer-
cedes Malaguti e sr. Octaviano dc Castro.

listará presente a cs>e acto rcHcioso o
reydmo. frei Thomaz, prior da Ordem Ter-
ceira do Carmo.

VIAJAXTlíS
A bordo do pantleto

embarca hoje, ao mcio-i
to, liara iMacetô o dr.
deputado federal pelo

\ indo de Parte, onde residia ha muitos
annos, t'he?ou lufycni, ao lüo, o sr. Mc*
deiros e Allitiquerimfjly jornalista e mem-
bro da Academia de Lcír^.

Pelo .^áquetc- "S. Paulo", chegou hontem
a estu capiial o niinisiro Oliveira l.iiiin.

aMMia«»pj<iia«WW»W»*******"**********^g!^^^ '" 
"*¦¦

A GUERRA
As operações no Mosa e no

Somnie

nacional "Bahia"

ãa, no Cáes do Bor-
Natalicio -Cnmboim,

listado dc Alagoas.

!|t iit '«!

MISSAS
Será celebrada amanhS, ás to lioras, na

egreja dc S. lrranciíC3 dc Paula a missa
de setinio dia. por alma dc Arthur Cnc
lho da Silva Sobrinho, estimado c antigo
Iiinccionario apoicntadò da Central do lira-
sil, onde exerceu varias cuimins-sòcá impor*
tantos.

Na egreja dc S. Francisco de Paula, re-
zou-sc hontem, ás 9 horas, a missa dc- sc-
timo dia em suffragio: da a'ma do ruidoso
chronista sportivo Viclor ..Maciel, c mau-
dada celebrar por sua lamiüa, sendo ofíí-
einntc o padre MadntiBa.

U acto esteve bastante concorrido, compa-
recendo, além de seus .parentes, muitos dos
seus collcsas e niiiicos do tun'.

dvntre os presentes -intámos as seguintes
pessoas 1 Rafael Copclli, Salvador Alacid,
Alberto Copclli, Manoel Francisco Soares,
Anlonio José de Linhares, Anlonio Cruz,
Palilino Amaro Pereira e familia. Affonso
Caetano dos Santos. Theodorico Dias. josòAbreu, Fernando Ifanriot, Accacio i'errci-
ra Umn, Adão da Costa I.ima, !•'. .1. Tei-
xeira dos Santos, l.ião Serviu, .ir." Oscar
Vai-adv, do Dcrby-Cluh; Ivd. Moita. Do-
nungos Jorio, Antônio Bustamanti, l>omÍn-
ros Ferreira, Dario Pinto, Hlnnocl .lo Valle
.liimor, V. Valle, i;.|. Simões Ferreira, ca-
pilão losé Moura dn Silva Santos. Mario
de Oliveira, Virgílio Gonçalves, Mário de
Araújo, Raul ,\e Carvallio, por si c peloCentro dos Chronistas; Oscar do Carvallio,
Caetano Iícko, Manoel Fonseca, .losé Mou-
unho,. Francisco Uenle. Cleanllio JiquiriçS,
por si c pelo coniiiicndador Crcgorio Cat
cia Scahra; I.aiz iMeirelles, .A
de Almeida, Anlonio Mazzoni,
tro u Sili-n, Asierio 'D.irdeau, Daniel 111.
ter, Alfredo Ford, Floriano dc I.emos jwirsi o pelo sr. Homero C.iinpisla; Caiulido'Bittencourt .Junior, Rijolierio Almeida, Sul-
v.-ulor Pprtifío, I.uiz Paula Calual e fami-
lia, Mananna .le Sou/a c Silva, José A.

Íamilia;
rn -fi (TT C- Pi»*

Forrester

0 lul.lllele
luiiiitidas são :

Tribunal I
luncciona no mesmo edifi-'

¦ despesas em material va-:
numero de iiecidentes,

bibliotliecas: a do

a dependências do Supremo
Militar, <|iic
em. e que :
riam eum o

di existem duas
Kxetcito e a do Departamento da Giu,-
ra, esta a care,o de um tenente-coronel
refoimado que lambem, exerce as fim-
Çues de archivista du mesmo Departa-
nienio, aquella sr.li a direcçâo do ummarechal graduado reformado.

Prevaleço-me do ensejo para r
a v. ex. meus protestos de subid
sideraçao c especial
José Caetano ,1,- Pa

Xa vida fcnlm por loinuui
Uelici' somente IHACI3SIA,

ü INSTITUTO U-FAYEÜE
Prepara candidatos á carreira constt-

lar, ;i concurso na*» repartições publi-
cas, a einpregoé de guarda-livros, auxi-
liares de escriptorio, dadvlograplios e
tachyirraphos e á matricula nas escolas
superiores,

Cursos nocturnos c diurnos. Haddocl:
Lobo, .no. I iSfiS

,. .^.¦wact^**>K*5^-**í>****£*-j-**' ¦

D:iv, Soiiniiio,

secretaria

Sports
ntmt

.apreço. (A.)

m-rar i
con- j

VARIAS
lí

MOTAS

.Martin. 54 f Rose
54; Earla Mor, 54— Por não ter reunido numero suffi-
ciente de animaes continuam reabertos
os seguintes parcos: Imprensa, Anima-
ção. Abertura, Jockey-Club e Pro-
gresso.

-- listú chamado
guinte pareô:

Parco — "Consolação" — ;oo$ c
1011Í000 — 1.300 metros — Ánlmacs
nacionaes —. (Handicap antecipado)
Ruscaia, 5.1; Friza, 54; Gazeta, 12;
l.oliciuio. 52; ll.irdingo, 4S; Oriza, 4S,e ls.ibeau, 4'S.

FOÒTBÀLL
!'i;i,.V HOA MKTKOIW.ITAXA
A comniissão ile "football" da 1» divisão,etn pna sessão dc nntedmutem, não vrri*iH-.-.-.do ncnhiinin irregularidade tcchn.'c.i na

partida dos primeiros "teams", realizada
{entre o Andarahy e o 1"

finalmente approval-a,
1'iuminense.

*xt!3~<$»<W>~*>V?i**-".

Quécla desastrosa
UM MENOR ROLA DE UMA ESCADAC FICA EM ESTADO CSWE

O menor José dos Santos, de 13 an-nos de edade, empregado
da casa 11. 33 d;
hontem, rolou do

como copèiro
ua Maria Eugenia,

...to de uma escada,
quando brincava em companhia dc ou-lios menores.

Acssa queda, o i-.enor Ceriu-se lias- •
•ante, pois a escada ten. grande í 

,MB"S*
tura. ' ; ' '

Je-C- apresenta, além de diversas eon-
tusoes e cseoriaç.les ligeiras pelo cor-
po, tractura do craneo, d.ts costellas e
de 11:11:1 das pernas,

A Assistência foi cliannda a soecor-
rel:o e. depois de lhe prestar 03 pri-meiros curativos, renioveu-o para a San-

muito possivel que David tenha na
pvt»:iina corrida a dircci-âo do jockey
Domingos Ferreira. O defensor da bltt-
sa verde e branco continua bem.

-- Caniriia, que continua cm esplen-
didas condições, surá montada pelo jo-
ckey Dinarte- Vraz.

Depois de um lenço prríodo dc
descanso, vae reappareccr domingo o"crak" Hlack Sea, cujas coudiçOes dc
"training" ainda muno deixam a dc-
se.i.ir.

Hatpin continua a correr magni-
ficamente. Se o defensor das cures do
Smd Campo Alegre não soffrer qual-
qtter aceidcittc d.: " cntratnamcnt" díf-
iicilmeiitc purderá a prova nu que está

C,-.?.T n fal>rica de
funccioiic .-, - de i
será adiado pira es^
minciise :; llangu', a

tecidos
tembro,
. data 1.
realizar-

Tíanjíii* nac
lista-nos mie¦a: iiuro Flü-

düttiinEro,

1'nram escalados para juizes dn cm
1'Jummcnse x líangu' os seguintes srs,:
v|oi iFontes, primeiros "teams"; ComiPaiva, scjtiuidos "teams'*.

Ainda n.ío foram dcsigrinilns juizeso encontro Hotafogo x ílameitc-o. A
miããão pretende nomeai-os lioje.

Vestido muito elegante em "Taffe-
lá' superior; Chies Figurinos, Rs.
ijoÇooo. Reclame de mme. Laura Gui-
marães. r. do Theatro n. 7, sobrado.

¦**^^-*»*-t»iK>--»-*aBS^"' ' '¦—

o se- Um conto de gratificação
A "STANDARD OIL" DA' 1 ioooSooo

AOS AGENTES OUE PRENDE-
RAM O SÜ. HEITOR LEÃO

O advogado da "Standard 
Mil C°."

entregou ao major Handeira de Mello,
inspector do 'Corpo de Agentes, a
ipiuniia de 1 :ono.> para ser distribuidti
pelos agentes nue effectuaram a jirisãodo sr. Heitor I.eão.

O major Bandeira deu cumprimento
ao desejo dos directores da refenida
empresa, entregando 700$ ao agente
157 Que, por suas diligencias, desço-
brill o paradeiro do sr. Heitor l.cão;
250? ao capitão 'Hildcbrando Monieiro,
chefe da secção de Roubos c iFuitos;!
e 50S no agente 71. que auxiliou a tor-1
nar effeclivn a .prisão. ;

Ao fazer entrega dessas quantias aos
agentes contemplados^ o inspector do
Corpo de Agentes dirigiu aos seus su-
bordinadoa uigaina|3 .palavras de esti-wtro

Sei-
i (ic

pira
v'o:n-

A 
"

que

ta Casa.
(.» estado do infeliz menor é gravis-'sinio.

. A policia cio ei" districto soube do
lacio e esteve no local providenciando. !
-"*— ---¦¦' - .1.^-lVr^V-^-Y-W..-.- i

IR! NOZ !
1»V' ot [RritsTo5cu2A

lor, iCO -«SlKlIS*»
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A' rua do Lavradio n.
lielccida a firma Monieiro
tual era empregado Joaqui
Vieira, dc nacionalidade A

3, r>:a cs-a-
& Irmão, da

im ile Souza]
portugueza, |

com 2.\ annos <Ie edade. Pelo seu exem-
plar comportamento, adquirira o rapaz i
á sympatiiia c confiança dc s--.ü pa-;
irõrs. .

Hontem, um dos sócios (Ia casa, ten-1
do necessidade de mandar receber uraa I
coma ua importância de i lofijfooo, in-
«itmbiu Vieira da cobrança.

'Uma vez com a quantia na bolso,;
achou Vieira que ser sério é bom, mas;'¦So nesta época, e (Vsapnareceil. *

Sen! empregado e 'Sem dinheiro, a fir- I
ma Monteiro 5: irmão queixou-se ao dc-,
legado do. 12" districto c, corno t*s:c não !
providenciasse, levou tambem a queixa \
ao 2° delegado auxilia:-, que ordenou 

'¦

diligencias para a captura do Vieira. I M
¦; Joaquim Vieira é um rapaz cheio de 1 easião j,a.ra

aerpo. bigode e l/iríia raspada e mora : nos
14 fi» da Constituição o. a.

Academia de Meuicini
ASSISTi:\CIA PüUIjTCA XA

AMERICA DO SÜIj
Realiza lioje, na Academia Nacional

de Medicina, uma conferência sobre"Alguns serviços de assistência publica
na America do Sul", o dr. Fernando
Vaz, cirurgião do HospitaJ da Pcni-
tencia.

O dr. Fernando Vaz, tendo percor-
rido o l^icuay, a Argentina c o
Chile, em recente viagem, vae hoje
fcer ei classe medica, na Academia, a
impressão que recebeu do serviço de
Assistência l,i,fei:o, exliibindo, cm mi-
¦morosas .projecções, ns vários edifi-
cios onde se ministram esses cuidados
ao publico, proporcionando, assim, oc-

um confronto entre os
. 'fe o dos nossos vizinhos

' A» America do Sul,.

numerosa assistência foi
celebrada hontem missa dc seiimo dia
em suffragio da alma do nosso desven-
turado coilega Victor Alacid.

O campo do grande prcmio " Ex-
tra", *la corrida'do próximo domingo,
será provavelmente formado pelos sc-
guintes parellieiros:

Mont-Rouge — I. Craneiro,
Favorito — lí. Rodrigucz.
Araucania — Zabala,
IJardaneHos — D. Suarez.
Pooh Pooh — J. Coutinho.

.Arauio — L. Arava.
Disputando o pareô 

"Itamaraty",
reapparccerá domingo o cavallo Ali
Right.

ü filho de Pericles parece ter lucra-
do alguma coisa com o ligeiro repouso

ijue Tiii buutuvttidu t* será dirigido,
segundo fomos informados, polo jockey
Domingos Ferreira.

Outro parelliciro oue fará sua" reprise " cm rccommendaveis condi-
ções, sob a direcçâo daquelle hábil pro-
fissional, é a égua Miss Floreiicc, in-
scripta no parco 

"Velocidade" (ia tur-
ma) cm competição com Barcelona,
Miss Linda, Boiilanger, Naida e V.lil.

Corncob esiá sendo cui.ladosamcn-
tc preparado para o grande prêmio" 

Jockey-Club", a ser disputado uo dia
10 do próximo \\\qz de setembro.

Comquanto na mesma prova esteja
inseripto o cavallo Espaiia, o "crak"
dos "craks" actuaes, d fiiho de Marta-
gon está Hsonjeiramentc cotado.

Será embarcado para Porto Ale-
gre, o cavado Goytacaz, que ali vae
servir dc garanhão.

Xão disputará o grande prêmio"Extra" a potranca ilygéa. .nue se
¦r' - atacada de dores de caneíias.

—.Pierrot que disputará domingo pro-
ximo o parco 

"Dr. Frontin" está em
boas condições.

Diz-se que a montaria do filho de
Count Schonibcrg, será confiada ao
afortunado jockey Enrique Rodrigucz.
Assim sendo, o representante da lilusa
verde c vermelha constitue um perigo
pr.ra a parclha do Stud Campo Alegre.

Marvetlous, Que andou sentido, já
c.iíá perfeitamente curado c vae correr
domingo cm boas condições; não será
de estranhar que imite a proeza de
Maciste, seu companheiro de coiidcla-
ria. vencendo a carreira dc ponta a
ponta.

Fios jornaes paulistas:
Para a corrida do dia 3 de setembro,

na Moóca, apenas está organizado o
seguinte parco:

Clássico — "Mellon" — ctoooí e
400S000 — 1.300 metros — Prosy,*52
kilos; Spar, 54; Trigueiro, 541 Saint

nado
rcíi

TAÇA MO-SÃO PAULO"

diz um leitor solivc o hossi
scIeiTiomulo

a organização dú nosso scleccíc
screve-nos o sr. Kodrigues Pi

Paris, 30 — Communicado das 15
horas:"Canlioncio habitual ao longo da
frente, não havendo nada a assignalar
nas operações effectuadas 110 correr da
noile, excepto pequenas acções que nos

perntlttiram avançar a leste de Fleury.
No correr dc uni combate, uni dos

nossos 'pilotos abateu um aeroplano ai-
Irmão que sc desfez contra o solo .per-
to de 'Fresnes, no Woevre".

Paris, 30 — (A. H.J — Do mar do
Norte aos Vosges. os soldados ingle-
zes e francezes acolheram com entliu-
siasmo .1 noticia da intervenção da Ru-
mania na guerra, ao lado dos alliados.
Nos .parapeitos das trincheiras foram
pendurados letroiros que levaram o fa-
elo ao conhecimento do inimigo, e ás
trincheiras foram transportadas bandas
militares que celebraram o aconteci-
incuto tocando alternadaiueiite a "Mar-

selheza" e o Hymno Roniaico,
IFíicilmcntc se concebe que a noticia

enchesse de júbilo os nossos valentes
solidados que. ent Verdun foram os
heróicos ar.tifitíes de íesullados real-
mente decisivos. E' certo que elles não
precisavam desse rcconforlo, mas as
novas condições cm que proseguirá a
campanha não podem deixar de appa-
reeer-lhcs como .penhor iccrlo da vi-
cloria mais rápida e lhes jier.niittem
avistar mais .próximo rque nunca o fim
da luta presente. Aquelles aconteci-
mentos fizeram-nos mais do que nunca
inabaláveis na sua resolução de _ vencer
os allemães, quaesquer que sejam os
saciiticios que .porventura se lhes rc-
clamem. Convém egualmente assigna-
lar nesta- oceasião as calorosas mani-
festações de confiança que tèm sido
dispensadas pelos soldados ao governo
e ao alto conluiando.

O máo tempo persiste, e as opera-
ções na frente Occidental consistirem
em acções pouco desenvolvidas, mas
iodas felizes para os alliados. As affir-
inativas allemãs de que entre 26 e 2S
do corrente, foram effectiiados violen-
tos ataques por consideráveis forças in-
glezas são inteiramente contrarias á
verdade e meramente fruto da imagina-
ção dos redactores dos boletins milita-
res, intcnlos cm demonstrar á opinião
publica inquieta que a força de resis-
tencia dos allemães não sotfrcu nenliu-
ma diminuição,

il:

A situação na véspera da
entrada da Rumania na

guerra
Berlim, 30 — (T. O.) — O critico

militar major Morath publicou, do-
niingo ultimo, um artigo 110 "Berlmer
Tageblatt", oecupando-se da situação
militar, na véspera da entrada da Ru-
mania na guerra, no qual diz cm syn-
ihese o seguinte : "As tropas dos im-
perios Centraes conseguiram já deter com
exito a offensiva geral da Eutente em
todas as frentes, ism é, 110 Somme, no
sector Tbiaiimont-Flcury, c na frente
oriental, desde a região de Pinsk até
á fronteira riimena, assim como iam-
bem na frente do Isonzo, onde os ita-
liauos devem preparar-se para comba-
ter em posições inteiramente novas.
Ao mesmo tempo a offensiva temo-
búlgara nos Balkans progride meilio-
dicamente. Iíervé, no "Vietoire" rnos-
tra-sc encantado porque os francezes
assaltaram a terceira linha allemã.
Entretanto, se os aviadores francezes
observaram mais attentamente o ter-
reno _ certamente descobriram que as
posições allemãs são em numero iden-
tico ás "tomadas" 

pelas tropas anglo-
francesas.

As tropas de Brussüoff, por seu Ilido
se f.uigani descsperadaniciiic, o que
certamente não é um sympioma de for-
ça, Hcrvé, entre outras coisas declara
tambem que iropas russas pódem ser"m 

de al-
as linhas

francezas, a exemplo do que fazem os
inglezes. Fm outros termos, salienta
ti major Morath, aqui se trata de sub-
sritttir as iropas francezas por iropas |russas e inglezas, afim de dar ás tro- |
pas republicanas uns tres mezes dc des-
canço. A intenção de taes observações,
concluc, é obvia",

Xão precisa ile reclamo "I/AMBÀ-

RY", Acun mi 11 cruJ nníunil. Duno-
sito TIi. Ottoni 34 — T. 355. N.

Um comício pacifista em
Berlim

Amsterdam, 30 — (A. II.) — A
.Frajicforl noticia que

grande luta em prol da Liberdade e do
Direito. Não preciso de fôrma alguma
assegurar a vossa excellencia que a ver-
dadeira amizade que lia tanto tempo
existe entre os povos dos nossos dois
paizes se fortalecerá e consilidará pela*
importante decisão tomada pelo vosso
rei e pelo vosso governo."

O ministro das .Relações Exteriores
da Grã-Bretanha telegraphou egualmen-
te ao barão Sonnino, seu coilega do ga-
binete italiano:

"Tenho a honra de offcrecer a vossa
excellencia sinceras 'felicitações a pro-
Uosito da medida que acaba de tomar
o governo italiano, a qual traz uma
nova prova da inaftalavel determinação
em que está a Itália de obter, na mais
intima união com os alliados, a victo-
ria final da Liberdade e da Civiliza-
ção." *
Um communicado do es-

tado-maior russo
Petrogrado, 30 (A. H.) — Coiumuni-

eado do estado-maior:"No Sereth superior dctiveiíios nina
tentativa de offensiva do inimigo.

Nos Çarpathos, occupámos Rafai-
lowa, ao sul do Bystrzyca. Estamos a
vinte e cinco ou trinta verstas da fron-
teira húngara.

No Caucaso, ao sul do lago de Mi-
rengel, obrigamos os turcos a retirar-
sc das alturas próximas ao desfiladeiro
que leva a Bitlis. Dispersámos o ini-
migo na direcçâo de 'Mosul e nas vi-
zinlianç.is de Neri."

ESMERALDA

v.y.i.-.n vra,-.. , lailIMClH l|UC lrOp:tS 1'USSaS pOÜA. Cardpso 
j transportadas para o oéste, afim

Daniel lliat I l'™™!„a pr"™0, c?:Ura 
f

.._ as au-
licrüm proliihiram um co-

promovido pelas Uniões
Electricidade e no qual

deputado socialista Haase.

Gazela de
toridades de
inicio pró-pa
Socialistas d
devia falar o

A Kreua Zcitnng tambem annuncia
que o governo allemão mandou stibmet-
ler a inspecção iodos 05 iillemães em
edad.: militar que haviam sido conside-
nulos iienlos até agora por exercerem
cargos públicos, em que a sua presença
era indispensável.

UU

na sccç.10
cnln cnm-
entre lt:o
proporção

publicado,
,;. n •:novi:
¦s" jogados
:;Ín que á
ífrn.rn r.<?
é o ''score" 

quf nelo?
o "scratch" carioca
i'n?.^r-vus_ notíir (\\ie.

rro-ado;*, ò devido só'
qnc preside â o.\;.i'

"Tendo v. ?. hai
quj duíiiaincute rc i:
paratirn dos "maU*!i
e S. '1'auio, lalicnt
que mais fort.-s *,¦
gadores mais clcvstd*)
tKiutísias é vencidn
10:110 n liberdade d
sc os c.iriocas süo d
mente :i má dirre*"!
nização de seus "sçralches'', pois que, ao
passo qne os paulistas eseolncm 'para a
sua representação o que -!e melhor pos*sneju, nós temo*: o ürrojii de incluir e:n
iir.ss.i3 "scratches" jogadores ,los segunilns"tculis". flr.i, com elementos de 

"pouco?
ou nciiuins recurso» de jugo. é claro nue
nunca poderemos lv.lcr os piuilislas. No
entanto, níío no; faltam jogadores capazes
de mu sobras enfrentarem qs nossos v.zi-
rnios (c-, >c u Mi-tnqiuliiajna (r.:i^csse com
critcno organizar 11:11 "scratch" cm con.li-
ções, não farianuis a ma figura qne tc.
mos feirei nos últimos encontreis. Um"scratch." assim cnmp.i-.to:

Marcos
Pindnro — Xery

Vidal _ Chico Netto — flallo
Mmczes — Oaliric! — Ojeda — Sydncy—

. .. 'Sylvio,
dufic Iincnte seria vencido, rnçn n Me-

tropolitana .1 "scratch" que indico e verá
que o _contra-1 scratch" que deverá trcnal-o
perderá ^or 

"score" clc.-adissLmo, o q'.'ecomprovará a e:;cc!U'ncÍa do "scratch" jiidi-
ca !n.

Sou. com apreço, d; v. s.. cr"., att0..
adr. — Scrgio Rodrigues Pereira."
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*
Os russos oecuparam Pan-

ker, nos Çarpathos
Retrogrado, 30 — (A. H.) _ An-

mincia-se officialmente que as forças
russas oecuparani o monte Panker,
nos Çarpathos, na fronteira da llun-
gria.

O novo ministério persa
Retrogrado, 30 — (A. H.) — Infor-

m'"", ''.'¦. leheran que já está constitui-
do definitivamente o novo ministério
persa. A nolicia c.'iii*ou excellente im-
pressão porque o chefe do governo é
reconhecidamente amigo da K
da Inglaterra.

O presidente do
soug-eil-Dowleli, dir
das Relações Hx

¦ ussia

insclho, sr,
tambem a

enores

Vo-
pasta

Bucarest atacada por um"Zeppelin"
Blicm-cst, 30 — (A. n.) _ Vm"Zeppelin", 

e uni acroplano bombar-
dearam esta cidade, sem causar, entre-
tanio, qualquer pn-juir.o. A artilheria
dos fortes expulsou 03 apparelhos mi-

Experimentem a
* * * *

n mais nui'a manteiga mineira
Tinoco Mncliiiilo & C, fabricantes.

*
A feira de outomno em

Leipzig
Berlim, 30. (T. 0.) — lA. feira de 011-

tomno de Leipzig começou hontem. Os
trinta palácios de exposição eslão in-
iciramcnte oecupados pelas mercadorias
expostas. O numero total de exposito-
res eleva-se a 2.Ú00, o que ultrapassa o
numero normal cm tempo de paz c ain-
da o numero registrado durante a feira
da primavera. Na actual feira foi inau-
gurada uma nova secção, a dos viveres,
na qual tomam parte sessenta expost-
tores.

•T;

CAFE' JAVA
KILO i$eoo Vende-se em todos os

armazéns de 1* ordem. Deposito: rua
do Ouvidor, 191. Telephone, Norte,
5-I30.

I

Graves desturbios em
Dresden

Paris, 3n — ('A. fl.) — Telegram-
mas enviados aos jornaes pelos seus
correspondentes; na Haj-a annunciam
que. por oceasião das ultimas manifes-
lações feitas e.111 .Dresden para protes-
lar contra a sentença infligida ao che-
fe socialista iLiebkneclit, foram mortas
20C pessoas.

»¦

Balas explosivas
Paris, 30 — A Academia clc Medi-

cina de Paris acaba de estudar uma
memória scientiCica apresentada nelo
dr. Dutertre. estabelecendo, sem .possi-
bilidade dc duvida, que a Áustria 'Hun-

gria usa normalmente de balas expio-
sivas fabricadas nas .mantifacturas do
listado c qne são distnilniidas aos me-
lhores atiradores de cada regimento.

A Grécia pretende mobili-
zar novamente

Londres, 30 — (A. II.) — Tclcgra-
pliani de Athenas:"Nos centros bem informados diz-se
que o governo encara a possibilidade de
ordenar de novo a mobilização geral do
exercito."Tambem se fala numa reorganização
do gabinete, para o qual deve entrar o
sr. Eleulhcrio Venizclos."

Os rumaicos estão bombar-
deando uma cidade

búlgara
Londres. 30 — (A. H.) — Os jor-

nacs de Amsterdam dizem que, segun-
do as in formações procedentes dos
correspondentes de guerra húngaros, os
rumaicos começaram a bombardear as
cidades búlgaras de Rustchul; e liuiiga-
ia de Orsova, ambas sobre o Danúbio,
e nos extremos da fronteira sul da Ru-
mania.

*S

VESTIDOS MODELOS?...
La Maison Nouvelle

9, KUA GONÇALVES DIAS, 9

Um communicado inglez
Londres, 30 — (A, H.) — Commu-

nicado do estado-maior:"As operações durante a noite lími-
taram-se somente a pequenas acções em
diversos pontos. Detivemos facilmente
as tentativas do inimigo para avançar
nas vizinhanças de Guillcmont. Lev.1-
mos a effeito, com successo c sem per-
das, "raids" contra as trincheiras alie-
mãs pcrlo de Ncuville Saint-Waast. In.
fugimos perdas ao inimigo e trouxemos,
alguns prisioneiros."

A guerra nos Balkans

JI despedida de Isadora
Duncan

A's nove e pouco da noite o velariun
sc abriu *para Isadora Duncan. espie..
der no Clair de Lime, de Beethoven
A artista admirável imprimiu toda a siij
delicada sensibilidade a magma Je èli-.
vada e iminortal .poesia.

C/ai> de Lmiel Isadora compoz o ta.
nho de amor que o luar costuma cniba-
lar  Ella foi a resposta aquellas pc-turbadas interrogações que o penetranteespirito de Maupassant poz aos labii,
de quem jamais sentira a influencia di
luz trahidora da lua...

. 
""Porque a fizera Deus assim iiiaisde-

ce que a luz do sol, mais poética, c .
parece feita para illuminar cousas 111A
teriosamente delicadas..."

Na tonalidade discreta de unia l-*
nostálgica, ella íoi um poema üe ler-mira -e de incerteza amorosa. A pi,téa sentiu-lhe bem a arte, e a coroe •
quando desperta do sonho. Depois .,outros números que, mesmo repetido,
aeram ainda todo o encanto aos olho,
que se não cansam nunca na comeu-
plaçâo da visão maravilhosa. Ao i;'-'Ido espectaculo, um estudante, saudouem francez a artista, arrematando po-offerecer-lhe a alma da juventude'Isadora, surpreza, veiu lentamente •'¦
ao proscênio c... não dansou, failòr

Que os seus ,pés de deusa e o A
corpo esculptural traduzem as harin .mas e fazem revivor .1 poesia dos tc-i
pos qne se foram, levaods pelos De-ses, todos o sabiam, mas o qu- signorava cra a graça, o chiste o finoespirito com que ella borboletêa 

'

phrase... Isadora improvisou tuna i-teressantissima conferência, .com o ¦
mais singelo deste nosso mundo. Falouda Dansa, da Musica e da Poe--i.i qu'-se evola de cada coisa deste paiz q.jèella chamou Terra da Poesia — «0i
que todos são poetas e as palmas e"\.
plendem, victoriosamcnte |

Não -so contam as paínias; cilas fo-ram tantas e tantas que a artista -
coiiimoveti.

Poi quando lhe pediram qtte interpre-asse a Marselheza. E o hymno quetornou o symbolo da liberdade vibro-na alma e na arle de Isadora. Unclamaçao — e «ompletara-se
¦*m

-ina
¦noile.

OE PORTUGAL

paizes e
das nações

dur::
paiz

nos

aos 1111.

A "O.apitai

paru-
encontrar uma forrai:.

entendimento duradouro

30 — (A. II.) — Commu-
Estado-Maior Britannico do

I
DE

Depois da farra
I A "DE MANSO" R0UÍ30U OS

MANSINHO
! Aurélio Motta c João Dias de Almei-
I da metteram-sc, ante-hontem, em rasga-
! da pagodeira com a merelriz Maria

hvangelina de Manso. Andaram
ahi. na rapioca, até nuo foram
pernoitar ua hospedaria n. 3;, 1
Formosa.

Hontem, pela manhã, ao despertar-¦:
verificaram 03 dois "trouxas" 

querapariga havia arribado, roubando-os em
dinheiro c vários objectos.

j 
Correram a dar queixa ã policia do

S.° -dislricio e a Evangelina fo
1 lioras depoi?.

¦—«s*n}**^»* ¦?"*»tv-ííí>**jr

os
poi
tres
rua

Neai

aeroplanos
sobre o Mar
não causando

*¦.

bombardearam
N.'egro, Piatra e
prejuízos".

caso do "Desterro"

.Slockliolmo,
piloto Hoegho:
ficiabneiite que"Desterro", de

1 ¦•**•¦*- wiuiKUüuii cuiii o iacto. (
M Daghgt Altehanda" diz: " Hr¦l te os russos resolverão entrar

presa

"CAFE' TSIUMPHO"
Foi levadn pnrn a ilelogaolii eni

ciiiiiplofn nudez
_ Ali pelas inunediações da rua do

Xiuicio c mitilo conhecida unia dcs.era-
cada rapariga, moradora á r-.u São Pc-
dro 311, e chamada Dolores Pereira
da Silva. Dolores tem apenas 23 an-
r.os. parecendo, ^orém, pela má vida
que tem levado, mulher de muito mais
edade.

Honiem, pela mn.iliã, foi a um bo-
tequim das prnx;nii'lades e ali, depois
de servir-sc de ligeira refeição, enlou-
qucccti, rasgando as roupas até. ficar
cm estado de completa nudez.

O escândalo daquclle espectaculo em
plena ruat> para onde vem depois, a
gritar, a inditosa rapariga, fez rom
que o rondante do local renuisitasse

l.iudo-a para

Dali foi Dolores removida para o
Hospicio, depois de soffrer o conve-
niente exame de sanidade»

um auto de soccorro,
o 4° districto.

_ IPariicipamos aos nossos amigos e
freguezes- que o produeto por nós ex-
posto á venda c, sem receio de contes-
tação, o que ha de melhor 110 mercado.
Teixeira cr Fonseca. Praça Tiradentes,
5"- J. ijc-io.

™««*S**i»*^í?>—.t»-$r*r

JORXAIi DAS MOÇAS"
Será distribuído hoje

ressante numero dessa
na! illtistrada,

*-™»**'*-Ct-it*><í!IS>-rt>-Vae'

mais um inte-
revista sema-

Xa vida tenha por lemnia
líebei- súmento HIACIÍMA.

Reíreías para hoje
Xo paviFhão dc .Regatas, á praia de ,

Botafogo, tocará a banda da Erigada jPolicial, sob a regência do mestre
Luiz Gi.-.n-.b.-irba, das 6 horas ás 10 da i
noite.

— Xa praçü Affonso Pcnna. tocará !
a banda de musica da Escola Prc.-nu-
r oria Quinze dç Novembro» |

30. (T. O.) — Chegou .
o qual confirmou of-!

a captura do vapor |
. Hamburgo, foi feita 1

por um submarino russo, que arvorava Ia bandeira sueca, dentro de águas terri- '
tonaes suecas. A imprensa sueca mos-'!I ¦''-'¦• - :::¦.": Ia com o facto. O jornal!

evenicn- j
seus submarinos no p~o~rto"de"'Sto°ck!iol-'mo. u-ira am escolherem os navios oue :
desejam apresar". O " Aftonbladet " es-cie^e: Se: os uossos protestos não íproduzem effeito, o governo sueco deve :
tomar medidas mais enérgicas, pore.vunpq cortar as conununicações entreia buccia e a Kussia.

O "Eremen" 
em viagem

para os Estados Unidos
Berlim 30 IT. O.)- O "Koelnische

f.11 
l;n,?/ "}f«"»« A«e o sulunar nun.crcantc allemão "Brcmen", 

já seacha em viagem para os Estados Uni-dos, conduzindo um carregamento dematérias corantes.
*

Um telegramma de sir
Edward Grey a Bratianu

Grey
30 (A. H.) — Ao sr. J. J.

primeiro ministro do ga-run-.aico, telcgraphou o visconde
nos seguintes termos:• Apresso-me a transmitir a vossa cx-celiencia a5 sinceras felicitações ifo

governo britannico a propósito da deci-sao do governo da Rumania, de tomar
pa e activa, ao lado dos alliados, n-,

Londres,
nicado do
Oriente:"Xa frente do Lago de Doiran bom-
hardeámos as organisações inimigas. A
ocsle do Vardar, progredimos nas vizi-
nl:ancas dc Ljumnica. Nos sectores dc
Vcirenilc c dc Oslrovo, continuou vio-
lenta a lncta de anilharia. O ataque
ilos búlgaros ás nossas posições a oeste
do Lago dc Ostrovo fracassou .porque o
inimigo foi colhido pelas baterias ser.
vias. Os búlgaros retiraram-se depob
de lerem soffrido perdas muito sé-
rias. "

*
O primeiro communicado

rumaico
Londres. 30 (A. II.) — Communi-

eado oíficial rumaico:"Bucarest, 29. — Frentes oeste c
norte:

Tranípttzemos n fronteira ausfro-
húngara na noite de 27 do corrente e
attinginios numerosos pontos do terri-
toiio húngaro, inclusive o monte ia-
gatzelu, a noroeste de Mjergpo, a col-
Pna Kissepeica, a leste de Gyerzyo e
Sossezufalu, a qualro kilometros a leste
de Kronstadt.

Fizemos setecentos
prisioneiros."

Lisboa, 30. (A. H.) - A» missõ,militares ingleza t franceza que hoiehegaram a esta capital, foram .ceei'
das na estação pelos secretários d,legaçoes dos respectivos
membros das colônias
das. ^Enorme multidão ticompanliou
missões até ao hotel levantando
te o trajecto frenéticos vivas ao>
alliados.
.A' noite, os inciithros das inissôrs *

suaram os ministros
gabinetes.

O ministro da Cuerra offereceri
próximo sabbado um banquei
lilares estrangeiros.

Lisboa, 30. (A. II.)
djz-se autorizada a affirmar que a ses-sao de amanhã do Qongrcsso será ex.traordinariaincnte concorrida especial.
mente por parlamentares do partido de-mocratico.

Tambem a "Capital" 
manifesta aesperança de que os chefes dos

dos conseguirão'a 
para um

entreas opposíções e a maioria"«* l> ul>-oim».
Em Pernambuco

CONSTA QUE O DELEGADO PISCAI
_ . PEDIU DEMISSÃO
Recife 3o _ (A. A.) - Consta

que o dr. Fabricio de Barros, delega
do fiscal, solicitou a sua exoneração.

Recife, 30 - (A. A.) _ O jornalA Província", voltando a tratar na
sua edição de boje da circular do de-
legado fiscal, diz que continua na es-
pectativa a solução do caso da circula:
do dr. Fabricio de Barros, attentatoria
a honra do commercio de Pcrnain-
buco.

. A propósito desse incidente, a
ciação Commerciai recebeu
telegramma: "Conferenciei 

com o pre-sidente da Republica e o ministro du
Fazenda sobre a circular do delegado
fiscal, que so!ici„'ir„m os termos da
mesma para resolver. -(A.) Costa Ri-
beiro."

'—I Í* WIJII **** U.IH ¦ .i

Em Victoria
O ENTERRO d"Õ_ÊX-GUARDA.MO-i

Victoria, 30 — (A. A.) — Esteve
muito concorrido o enterro do sr. Ed.
mundo do Nascimento, cx-guarda-mór
da Alfândega desia capital, comparece'.-
do cerca de mil pessoas.

Entre as innumeras coroas que co
briam o caixão, via-se uma riquíssima,
enviada pelo deputado Jeronymo Mou-
teiro.

O Inspector da Alfândega designou
uma comniissão para acompanhar o cor-
po. A Alfândega, a Delegacia Fiscal c
todas as repartições estaduacs suspende-
ram o expediente, ás 15 horas, afim dou
funecionarios comparecerem á cerimo-
nia do enterramento.

As*>o-
eguint;

Caruso virá ao Rio
Buenos Aires, 30 — (A. A.) — Um

telegramma aqui recebido de Milão au.
nuncia que o celebre tenor Enrico Ca-
ruso firmou contrato com a empres;
theatral Da Rosa y Mocchi, para um*
temporada em 1917 em Buenos Aires
Montevidéo, Rio e S. Paulo,

~XX-t^S>-OtSm

No Congresso Mineiro
A APPROVAÇÃO~DÃ~LEI DE MEIOi

Bello Horisonle, 30 — (A. A.) —
Na sessão de hoje do Senado Estado,:!
foi approvado em terceira discussão «.
projecto do orçamento, com as emen
das.

O referido projecto voltou á Camara
que hoje cm sessão nocturna tomará .
nhecimenlo das emendas.

A 'encrenca" do general
Laurentino

quarenta um

A crise ministerial
uruguaya

— Fi-
solucio-
accõrdo

Montevidéo, 30 — (A. A.)
cou, finalmente, hoje á tarde
nada a crise ministerial, dc
com as aspirações populares

O novo gabinete ficou assim consti-.tudo: Interior. Julio Muro; Relações
Exteriores, Baltliazar Brum; Guerra eMarinha, Joaquim Sanchez; Industrias,
Juan José Amezaga; Obras Publicas,
hmi.io Barbaroux; e Fazenda, Martin
Martmez.

_Ü novo gabinete representa como se
ve a derrota completa do "battlismo" 

e
é a confirmação das promessas do dr.
Fcliciano Viera, (presidente da iRcpuj-
blica de uma nova política.•Do antigo Ministério só ficaram ossrs. Balthazar Brum, Joaquim San-chez e Tuan Jose Amezaga, sendo queo dr. Brum foi transferido da pasta dnInterior para a das Relações Friores. ;xtc-

Londres.
C Bratianu
bine
Grey

Uma victoria dos rumaicos
nos Çarpathos

Telc.Londres, 30 - (A, H-) _
grapbam de Bucarest, via Roma.
..m™, ircP'13 "imanicas, cooperandoco.n as russas, apoderaram-se das prin-

passagens dos Çarpathos c mar-
rrupção através da Hun-

kna, encontrando por toda a parte pe.quena resistência," i~»«-.i>e

cipac:
cham sérr

ARCHIVOUSE O INQUÉRITO E 6
GENERAL PEDIU DEMISSÃO

Até que afinal teve fina! Iiquidaçãc
a famosa "encrenca" do general Lau-
reniino Pinto, inspector da Guarda
Civil. Conin se sabe, o general fôr.i 

'
aceusado de haver praticado varia-
complicações quando inspector da reft-
rida Guarda. Acerca dessas acctisações
foi aberto um inquérito administrativo,
sendo o general desviado temporária-
nintil,, Ar. r. I-! r f ,¦ 1*•'-  «¦«¦* CAtrCiclu ciicuiivu 11c seu
cargo.

Agora, contra toda a esnectativa, foi
o tal inquérito archivado, caso de se::-
sação a qne se seguiu um outro, ainda
de maior sensação: o ter-se'o general
exonerado da Inspectoria da Guarda
Civil logo que teve conhecimento da
resultado do inquérito.

Essa deliberação do general foi com-
numicada em carta dc s. s. ao dr. chefe
dc policia, que não querendo contrariai
o general, annuiu logo a seus desejos

Para a vaga parece que será no-
meado o actual inspector interino, te-
nente Mario Limoeiro.

õsTarapiõs
ANTES DE "AGIR"

ladrão Arlindo Cha.
FOI PRESO
Foi caipora

ves.
Logo ao penetrar na casa do sr. An

tomo Ferreira de Oliveira Moura, i
rua Paysandu', 130, e quando se prc-
parava para agir, foi presumido e presecm flagrante.

A policia do 7." districto, recebenit
das mãos do rondante daquella rua a
conhecida ave de rapinba, mimoseoti-a
com um pomposo flagrante e engai»
lou-a.
•——  id fi *rp iÇi tmmmm

União dos Officiaes de
Barbeiros

Com a presença de grande numera
de associados, rcalizon-se •hontem
noite uma importante reunião na União'Jos Officiaes de Rarbeiros, afim de si
deliberar sobre os destinos da sociedads
delensora_dos interesses da classe.

A sessão, que correu muito anima.
da, foi presidida pelo .sr. Manoel Fe
Uppe Corrêa Lopes, scr.do unanimemert
te appro.ada a moção apresentada par;
que não s{ dissolvesse a União dos'Oi
fleiacs de B»rbeirojt

MUTILADO
¦-ixBsm
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Esla, casas não tem .iliaes.
i. ySKmwitB. liniB--";
'AMES, SENNA Sr C. _

•^ÒMEIO^A^tANHÂ -^Quinta-feira; 31 dc -_gõsta dc $]ia|
Fíí:?':-.*-

os fumos km.-_ PACOTES "VEADl*!"
SAO OS MELHORES DO BRASIL

THE 9 denominado — "A oração da espe-rança de intensa e vÍRorosa acção «lraina-
l;ca, fiírura como interpreto a insinuam» clinda mlle. l.brcgcs. -tmbos os films
apresentam a mais ajipáratò.a montagem.

Kecusae as imitações

HOJE O DIA TRIUMPHAL
Mais itim iioA-o suecesso da grande estrella

que a cjpda nova creação maior íulgor o ma-xinia í»ma adquiro

jliMEIGA, CAPTIVANTR, PEMININAMENTE
SUBTIL, APRESKNTA-SE

ima do iníonsa poesia imaginado pelo grandeno italiano Cav. Cuserini. para a Excelsa Film :

I 

LINDA,]

Lp13D.A_.
no grahtit dra
meiicurrSi sce

kwnwÈ
W\ _H ____¦m ^K-^í^ ______________
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PATHE'

ll¦in
Os mágicos scenarios na-

, lumes da Ue. panha...
A impeecavel dansa anda-

luza pcla celebro
bailarina

sevilhana Carmen Vilhr
(2- acto — Dansa

dc Cigann)...
Um pungente amor e sa-

crificio de alma
materna... c doentia o •

' pallida paixão
de uma don.clla ao fulgor

do um animo do
artista...

Grande drama de intensa
dramatieidade

representado pcla mais
homogênea troupo

de Itália ao sabor da gene-
nerosa, fidalga

8 religiosa indolc dc-
Hespanha.

Raro espectaculo
k Grande Arte!

0 TEMPLO m GELEBIIDUES

*-
J.eda C.ys, a laureada actriz que o nos-o

iPulilieo tento, aprecia e a cujo .talento lem
prwiado as íervorosas kuiucii-üeii. ,;«,_ seriaapp.ausol. rcfulgirá boje, como uma dassoberanas rainbas d.i cincinatograpliia» natela do luxuoso 1'ailié. ,A graciosa artistaapparecera boje aos olboi do nosso pu-blica na rn.-ijesti.sa concepção, poclici «lo
grande 'nicllcur-eiisci-ne" italiano Cascrini— -on:o naquelle Ala...", extraordinário
poema dc amor, posado, na Hespanha, commulas e seduelòras paisagens do natural,c no nua! «palpita to.ln a alma religiosac lijlalga do povo ibérico. Alem do mlnil.ravel trabalho quo nessa pcç.i tem I.c.la¦jj-sj "Como naquelie dia..." d.i ensejoa «me a "estrella" mundial da dansa an-ualuza Carmen Vicente liai!
vel maestria, uo í-c^undo"Dansa da cigana".

ií
Eslão de parabéns ns freqüentadores do

çoníortave! cinema Avenida. Operando bo-
jc a sua habitual mudança du prograinina,a empresa Darlot timbrou na sclecçno doslilms cuja cslrca dará hoje, de modo aofferecer. ao publico qnc procura: 03 seussalões um espectaculo digno dc ser admi-rauo .pelo mais exigente espectador. E con-seguiu .assim fazer passar no seu "ecran"
«lois films maravilhosos, que são: — "Um
lulio dns immorlacs", drama .-111.111101110• -cssionaiilc, de scenas arrebatadoras, (

angu dos rccein.casados", surprclicii.
trabalho dc cincmalographin: quetransporia o espectador no paiz do sonline que e desempenhado com raro lirilhauiis.1110 c — -'Universal 

jornal n. --o" — de."¦"¦"'" revista de iiiformaçúcs opportuuas.

com
acto. c

impecca-
famosa

"O
dente

li.iosa

nu

O nosso .publico, que lanto iá tem vi-ur.iilo dc. emoção com a exhibição do ma-icsio-o.-llti dc arrojadas aventuras — "A
li lia do circo", vae ter boje oceasião (lc
experimentar novas e mais vcliciiientcs sen-saçoes. I', isso por uma razão muito sim.
pies: porque uo .popular cinema íris serãoapresentadas, cm "premiére", mais duas sé-nes desse cmpolgaiilissimo drama, sob ostítulos — "tA casa do myslerio" (l "pe-
«lindo soccorro". Os novos episódios são,como os anteriores, cheios dc lances osmais cxtr.irilinarios, que se suecedem 1111:11crescendo dc scenas as mais arrebatadoras
oue çoinniovcni e arrebatam o espectador.'l-omplctanilo esse nfajestoso prograniniaiscrao ainda exlnbido. os outros da rea!lor,

niííii
*

çilmcnte se poderá conseguir, em es-
pcclaculo cincniatograiiliico, organizar pro-gramma mais attrnenle c sednetor do queo que hoje sei estrea no conceituado Ideal.¦Jesso.programina 

salieiilain.se dois films
que sao duas admiráveis obras d'arle O¦primeiro delles é o drama amoroso, dc sce-nas altamente trágicas — "Como naquelle«lia... . cuia veliemcnte ncçáo encontra amaia arrebatadora interprete na formosa etalentosa actriz italiana T.cila C.ys, que com-move fundamente o publico. O outro filme constituído pelo sensacional romance po.bcial, da Gloria Eilms, cm .cinco actos —

latuagêm tentadora" nu "A clcalriz". Ecomo sc não bastasse esse stininlti.so pro-K-aiiinia, ainda passará pela tela do coulic-«'ido cinema «Ia rua da Carioca a revista'Patim Journal''.

Circos'
O popular circo

para a noite «lc linji
quo, certo, obterú

Spinelli teni organizado,
1 um nrograiiiina valioso.
ruidoso iiiiccc.so.

Armado á rua ,
re_ tem alcançado
foi confeccionado
cxcellente 111 ente vari.

¦ MUSICA

Ia Passagem, o
exito absoluto.

um grande
,!.i.

,'S;
i

SEGUNDA-FEIRA
grandiosos Films

Dois

í>ü RANT_E_ARâ TAL,HÍA
Grande edição da Soei,., des Aulcurs Gcns dc Letíre

¦A.N.JO PROTECTOR
Soberbo Romance dc Amor

Estrea de _3I__^:KrO-A. CA._M:A.<3-3KT1
autora e interpreto do Film

_B5_T- SEGUNDA-FEIRA -A DEUSA DA BELLEZA
»£lie_ _FtO_BI3Xr_lNrE_

HEATR03.. CINEMAS
_íFS%3f_j__:

CARTAZ DO DIA
Theatros'

_ APOI.I.O
Gil ferreira
Tc ira.

CARLOS COMES -
»a). A's . ,i|.| c o i'.|.

IWI.ACliTIll.ATltK
SliSttUna (opera), c ü
A* a 8 c 10 hov

¦— Recita extraordinária de
Clemente Pinlo e Joaquim t'li-

domi (revis-

1'IIEN'IX — "Telb.
dia). A's •*, Ü o 10

RECRE1U -• Man
e <i.i!.i.

REEUai.ICA
graplio. Das 7

Cinemas \

segreto
(orehestr

vidro" (come-
¦res. À's ?...

AttracçGcs e cincinato*
11 Iioras

Cf ul

dos de
Iioras.
hs ali

AVENIDA -—t Um filho das imntortaes
(drama); O angu dos rcccmcasados (come-
lia) v Universal Jornal 11, 20 (revista),

IDKAr, — Conto nai\ueUc dia,.. (dra-
ma); Tatuaflcm denunciado!a (drama); l\i-
t'.; J",iiii/ (rcvisla).

ÍUJS —- A filha do circo (drama).
iiDEON" — .Mão tenebrosa (drama); A

vraciío da esperança (tirania)

Rarkelt, João Harbosa; Tabourcaiinheiro; Comiiiissarin, llduardo Aroí
rcMiidor, Arotiea; Taupin, IMnticirn
ha 1'oiucllc, Kosa Silva; JJama
Violeta oouza,

reclamos"
Theatros

.T.üo 1'
,-ai Car.

Corne
velada,

Kcaliza-sc lioje, no Ape
tmordinaria organizada p
l'errcii-1, Clemente 1'iiito
veira.

'Anislas conheci.!-,, pelo
cstiníndos, terão elles occ.-ií
o Apollo. Será reprcscntail
ccniplcto a peça Doida.
toi vista c muilo appl;
so «publico que
!¦_,- theairo do

l
a recita

: artistas
Joaquim

RECITAL DO PIANISTA RUBENS
DE FIGUEIREDO

O joven c brilhante pianista Rubens .lc
íi.ueircdo, pela segunda vc/, sn não nos
trae a memória, apresentou-se ao grande
.«¦idílico, srando e especial, que freqüenta
«•0111 n.sidiudailc o salão nobre do " tornai
do Coinnicrcio", quando—já s cvèr-ali sc
lhe promettem instantes de arte verdadeira,
h Knbens <Io Ifignciredo, não obstante asua aiinla verde cdado é dos novéis artistas
que podem proporeionar ao publico o sozointellcctual que os talemos já maduros ou
«privilegiados são capazes de produzir.-No -concerto de ante lioulini o festejado
pianista deu prova exuberante ila sua dcdicação ao estudo do «entra clássico, esco-
lhe 11 do para abertura do iprogramiiia a
C/iocoiiiic de Uacb, pedra de toque com
que sc aíere o poder de assimilação dointerprete.

A celebre obra do maior do; músicos de
Iodas as eras quasi nunca escapa ao cin.
zel inodelador doi Cellini do piano. Esses
apoderam-se da jóia, modelada já pelo nus-
tre c conformo o próprio sentir, lhe aniol-
dam novos asjicctos. ü« rccuisoi du cia-
viccnibolo cocyo de Iiach eram liem limi-
tados, a sonoridade não passava da certo
.cráo ,1c iiilciisiila.il", as cordal einitliam
vibrações magras, as qiracs, com o [iro-grosso da mecânica, sc tornaram inaii ro-
mistas. Hoje sc llacb volvcss- ao mundo
ficaria bem admirado do enorme partidomx o pianista Rubens «lc figueiredo con.
segue luar da Chaconne. graças aos re.cursos do piano moderno que mantem a
duração dc sons longo3 e traduz pcffeita-mente o canto Icgato, coisas unicamente
possíveis no nr.L-ão.

Rubens de l''igueircdo, que dispõe «!c bclln
iitccnnisino n sabe com o scu pulso viso-roso tirar do piano effeitos grandioso:! 

",1c
soiioridaoe. lev da "Chaconne" uma cmpol-
ganlc interjírclação, pondo, cm relevo os
episódios, baseados nos desenhos ni-oilicos,
nas marchas harmônicas, nas imilacõcs. nas
passagens iiiQiltilantcs, colorindo-os Iodos
com riqueza de timbrei c destacando-Oj
numa como pontuação dc .períodos literário'
«lc uma peça oratória proferida por eloqucn.
tc tribuno.

A cliacotinc toi-nou.ee assim dc uma
clareza hleridiana, eomprelicusivpl, portantoc isenta dc cerf.-.-_ '"Imlosidades peculiares"iia ho3 acadcuitcos.

A cliacoune scgi.i.i-sc a sonata em nn« menor op. no du llccthovcn,
Sc a peça de ll.nli saiu um primor de

| inlcrprct.ii.ão, a de Uccíliovcn, a nosso ver,
iescnliii.se «le. flagrante ilescquilibrio. A

( , ¦ uísa não será difficil explicar: o coucer-tifta ouvira a chaconne ((liando meous por
| uma duzia do ntanistas. cinrc os quaes
l .mlicnticas celebridades; teve portanto, ra-
I . .1 para com o .scu espirito pesquizador
| . ;.*..¦.undar o sentido íntimo do compositor,
: • assimilar o processo inleiprclaiivo. Xa
I " nula dc licclliovcii íaltou-lbc tal ensejo
| ;*¦ : i *.i:itri cJIa, fiando-nos cm rrminisccii-

rias. nunca Içvc quem, eom autoridade, a
conhecida ao nosso meto musical.'.. pois., o joven pianista uincniucntc
io critcno, o próprio modo i\c >eu-

« apropriar-se da concepção bcciho.

«Io Palrmionio Municipal: Onde estão as
galerias «Ias filas A, U, C e D?...

Seriam ass .nadas dc madrugada?'
O -publico já conhece que a patifariados bilhetes com ágio é feita pe'05 própriosempresário., ¦•

*
De vez em quando o sr. Beata sc in-eim.!.»_ ,1» dividir esia potieij _ o P.n.

presarh José Loureiro está formando utiia
eptnptnhia nacional, Q sr. I,ourciro, nestas
últimos tres mezes, teve já que desmentir
cerca de cincoenta boatos desse gênero...
. Iiontem, foi mais um dia de trabalho
i.ns.-.io para o sr. Boalo; a velha noticia
ini propalada aos qualro ventos, lendo o
referido empresário recebido immedi.ila-
mente nimfmêrõs pedidos de empregos.
Mais unia vez não é certa a noticia..,

. boi o próprio empresário quem nos In-•onnou categoricamente.
.? Amanhã, no Apollo, será levada a

eifeilo a festa arl.iica organizada peloactor Córte Real.
'Palmyra Torres, a estimada actriz

portugueza da companhia do Polytlicanta,
«lc Lisboa, tem marcada, definitivamente;
liara o_ dia •, a sua serala d'onore.

Com a revis a de costumes -. ií for-robodo; reappareccrá amanhã ao publicodesta^ capital .i antiga companhia do thca-iro S. Josí, fundada cm julho «le ioii.¦ Pela lenacidade do empresário Paschõal-egreio e pelo esforço dos artistas, essa
companhia nacional vem.se mantendo, porvezes, em condições inuito prosperas,' ou-
trás vezes vencendo certas iliííiculda.lcs.

u forrobodó, com mais essa reprise, ai-,
cmçara o scu quinto centenário!

A empresa Paseho.il Se.reto incluiu nosespeclaculos da coriiprhhi, uma sessão datroupe Molasso, que «preencherá a 3a ses-sao com as peças Sonho de artista. Amor
aeapaclic c Mine. X. cm i liiiià-Toúm.

'l'.m breves dias entrará cm ensaios,110 theairo S. José, a revista de costumes —
tom sua licença..., em do!s actos, cinco
quadros c duas apolhcoses. original «los srs.
Kestrer Junior e Ignacio Raposo, dois auto- «
res já experimentados nesse gênero. \ par- I
titura da nova peça, cuja leitura foi feita I
aos artistas do popular tliealrinlio, é dalavra do maestro Paulino Sacramento, Eisos tilulos «los quadros: 1", Impera o pis-tolão...; jo Pe.-ito de "trepqcões": ,r, Os
apuros de d. Pedro I (aiiollieose-e/i-njc);4". Xo intestino do Brasil; j", Au elair
tle Ia lane; ii', Artes e "artistas"; -", As
musas (apotlicose). 'A compêrage ficará acargo de Alfredo Silva (Pobre* -Mio" e
João de Ueus (Pistoünha).

'Está próxima a cslriii da companhia
I.uciha Pcres- Leopoldo 1'rócs. no Apollo,
o que sc dará a 6 do mcz vindouro. 'Essa
festejada Iroiip.. patrícia vae reappáreccr ao
publico com uma peÇa de grande suecesso,
que e romance policial, de apparaíosa mon.tagoiu — A rainha dos apaches. Os inter-
pretes dessa peça serão os .irlst.is I.ucilia
Pcres, 1 ina Vullo, Cecilia 'Xeve,, Estrella.-santos. Amélia Capitanl, l.in.i Prado, I.co-
pollo 1-rocs, Alves da Cunha, Attila .lel.Mnracs. João Colas. Eduardo Pereira. «Einy-
silio Caiuj.o?, Henrique .Machado, Estevão
bantos, etc.

<>• O festival organizado ein homenagem
aos nossos clubs de football. a realizar-seno thttitro i.yrico, no dia » de setembro
próximo. íoi bem recebido pela I.iga Mc-tiimoliiana c suburbana, com agrado geral.Esla defviilivamctiíc assentado queno confortável theatro Republica-será, sah-bailo próximo, a inauguração da tcinpo'rad.1• le eiiiema-tlicatio. I) espectaculo inaugural
será cm duas sessões, subindo á scena, cm
anibas, depois da exhibição dn programuiacincinalographico do dia. a rcvis'a em nua.
iro quadros — Mais uma!, original de AI-varenga Fonseca, musica d-v Cosia Junior.A defesa dos principaes flffpeis está con-

para prdva!-o, basla d.:zer que lá estão Ma-
na Reis, Brandão, Lola Brieba, Silveira,
Nathalina Serra, Prata. Coimbra, 'Flora Sor-
riso, Arthur de Oliveira, Maria Ferreira,
Leonardo do Souza, eíc.

? A peça que o Plieni-: annuncia paraamanhã, será uma poça de grande suecesso.
l\m Paris foi representada mais., de 600
VC'_5 l''<rri*it-i pnr um dos mais eniineu.
tes mestres _Ia comedia contemparaiua,
Trint.111 Bcrnard, a iliarge c uma verdadeira
fabrica de (jargalhadas, qtie o traduetor in-
tclligcnlcniente adaptou, ainda, ao paladar
do publico carioca.

Para creação da peça. a nova empresa
do Theairo Pequeno contratou novos e co.
hliçcidos artistas, mandou fazer sccnario3
novo3, o saraute uma misc-cn-scénc "hors
ligne", isso pelos mesmos pregos dc cine-
ma, os preços do costume, que são um *dos
segredos da feliz concorrência que tan
obliilo. até hoje. o theatro.

^ Os aclorcs Alexandre Azevedo e An.
tonio Serra, directores da empresa '.\zevcilo
h Sena, constituíram advocatlo c já pio-
puzeram uma acção cm juizo, contra o
conslruetor Motía Jforaes, ex-ar icndatarío
¦do- '1'rianon, 

para haverem do mesmo uma
iiuieiimização .çeto prejuízo |iue elle lhes
causou, tranferindo, eoti prévio aviso, o
arren-lamento daquelle ibealro.

? A estrella da íroiijV" Arnaldo Figuei-
roa, em Lisboa c Porto, será a actriz Zul-
mira líamos.

«¦» » em > —

ODESIÍ" fi- pi 
'

•. . collecio ; rT if^:
I ,'jj$( /4'As_. E' IXDISPRxVSAVEI/
' WfÂwÍ A qual(^uer íoilette

iWiiw nas casas ÍTiAC 8 e *°R'Cir:ocí'

Hotel Nacional, vRRuAADIOD055LÍ
FKcelleutc.i aecommodaçõci para famil-as e
cavallieiro*. ile tratamento. Cozinha de i"
ordem. Diárias de 6$ e -$. Sem diária.
4$ooo. Tc!enb. 4-iCr. Alves & Ribeiro. *á

Uma boa diligencia

"que "Ií.

AS "MOAMBAS" DO MESSIAS FO-
RAM APPREHENDIDAS

O ladrão Messias Teres. andou para
ahi a fazer varias ratouices até que
caiu nas unhas da policia.

Uma vez seguro o Messias, tratou-se
dc ver onde paravam as coisas por elle
fuVladas, sendo incumbido di-sse Ira-
balho o agenle ll. io.. que agindo des-
cobriu lo;.'o qualro relógios de ouro,
dos roubados por Messias, e que elle
vendera por «)ã$ooo a Antônio Pereira,
morador á rua 1'r.i Caneca, 1.-8.

O mesmo agenle nu appfehcnileu
quatro canário, belgas; vendidos n
Abel Vcnig, por _o$ooo, morador á
rua Riachuelo 11. 413; um guardai
chuva co-.ii casta» dc prat.i, vendido
por .SJono, á 111a I'rei Caneca 11. 16;';
um cliapco «li: Carlos Leile, c uni bino-
culn avaliado cm So$ooo.

Tudo isso vae ser restituido a seus
legitlmos donos.

i.U»P > _¦'"

Dr, EDILBERTO CAMPOS, oculisla,
«clia-se diariamente no can-.nltorio,

ás 2 horas; Ouvidor 11. 15:. (J SSic)

Caiu do andaime
Quando trabalhava ua fachada de um

prclio da praia de Uotafogo, caiu do
andaime que o susiinlia o operário pin-
lor .Manoel de Souza Amaral, morador
á rua Dois de Dezembro S-.

Xa queda Amaral recebeu fcrinien-
los na cabeça c no quadril esquerdo,
motivo pelo qual leve de receber soe-
coitos da Assistência.

PALLIDEZ
E FALTA DE FOME

Menina quasi ti.ijereiil*sa
Dos 12 para os

Kugenia, tão <Joeiil-
«iu. estivesse tuberc.ibsa, lac
va, com tosse, dores nas cosias,

i.| aniiíií, pensamos perder nossa filha
e anêmica eslava, supptmhanios niesmo

os syniptomas que apresen!.'.-
,. ¦ ... , , süòres, cansaço, liorriv.llastio, pallule. c -.íiuitissimo magra, depois ile vari..- reme-(lios e tratamentoi, inclusive Oleo de Figado tle üaeall,.'..banhos «lc mar. tampos tle Jordão, clc, recomeçou clia atií.-tr_ o "101-01.1X0 Dli OKU"; confesso que tiur.c-i cs-
perei «pie esse remédio produzisse tão rápidos
resultados, em poucas semanas desapparecerám
symptomas, Cei-ieçou a ter imuita fome e, mellior;«lia, esta completam. Uc etiraila e sadia, comosido, e isso com
-XO DF, ORIl".

us

íicaze.-
os pcorns

1:1.10 dia a
nunca tinha

exclusivo iio pod.er.iso "IODOU-

Ernesto Chaves Barreiros

Wende-ss em iodas as drogarias e
gibarmacias

Silva Gomes & C.
RIO BE JANEIRO

No palácio do Catlele houve, lion-
tem, reunião ministerial, ás . horas da
tarde, sob a presidência do chefe da
Nação, para o despacho collectivo, ten-
do sido assignados decretos das pastas
seguintes:
INTERIOR

Creando mais unia brigada de infan-
cria de guardas nacionaes na comarca

de Rio José Pedro, 110 Estado de Mi-
nas ücraes.

Sanccionando a resolução Içgislativa
que autoriza o presidente da Republica
a abrir pelo Ministério da Justiça e Xe-
gocios Interiores, o credito especial «lc
6o"557$Sir, afim de attender a inde-
ninização proveniente do extravio de li-
quidos pertencentes a terceiros c feilo
pelo cx-diiiositario publico Carlos Cer-
queira lAguirré,

Abrindo o credito dc que trata o dc-
creio legislativo n, .1.145 dcsla «laia.

Nomeando coinmandantc superior da
Guarda Nacional da Capital 1'edcral, o
general dc divisão graduado c refor-
ina.o Manoel Antônio da Cruz Bri-
lhantc.
GUERRA ¦- •

Promovendo :
Xa anna tle infanteria: a capitão

por estudos, o 10 tenente João Manoel
da Cruz, para a 1" companhia do 14"
batalhão do 3° regimento; a 1° Icnen-
te por antigüidade, o graduado Virgílio
Vieira de Sampaio; a 2" lenente, o as-
piiantc a official Eloy de Câmara Ca-
tão.

Graduando 110 poslo dc 1" tenente, o
.'" da arma de cavallaria João JansenI.obo Pereira.

Transferindo í
Na anua dc cavallaria: os capitães

Antônio Netto «Ic Azainhuia do 4" do
in", Theodoro Viegas da Silva do r" cs-
«uiadrão do 14" regimento o GiiSíavo
schmidt do 1" do 40 corpo de Irem,
respectivamente para o i'\ -:0 c 30 es-
quadrão do 50 regimento e dcsli-s cs-
qnadrões e regimcnlo para aquelles cs-
quadrõés c corpos na ordem citada os
capitães Arlhur Soiln-r, Augusto de
Araujo Doria c Rayiiiuiido da Silva.

Reformando:
O iu tenente Alfredo Druiiimoiiil e o

-° tenente José Augusto Bastos, ambos
da arma d«" iníanteria, por lerem allin-
gido a edade para a reforma cotnpul-
soria;

O cabo ordctiança João Evangelista
dos Santos, do 55o batalhão de caça-
dores;

Aposentando a José de Souza I.ima,
no logar dc guarda do Collcgio Militar
de Porto Alegre.
MARJXIIA

Promovendo:
No Corpo da Armada, oor antiguida-

de, no poslo dc 1" tcneille, o graduadoPaulo de Sá Castro Menezes;
Graduando: 110 Corpo da Aimad.i. no

poslo _de i" tenente, o 2" tenente Nel-
son Noronha de Carvalho;

Reformando.: o fiel de r~ clns.=e sar-
gento ajudante do Corpo de Sub-Offi-
ciaes da Armada Luiz Jacimha de
Castro;

O escrevente de 2" classe, i"
to do Corpo «le Suh-Officiaes
mada .Manoel l-Y.mcisco de Mir

O serralheiro de r' classe sargento-
ajudante do Corpo dc Siib-Offieiaes da
Armada Jorge Americano dc Almeida
Gonzaga;

O incslre do Corpo de Sub-Officiacs
da Armada Frar.-isco Ferreira do Nas-
cimento;

Aposenl.-uulo Joãn Rodrigues Pará,
110 cargo «le reyiador dc 1" classe da
Patròmoria «Io •--«rsenal de Marinha do
Rio dc Janeiro.
FAZENDA

Sáncciotiando a resolução legislativa
que aulortò a aberturii do credito espe-cia! de j :jniS."of\ para pagamento a
Mathilde da Silva Vis Cerqueira c 011-
Iras, viuva e,' filhas «!¦- dr. Eduardo
l-rncsto da G.-iina Ccr<|ui~»ra, cm virtude
de setença judiciaria.

Siippriniiiido «l«iis logarcs dc semm-
dos officiac© aduaneiros, sendo um daAlfândega do Kio de Janeiro c outroda de Sanlüfe. •

Ap-provando as allcrações dos eslaíu-
tosada Associação Mutua Paulista com

pei? na capital do Eslado de S. Paulo.
rj| adopladas pelas asseiiililias gcracs cx-

Iraordf.arias dc ,;o de junho e i_- «Je
juiho dc 1 o 1 fl.

Approvando a ciicainpação da Socie-
dade Anonymn dc Pecúlios "A Naeio-
nal" com síle nesta capital, pcla Sn-

da Mal

LOTERIAS
Capital Federal

Hesümo dos prêmios do pip/non.310 rénlisatla em 30 agosio de 10:0.
PHEMIOS DU 20:0005
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p 
O tocai do soverno-Dr. Amazona.

Os concessionários, ,1. A?.evo lo A <"A tiutoritlatl. policiiil- dr. Vra-':cisco 1-ontes do lii.2iii.il,, ¦

FLUMINENSE-HOTEl.
IlcforniiMlo sob nova iliieeeão

;.: .-noseiitos mini «OO nessoas *<-~ um' muis convém nós nassn^ci*íos d,, interior. — Preços:"-Vtinçtos coni pensão 7S c SSOOOtliarins. Quartos sem ijeusãol$OOp o 5$0«0 «liáiiosIii-.iii da Itcpiiblien 207—llio «lo
^i,.,.,i'o. Em frente ::,» (";,„„)«> ,!,MiiiCAiiiia «> ao lniln «In !•:. p ¦

920rtedm 2^.,neros 
lermiliados ai"

'l'o«los os ;
'tom 4.Oi
Todos os

20 tem .^V^1'05 lel'mÍnaJ0S 01"

u lem .'íOOJ exceptuaii(lo-sominados em 20.
ca! doO fis

Pinto.
O direclor

Ohntho des
siden:

ü diiei'lo-.prc'i.!ciilc,
ronteca.

oa ler-

overno, Mandei Cosnte

Antônio
vice-presi'

Saro'

assis'en!e, «ir
Símios Pires,

0 DIA REL!G!0SQ
tií 1)13 ACiOSTO — s, i:\VMt >.

OO NONATO. l.'ONl!.s.S(!it
J.slo santo nasceu 110 .•.«.:.¦!!, ,;Poitel, no lrspado__A_t Al.i-.«.uio oc .-

«Ie i-'0.|. l-'i:b,i desüTiiiá «l.i
portantes famílias, pcla sua

io anno
piais

pelas
le I'

ena a
.aliirniçns com as illuslrcs c;. .1ix v Cardona. Os exemplos datirliule chrtstu eram constantes r.es .>

gorioso sai.:,.. A sua vida é um eseiii-'Io de bondade, como ;.m:go da pc-¦¦reza 
que era. Seguindo a vida cccle-siastica, ahi lei cllc um dos lnüosiiiimcnios da Egreja. Mõ« ias dç ,igr.s!o dc 1240, com«!«¦ edade. Pertenceu á Ordenves, onde repou:

Ms de
O escrivão, Piriniiio da C, intttaria.

dc l.t-opoldina, Mi-

!.

I10--SO publico c
isião iio ver cheio
<-.l cm espectaculo
'em 

juizo, que iú
lida p.io numero.

a principio affluia 110 _n-
J.íivradio,

PATlHv'
tlÜi} .

I
Circos1'

>¦¦¦--*' « «¦—

Sl'INKI.1,1
WEKK15 -

10 imyíc lie dia. (Ora-

—_ OraiHle
tírâiMÜosii

,, Passa boje
Ilicairc, vm

«raiiiliosa opera un i„i,CMro Wolf l-*ern.:.--• II fcgrcío «li tnisaiina", «mc j.i aqui Io,l,«.oii .1 nniij estupendo csilo, «luando lia«lias representada uo I.yrico, o.ido rece-¦««'.« «"« mau caiorosos applausos.1 emocionante peça lyrica será, i.cli uri.

cr representada no Pala
liectiiciilos por sessões.
«I.i nincstro Wolf
Susaiiiin", «mo jã

vc..
pcç.i

•.'.::i '
com um liu.li

p--i)C',t:ic.
funeção.

PRIMEIRAS

"i"í;,| cinenialagrsphics.
Os especlaculos, nns diras »rfí5c..

8 e ,i«. 1 íj lior.-.i d.i

ipieA companhia Alexandre do A^cvcln
*ai:to suecesso r-bice com a 'i ,\u°.

n.inl.1 hoje dc cartaz.
Xo Kccrcio, onoc prcscnícnicntc i

Il;a, (I.ir-nos-à t,,!;L a premiére do hilariante I
¦tatttíe.villc cm ,j açtoá — Maridos alegres, i
*trr.;l*.!zit!o do italiano por Luiz Palmcirim,
que tratou ,i virsào com grande ca!ínlio,

¦HalK-ndu-sc que a companhia Alexandre ;
AzevcUo ilijjpôe de magnificos clement >s, é i
fácil snp;'ôr.se .(ue, empregando cllcy cs seus j
recurso-, artísticos, rc3tilte a peça com extra-
0itii.u1ari.-3 brilho dc interpretação. A se- I
K*.:!t", damos vc.n leve cotnpte-rcndu de |
MariJos alegres, por onde sc vera nue co:* |
to a._;'"'"--.i Um a ver cum a bpercia do ¦
luesnío :Í:ti:o:

— l'rançart e Uaremiii, ' 
engenheiro c ¦

medico, s,.o respectivamente casados çom ;¦Suzanna . Margarida, amigas intimas, co
niii íntimos bão os maridos.

Kcsolvcm enganar as eou*_nrtes. fabri.
convite nara um liypo-

1 1 calizam
li-rito i:i
clieslrn,
U ííori.;
s'::o mac
. .u.

Oi os
Plienix,"W.
Cncnlo
publico li

pela e-
a :*-.:.¦;

•acuo, !'."i
ia do ¦**; Srnnd

Otic so
iioíii,

iro

iro I!
Rnlier.

1 iii.i-«.''.««>

Iiiculos d«l
¦*io co:i
:!cs.inci.l e
o theatro

::r.-i !n

llii.v.ro remeno in
li.uido verdadeiras rc-.' ile arte.

!a rua lliróo de Sãoirocnralii, illariatuciite, por 11111e c*-col, gur ali accorre na certezasl:r a repie-cntaçõcs «lc uingiiifieas«:e>i-;ii.i!iiiii,:,i.i Co:n iimsccdivel ali.Cüo ,- euiiladoiiiiiRiitc pos;,-,, ,.,, ...r.._,.
.Aiinla lii.ie. ali so repele a encintiidor.i¦*igraçauis-í;iiía comedia di Fiancii dc

Tc*hadu.. dc vidro"1, lantoás 1 liora 1 «Ij larde, coaio¦ 1 da noite.

;'<.*,*¦.

troisíct
em "matiirc
nas duas se

uma linda -
sua eipt ¦ ,;
mente á «:
to lutar r
toado o .ei

O prhliti
le enlre n
tempo "di..!

Ura, o i-i
samente dr.
ractor. D :
f,.i levado
IJarcarola; 1
satlo. n.*iO n s"cantando aj.*..u
devia prodr./.ir.

Aliim «lc omr,
iriieire.io toco'.i
mencionar uma
c.votica do sua

A ISereeuse.
do de Hcnri:|u
if spíroiU c «.'
Diirou-sc-no-' on.
desenho mrlnílic
da luirmcuirucr.o

O numeroso .
siatiicas palmas
terminado o p*.*>
mais um nv.n.io

mas
que

;v n
1'lllC

vcnii
Kli porque, scinpic na no«n liumildc

opinião, a Sonata upresentou seus pontosdignos 'li- reparo.
_ l.ss.t obra resume um drama, uma pai-xão lie amor contrariada, combalida,

afinal victoriosa. lí' um romance-cm
os protagonistas são o cunde I.ichmm*-
uma acv ,'. Oponde ama dcsmcdídai

paríga de treatro e quer fazcl-a
mas a fami!ia oppõe-Si. tenaç-''bante enlace; ao cabo de mm-

;.*aÍto soífrer. o conde vê eo-¦¦iiiho de amor.
^ 

"tempo" s:eirifH'a "comba.
V ça o o coração" o sigundo

i-11 com a bem amada".
-Vi» "tempo", de sabor inten*
mil:co, carecia dc mais cara-

. v::;:c:ito ternario do i0 thema
:*.;i undamento oudnlantc de

.cvüiadn "tempo" ar.dou apres-
- d indo a im;i:.--;.o que o*¦-..". fccommcndudü uo te.\to,

: números
:•! grande
VcrceitiS
'.: .1.¦¦: V -iibra

«mo Rubeii
e.viío.

c uma

flylo «lel

ACTOS DO PREFEITO
l'clo di*. Azevedo Sodré, foram nssi

l-natlos honteni, ns seguintes netos:
Abrindo credito dc iq:S4o$ooo, pa

ra pagamento «Io subsidio aos iulen
deiiies niiinicipacs, em sessão cxltaordl
naria do concilie anuo;
_ jubilaiido as professoras calhcdralica!
Christina dos Santo.-, c I,cocadia «lc
I_a.ros Junqueira:

Kevalisando a licença de no «lias, con-
cedida a inspcclora dc almnnos do Ins-
liluto Kerrcira Vianna. Maria Alves R,
dc Almeida, por acto de 7 do corrente 1
mez ;

licenciando : por 4 mezes, ,-i professora 1
adjuiicla dc -•." classe Geny Pinto l,c_
pes; por «jo dias, á «professora Ksmerid
.ludiih II. «Ia Moita, e a directora do1
Jardim da Infância Marechal Hermes,
Adcüna l.avart de Saiiil-Brissnn; por60 «lias. a professora Odette da Silva)
e Oliveira, e por .111 dias. ás professo-'ras de i." classe, lloracina de Santos í
Campos c dc _¦." ciasse Olga da Fonseca !
l).'iia. i

VARIAS NOTICIAS FORENSES
da Cosia c Cuslo-

«> prinuiro preso cm
auno, numa fa-

:s, cm Njclheroy, c
preveni !vanicntc,' «10
ncz, .por ordem Aa

da sccefto do

Os "Sherlocks" trabalham
VARIAS PRISÕES EI-KECTUATIAS
Por estarem pronunciados por va-

rios juizes desta capital foram presos
por agentes dc segurança 03 seguintes
indivíduos, incursos nas penas abaixo
discriminadas :

!'i- Antônio da Silva Campos, como•¦nos curso nos art-. 336 e .:..- comli*•«•"'" ! dos eom o art. ,;i paragrapho ,!". e' disposição do juiz da j" vara crimina
.loão Francisco Assis, incurso

Álvaro Rodrgues
«lio Josú «Ia Silva
6 dc maio do corrente
brica de notas falsas,

! t. segundo «preso
! «Ha -d do mesmo

juiz substituto federal
l-'.slado «Io Rio. iinpclraram
de "habeas-corpus'', 

com
na demora do Murmúrio.

II juiz informou que a dodevida a serem duas dasdomiciliadas nesla captai
preciso deprocar a tomada
poimeiilos, bem com., ao n, dido dcadiranenlo por não ter noilido eomoa-recçr a j,„z„, ;,<„• enfermo, um dosindiciados.

O juz federal, considerando
via justa cansa na demora domento do siimniario, pel
prestadas, indeferiu o pedrdoDs pacientes recorreram jiara o
premo Tribunal Fedi ral.

Km sessão de homem foram nsr.laudos pelo innüstro SebastiãoLacerda, mi. tez ver ao Ir'bunal
de accordo eom uni officio doseccional, verifica-se es
rentes j:i pronunciados,
va provimento ao recur

U Tribunal iu!

ciedade Anonvina "'/.
com sede ua cidade
nas Geraes.
/7.!l.'-'fO

Sanccionando as resoluções
ias que autorizam o presiden
publica a conceder:

ao ajudante dc 1" classe, .1,1 4" divi-
são da lí. «le 1'. Cenlral do Brasil
Ada,berto Alvares Vieira, mu anno d«
licença com dois terços da diária
lhe compelir, tm prorogaçãolamento dc saude;

a d. Antonia .!c Uarros Castello
Branco, agenle do Correio de Palmai es.b.slado de Pernambuco, um anuo de li-
cença. para tralamenlo de siiu.e. com
abono d,.- dois lerços «los respectivos
vencimento.;

a Henrique Eduardo Cu-
vista da listrada d«' 1'erro
Minas, uni anuo «ie licença,
nado, para tratamento de 

'

Estado <lo Si Paulo
riesumo da loteria «Ia s. Paulo realizada em a» do .agosio do nuü
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ais,
Laits-Pcrc.•xposto, na

levo. O;
as da
, com

os sei

:.'«.". — Ho
Cathcdral, á'

;. o S.S. Sacra
larde, dar-se
a benção d

*j7-
réu aos 31.

14 aimoi'
das Mer-,
«t'jS 11101'-'

lle:s 1
.! lior.
mento,
mento.

Ríircfa tfc Sanui Cruz dos- "Xcslc tc.rn.lo celebra-se r-
/ noras d.i noite, ma s um ¦
«los qiic precedem a grandesetembro proxinio.

Cathcdral. — iXestc tem 1rezadas amanhã as seguintes''A's S horas, em louvor ...dos Passos, c á's 9 Iioras, 1ao SS. «.'oração dc Jesus,aa*ft»-*cca <» pá* ¦

¦har-se-á
ção dos•lumto. A*'a

oeniiop
louvor 1

A mellior é a«
da Cònmaii.iial

, . Manufactora!ae Conservas Alimentícia,.
íVIassa tfe Tomate-

*oW
-MOVI.MKXTO 01'EHAlUO

(Ji-ciiiio ilos .Mai-liinislas ila Mai"[.
"lia Civil

"une-sc hoje, em
nggrciúíação, cm

Ca

da

para ira-

i\cuuc-sc noje, cm sessão oi-l ,esia nggrcuiiação, em sua sédc, Is tí
,__^„m._ - horas, á run da Can«|eliiria 60,
^-SSSSSSSSiSSE^^ 11 ni !¦ in ti mmm-m mm  .>

ÇOMMERCiÕ
Kio, .;i «lc agosto de 1915. N.va Vorlt ~ .-,., 

~7"^'

xoi-vs do íua nV';,1''''' ¦ •' •' •' "! ''
Hoje, ás -• horas da larde, deverá roa- llur.-ios Vires 

'"',.*''
Iiz.-:r-íc a asscinblc.. da Coni.i_._ia dc Sc- : Shísesi.
(juros illrnsil, c ás 3 limas da larde, ns _va!es do ciíé' 

' ' ' '
tias toiupaiiliias 1'oíiiiiicicío c N'avi's:i«,-ãn, \-alci _...¦¦,'_ ¦' ' ' ' '
lc Avicultura c dc Crcllu, Mconoinica. do
Urasil,

' ' Vendedores 
a! ! inS;uo, mas semNa listrada Ae Ferro Cenlral do 11:

tcnnvi.i hoje, ao meio-dia, o praxa parao recebimento dc pr tf postas para a con-
slnicçiio dc sete earroi dc luxo c- Irnusíor-

( :iiin,*ão de
'.'¦' t- 1 1 -i"cc:or :i

feitura, á
strucção
Ascirra.

iio..*? carros de p.
Geral dc Obrns c

i -• horas da lan
dc uma niurallta

í-';m
Vi;

'". V
çao
laia a
ladcír:

d.i i'i

ASSIi. 1 IU.iLAS CONVOCA DAS
."ie'.c:nbro:
1'tiinpa.ilii.i «lc S.g.ires M';i

,-irehi-
tc «lc

uma ordem j Prorogação daquelia ip.ie liu
fundamciato I '•''ll;i'

Ue
com orde-
saitítc, cm
fui coilcc-

tarem

¦mora fora
iíemunlias
nue era

eus de-

«lue li
euceri

informaçii

de
que,
.11! ií

recor-
nega-

Anloui,. Correa da Cosia, trab«lor de _:' classe da 4" divisão da
irada .1. 1'erro Cenlral do Urasil,
anno de licença, para tralamenlo
saudo, elli. prorogação, eom dois
da respectiva diária ;

a Antônio Picanço, cariinhador da (i*
divisão da li. F, Central do Brasil, li-
cença paia tratamento de saude, com
abono de dois lerços d.i respectiva dia-
na, durante o periodo decorrido de

é !-' de setembro do

'iu

este vc
J" .ou lc eco do com

m- I
na-

cr

O dr. 'Albuquerque Mello, jui,-. ,]*ara ii.niinal, proiiunc'oii lionlcmiivi.luo José dos Sanlos, por Ira-comsigo objecios próprios paracuca-¦'.v.ii.l. é 11111,1 piiginn I João rraiicisco ,-is-is, incurso na; n«
A D.ui .1 eNotica .-.fi- I mis do art. 3S1, -•" parle, do Código«iiicT iiuanio ao seu I Pena!, á disposição «Io juiz «Ia 1" vara;.: guaulo i bizarria | criminal; Arlindo da Rocha Mello,

como incurso 110 art. ,-38, n, s do Co-
nc

cobriu dc
íiceule pianl

pediu o
.1.

ciithti-
sta. c,
obteve

j digo Penal, á disposição do juiz da
I vara criminal.

'¦irrn ¦»-«a»-Q Bani

:i ia

tc:
A

boa,
J.Í 11 C''Sn?t nf

A nimaratosa"ver\ c" ;'!.-
te ni-iitad,
inixcedivcl
nico

«lo li.!
peça

cn Theatro; dc T.'..
11...

numa toa .1

earradan
e .pie
cia ":_..

ina portupwi

iu

rm

nho

acliincanuo
tlietieo banquete. As cs;m*:as descobrem
o c-ttratagema c resolvem tl.ir-llie uma li-
cão; para isso escrevem «1 Felix Camois,
¦q.iij .ís persegur, e convÍdam-n*ò para um
rendes-vous, Mas esle Felix ê um tal quo,
per mais dc uma vez. n.n pregado suas
liartidas a uni velho militar, c,uc llie te'111
uma raiva dc morto.*.\pÓ5 o banqucti.', voltam para casa os
maridos alegres, e. cum o álcool .111.' lhes
fttibiu a caboi-i, trocam dc casa. indo Uaren-
lin para a dc Francarl <• vice-versa; mas
as esposas trocaram tambem...

Xo 2" acto niipnrcocm o Commandante
.¦com a sua ^Uuleínéa e que nessa noite sd
mudaram, Felix llantoís, que vem á cu*
trevista e ó pilha-!ü ua escada pelo rival;
11111 casal de noivos dc eraude comicidade;
tini rapazola que foge com uma senhora e*_¦ iircso. o marido enganado quo reclama
vingança, a porteira insolcnte e malcrcada,
sendo um dos netos dc vaudevüle mais bem¦Jcitus que aqui tem sido renrcsc:'ita-!os. IC*
lào complicado u entrecho, que difficil se¦torna cxpticaUo, sciido, apezar de tudo,
dieio de lógica c theatro. O vattdeville
termina perdoando as duas esposas; o com-
mandante convencido nue lrclix Gaiitois está
apaixonado, pela porteira.

A distribuição é a seeuintí*: Earcr.ijíS,
Alexandre Azevedo; Commandante, Ferreira
do Souza ; Prancart- Antônio Serra ;
-•'clix Gantois. r,u:*. Soares : Adolpho,
José Soares; IMdoux. .Mario Aroso;^Jacqui-
iiet. Oscar Soares; Margarida Francartj
Adelaide Coutinho; Suzanna Uarentin, J;i-
dit!i Medo; l-Vecinczia. Inditht Rodripne,

l. ou
esta lu.Nuoi

i \:.n desem
cujo director sce.

ic i!i".i unia iiiaiilasem "liou lisuc*
reúne clement,)!! de sobra, e os mais va
li....... .ara .prolongar pnr naites a íi«i t
ruidoso suecesso qu. obtevj antediontcia
ni Mia Cãlréo, s;ie,'«-.",i repetidi iionlenl
ainda cm nt.v.crc.i proporções.

Hoje,

O

dua ««s^s
I* :i

ca contiu!
rtv.Vo

— -D.niiiO-'

i a sc
2 um :

cspectaculi
attraçíio

*.~i ;:::itt-;

constituídos •.«;r

Rcpub
iludi) para
elegante.

Oi seus
m;:ncr-is dc
riiiü o j or
graphicas.
ponto ti 1
<!«-mcs freire, apezar ila sua enorme lota-
ção< encher-se tod...V r.i noites.

Km scssües continuas, teremos hoje o%
c emocionantes films,

muna os admiráveis
barrisia Kciicrt Pan-

i 'u.üs extraordina-
cxliibiçõfii cinemato*

ão concorridos lnt.i-cnsan.cutc- a
Confortável theatro da avenida

TRIO RARP.03O
GOMES

Terá binar boje. ¦
do Comaicrcio**- o ttltí
magnifico trio Harroso
executará o seguinlu :

!.. MÍRUiÍZ .0113111. 1
lianic e.vprosivo, Agiai
noa molto, \*ivace. I'a
.Humberto ^Jtlano c 1!

Albei:.) N*e"iomuccno
Candura, (Ivabindranatli T
(iristcs), ". Duque-l-isir
(alcarc.l Magalhães
ção nn Diabo. Orlando T
í i : Carlos do Carvalho;

Trio cm íá sustenido
(í" nudição) —. Alui:.-..
to lento: andar.lc — Si
si andante. Presto: Fin;
lcero moderato. Para i1
loucelio : üarroso },V«l"
tí Alfredo Gomtí.

MlLANOr.

. un s. lão do
ití ! 1 ¦;; -; cone

que !

¦;• ..! lNorc-t !.1
1 ¦ -.¦!¦¦¦¦: c) Trovas
i'*1 ' •¦ .1 Trovas
•V-'r, : : C) Ora-

l e.v- •* !. Para cau*
ao ; .oi.. -i autor,

mio, -\'i-_.),"_!•.'.!-
ier.ii, l'rr .o. Ou-,.
I. i-i'-'. :..sii,'"AI-
ano. , , .,; , 0 v:„.

Jlu_.tr.. Müauo

Varias.

roíraar
O juiz constatou na sentença .

aceusado j.i cumpriu pena de doi.'es na Casa de Correcção, porde roubo, sendo um reine dente— Atireliano .Mello, delepado 
'no 

nu-c.co Affonso Penna, em Minas, í,„,k-liou do Iribuval da Relação uma or-item de liabcns-corpus", listo achar--¦: preso no e-slado-maior, ii.ndentc oappeilação da sentença do
pie o absolveu da crime de ten-

i taliva de assassinato na pessoa Je umpico.
Aliciava, que, sendo esse crime quei Hie attrilniram conncxo ao funccionali nao deveria ler sido affecto ã júris-... i dicção communi, quando a própria leimez vencido, conforme reza o contra- mineira ipara o

de março
rente anno;

ao ajudante
ria Ja Ií. dc
l.uiz Augusto
um anuo. cm
mciilos, para

um
dc

erços

.!'

tle escrivão
1'Vrro Ccntr
de Azevedo,
prorogação «

ir do ?xv

a lhesoura-
do Urasil,

licença por
si :u venci-

.. interesses;
ao nraucaulc do a" classe da Directo-

ria ticral do-i Correios Plínio de liar-ros liarbosa Lima. um auno de licença,
para Iraiamcnto de sua saude, c com«j rc.pcclivo ordenado, a começar de 5de novembro do anno passado;Declarando qnc não será assignado
o contrato entre o governo c .1 socierla-
de anonymn "Sir John laek.-ou (Sud
America) Limited'', para as

ento do cáes do 1

•liniprcsn 1 nd.is-.rial
n meio-d-'a.

Iini|irr-:i dns Águas
1 hora.

« Mar,

inibii.

d:a

dia

¦lí-.--' .1 Ap75
JSJ3 a $8; 1

!$?-•; a IÍ-..I
5;S.i a $800

$,-00-?:!'S

I.IIIRAS
ip$9Òo e
lriin*ac*--j

Caixa de Conversão¦ r o 1: t o .. c.nao «tueiii melhor ágio pae-umAAI-MÜA RIO I1RAXCO 19 e V,

OURO1.1'iTHAS DO '1*111
¦ is loiras papel foram ct,,,,cum, ficando com1 dala dc emissão,

9 il- )««ir cento
. ¦¦> i|j por cemo.:os conhecidos carecera:

ioníoruiQ
' de S 11_
! «Ic ; i/_' 

_ Os liei

'Jtrcn
vcn.ie

co.\coisni_.vciAs
-IXXUXCIAJD/iS

sr:
Conselho de Compras da Afarluha, para

o .fornecimento de fazendas, alfaiataria e
aviamentos, passa ma naria, bandeiras c avia-
mentos, calçados, couros e uelles. correa-
mes, armamentos c eniiipamenlo da.-t praças,
rouuas para hospilaoá c enfermarias, tlia 2,
ao meio-dia.

Kstr.ül.i dc Ferro Central «Io Urasil, para
o fornecimento dc sobresalente*. para car-
ros, bitola de r.iyio, dia 5, ao meio-dia.

Intendencia da Guerra, ']i..ra o forneci,
mento de peças dc arremate ti to e equipa-
mento, dia 1 -*, ao tneto-d a,

SILVA LDU, RinÈIRO &Kua .Marechal Floriano ICincos «me prestam bons contas de café.

O.
•SCtO, 4C.'

.MOVIM1

líxislcncla cm
ia.-ilc. . . .
l-im1.1l.-15 ,.:ulí. I-'. Cenlral.

b. I'. J.copoldii.
Cabotagem. ,

total. .1'iubarqiu i cn
U. I'•lidos. ,

CA
NTO

J." lí '
DO MERCADO

Kttes eS.

-¦«•i-;;7

•;.?.m

HEUXIÀO 1)13
lirncia de Franci:Fi

«d...
Fallencia

t Iftra

C1.KD011KS
,-,. Comes iU -
ras.

Ki. «!.. .rata,

Rodrigues

indo 1' tu, tua

ceie!

O 'CASO 
..IIKKI-"

Uma carta ila empresa Pnrlsl*
Molinn

Da enspresa Parisi-Alolina recebemos
junta carta explicando o "caso "Mirko".

„. \.,. I Diz o repi-cscntantij dessa empresa
picno I que o referido artista é scu contratado

«pôde c.\:gir os seus salários «lo

recursi
Jury

Sü

to. estando pago ate o dia u do cor-
rente.

O contrato acha-se revestido de to-
das as formalidades legaes, e a decisão
do caso depende agora do juiz da i*
pretoria eive],

» s» 

dá

mais surprehendetites
coinplclamln o progi
trr.ba*li03 do exímio
tpjo,

Cinemas
* *

7.ti-Via,
Curral;

Hra?ili«i I.a-::„i
Gcorgiu*. Aurora

Di
Oandida;

Jiv.l
Sir

Duas horas dc fina arte, rm cuja iu-
terpretaçv) culminam duas artista-; de bri-
lhantc r«snorne, tiu« sào ao mesmo tempo
dois typos de belleza, Rozarao aquelles que
tiverem n i'«!iü inspiração dc assistir hoje
a uma -c-í-âo do elegante cinema Odeon,
A C(or*pnnjiia Cinemaiograpliica líraiilcira,
sempre solicita e:n proporcionar aos seus
innumeros " habitue.*.'' espectaculos cmíiieu-
temente ren sacio nacs, reuniu num só pro.
gratnma duri?; ma^istrac.*. o snrnrcliciidentca
obras -li cineaiatoyraphia. "Mãi tenebro*'meiro 

dos uramlíosos fi'ins, 1* um
r drama ú: amor, cujo princi-

t vá confiadi á formosa e captí-
Itália Mauziní. Xo

cttontcadi
t.-.l papel,
vanta arti

ESPECULAÇÃO
BILHETES

COM O.

Es, vem-:
rela '. .V.i.'-

Walter"¦.npanir.i
jeíca'"

jori:

'~s"5r. redactor do Corre
«laçõi-s. — O cone,
da temporada o.í:.
«luc vae estrear no dia i de
iheatro Municipal, publicouhoje o seguinte «viso:
V*He accordo cnm a direcção do tarai:
Municipal, tendo rm vi-ta tvii.ir ... -.-
culação da revenda dc bilhetes com as
e pr.ra facilitar aos frcijucntadorcs Jas .-
Icnas a acquisição de lugares, a emor-.;
resolveu pór «i venda hoje e ani.-iuíiã
série de biíhcícs para a*. 10 récitaa
assisnaluras a«,s preços avulsos."

_A's 10 horas d_ manhã .!..• boje :aí
bilheteria d> #theatro Mi-nicipal para as:
gnar duas gra.cria.-t dí* frente, n.i prime-;
fila, '.íeadn rec.bido do gentil bilhctcíro
Sí-guiníc respostaj Galerias dc frente iú 1
fi*.-. ii:...

O concessionário

Instrucção Publica
Tclo dr. Afranio Peixoto, foram lion-'

tem assignados 05 seguinte,; aclos:
designando: Callianina Pereira, «para o

logar ile mestra de córte e teitio da Ks-
1 cola P. Bento Kibeiro; Vera Cruz e' Ophelia Range) da Silva, para o lojiai

de substituta de adjuneta licenciada;.
Maria da Gloria C. Soares, para reger I

1 interinamente a 5." escola mixta do
-!." dislriclo. durante o limpedimcuto da j
respectiva directoria;lda Cropalale, para'
substituir uma adjuneta de 3." classe, li- i
ceuciadas;

transferindo: Esmeria I.eal Storino,
nara a 1.* mixta do 3" dislriclo, e Ma-:

negou

ribu-

crime funccional
competência ao juiz de «lireito

O 1'ribiinal da Relação deno.ott 1ordem. *
O paciente recorreu para o Supremo

que, em sessão de liontem, relatadosos autos pelo ministro Mibiell
provimento ao recurso.

Entendeu o relator, e ....sim 0 Tnal, «íuc. ntão grado a lei urneira sc:<:r ai as: ado do recimeii do nosso Co-digo, que dá a competência de julgaros crimes connexos aos funecionaes
pelo mesmo juiz, afim do se não scin-«ir a continência da causa, o recursoile habeas-corpus" não era meio ido-neq para decidir o caso, 'pendente, comoesla, de âppellação.

— Affonso Maria de Oliveira Pen-
juiz substituto federal do Acre.do.

Luiza Dessa)-
districto:

para a 4.' mixla do

d VI Cidade, o jassumpios mu- j

(,'ii.r cv
bilhetes con

--_:
a e..p:,"-'«:.-3
agioll!
bom... per'

iruuto eu eo

nue
d:s

A CIDADE"
O numero dc Iiofe

'precíado semanário d
"««paes, «!¦ em homenagem ao saudoso'''¦•iio dr. Pereira Passos.
, Dá á estampa varias phfitngrnphiasIrl '«cal 

onde será inaugurada, sabbado
i're_ii..o, a estatua do grande reforma-'.) 'Rio dt; Janeiro, c, como de

redor leme
ue. olience
leitura-.

abnndantü e cxccl-

tca
propoz uma ácção uo juizo federal
para haver da União o pagamento dc30 , do ausmento doa vencimentos
assegurados por tuna lei de 191..A Lnião defendeu-se com o facto dcdizer a lei que esse augmento era ape-nas para os juizes federaes dos Es-lados.

O dr. Pires c Albuquerque julgouImolem a ac.ao procedente, consideran-
co que o legislaiíor usou do vocábulo
t-stados re:erindo-se ás secções,

-m. » ç_i «3 n, , ... _.
"ARC1IIVOS 

BRASILEIROS DK
MEDICIXA"

_ -Appareceu mais uni numero desta
importante revista medica, «pie já é
portadora de grande bagagem scienti-
fica.

prolongai
capital c .iá outn

Approvaiido as
visão do contrato
verno da _riiiâo c
dc Ferro d.' tíoy
decreto 11. ;.5«áj
dc ipofj:
.Approvando as clntis

visão c consolidação du
brados entre «. governo"Port of Pará'' para

pro. idencias;
uiãiilas para

«lo
dcsla

irado
a re-

entre o j^-.;-' " 
«raia«- ompanliia

dc accordo eom o
setembrocc ..

las para a re-
coitlratuá ede-

e a Companhia
  melhoramento«Io porto de Belém, 110 Estado do Pará:-Concedendo a Alberto Alvares deAzevedo de Castro, privilegio, durantesessenta annos, para __ construcção, usoc gozo de uma Estrada «le Perro. «pae.

parímiio de Cityabá. se dirija á cidade
c.,.,- J°sc ''"' Kio Preto, sem or.tis parao -hesouro \~acional:
SiiDpriiiiindo dois logares ,!e condu-elores íechnicos «ia Repartição ile Águas

e Obras Publicas;
Aposentando:
Aurelino Francisco do Xascimento,110 cargo «lc 1" official da Administra-

çao dos Correios do Estado da Bahia;
Jesuiiio Marques «lo Xascimento. 110locar dc guarda-fio de 1" classe, addi-do. da Repartição dos Tclegraphos.

AGRICULTURA
Concedin.lo autorização:
á "Companhia líanáeatica", nara con--.::-.:iar a tunecionar ua Republica;
á "The San Paulo (Brazilian) Rail-

wsv Company, Limited", para continuar
a ftiriccionar na Republica:

Aonrovandn a reforma d
da "Companhia de Avie:

' ¦ •>•-•*-& *»-^P--<»

Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉ'

Teleph. 5324, Contrai

OAJIlílO
ílonlrm, este mercado abriu frouxo, dc-

elarando o llrltiíb sacar a 12 :.;;j_ J. e
of; restantes a i*. ;! 16 d.

Para a compra do papel particular cor-
riam as í-í-n:'..-. de u i\z c ¦-* i;',!-' d.

Momentos depois de imeiades os iraba-
lhos, o marcado manitcstoit-sc ainda móis
frouxo, .igorando para o íúrncdmcnlo de
camiiiiie.. ;;• taxas de u ulá-í ** i^rlrò d.,
esta somente no l!a:ieo úo Urasil,

.As Jt trás dc cobertura eram adquiridas
a i-islj- «I.

(i l.:...',i do lír.isil .coiíscrvou para os
vales o*.:ro a taxa de .j -j!ú4 d.

Durante u d-a o mercado continuou a
íijífrouxar, pasiando os bancos t st rangei,
ros .1 sacar a i-i.ljS c u i.u: d; o do
Brasil a u 27:64 d.

Ü papel piirticula rcncoii'.rava dinheiro
a i-rlil) e 12 15I*- "1.

Os negócios conheci li..-* foram regnlares,
fechando o mercado cm posição estável, v_U
gorando para ns saques ;\s taxas

«lc 1
.1 «I

ir ie.l-X-Stcncia cm .-o,'Kntraram 
desde

lionlcm .1S0,ts7a sacco
«suai periodo ,i_'i,SSi

Anula hontein este
com procura escassa ctos á venia, lendo siVf.'ni.-.nha traniacçõcs dc _.b.iscs de «jíjoj e _,{„_-,.j

um 1 (ío ju
c tniharcti

lita*.
icreailo

a*.íi;
ení

• uii

larde ram real:

na.
ira, iccliaaúu

¦A lls-lsa Xova
•ronlc-l dc baisa.

I arsarain par Jiuidi-Nüo huuve entradas.

Vork abri

thy 4o

o?000 c
0$50Q C
9$100 fl
S$;oo c

- í

1'.".-. .0

Rua
P1XTO. LOPES & C.
1-loriano Peinolo, i;,|

Iam as melhorei contai de café.
I-ijíc IrmSos communic;

SUas cotações qc café
annmi

Tsçèr

ms oue a<
„-u as seguintes: 1''- 1 ""¦¦ '"' —-O-—1 I II I —111 lll II- «¦! II lll _¦¦!¦_¦__¦\2 I3Í3- c I2;|i0 d. e para u acquisçao -. *

dc letras «lc cobertura n «le i_i|_ «1. »,.-„»
Korain aííisadas nas labellas dos ban- "rüS •• |W. ijm.oJ

eo*.: (_. ,..,,,. jl.oillrcs. ,- ,- ¦, -,- , i.'.li3 uri"'' '
Hamburgo $.'3 S;55 .1. ........ lotSoi
Paris. .. . i x . . .i $033 ¥-!)! .••.<-.¦-_•.<. lojjou

• I' riflo: .-..-.-... sc .. . ,-üí.ci
Londres. . . ,: , . li i|8 1-iU 6. ........ . _i$o..'«
Paris $6980 $7««. ;...-.:. .: :.- . . 9ÍC01
Hamburgo. ...... ",-50 .1 $-60 8, , , % , .,.,-. <j$.n..|
Itaüa , . .: íúlo $«.;o 9, , , -__ ¦_ , ¦_ , . S.Stu
Portugal =$875 „$o9o.—___ ,—_ ,—_^^

CAES PORTO
vam atracados no CX

dia j'J dc agosto dc 19:6,
Port».

10 _cr_(

NOS ESTADOS UNIDOS

Umn rcs<«lii«;ü«i do varias
sus l'«.'i'r«j-viai'ias

Xova York, 30 — (A. H.) — Varias
empresas ferro-viarias dos Estados
Unidos publicaram um aviso antitin-
ciando rpte vão prohilvr o transito de
mercadorias que se deteriorarem antes
dc «juarenta e oito horas.

Relação do. vapores e embarcações que s_ acl
Cno trecho entregue á Compagnic dn l'ori) no

J-MllAR CAÇÃO |.:,-„. . .

I I
estatutos I classi: I kaçao ! no«a

iltura". „ „,
:v.;.*, 

^ _,,¦•( : 
*

I 1 * ^ i IClDlas... ,| Nacionais. , . . . Diversas I
-Êg J Vapor ! Norueguez . v ¦. ¦ I "Svcrre".,

m fc-**|| ü Va-poí  Nacional. • ,_ j . j 
"Rio Pardo

fj 8—6 jCliatas.... Nacionaes. • • • • I Diversas...
sj  * X X ' ' 

''
Pat. 9 [Chatas,... Píacioitòcs. • » t • Diversas 1——.— pt S|ag. iCliatas  Nacionaes . . , . Diversas I

r.:? |.'.'.'.'.'.'.¦ .'.'.'i. 
">'.'•' 

>> 
'• 

.".'.'.'.'.'.¦.'.'.'.'.'.'.'.'!¦.'
pniiirí>. " [\apor  

~va..í:i_l. 
. . ( . "1'iJclciue"

«.iniiri.* p u |  
ii  :.;*_,

1'. i.i \apor Nacional, t •*_ .
15 IVapor Iiinlcz. .»».'.
iC IVapor íiglcz  .
17 \apcr Iniikz. ......
iS [Chatas.... ".aciona-.. .- , . . IP,MaUÍi »-+ 1 i

V

"Mantiqueira"
"Tercncc",...
"Dftiia"
"Byron*
Diversas

Vaco.
Dcsc.

...I Dcsc;
I vago.

.1 Vago.

.1 Va.;..
. I Rec. couros.
.1 C|c. do "Rynlaad**.!

i Dcsc. ..5 gen, cV
tah. II.)

Exp. de .r.argr.r.cr. \Clc. dc v. v-pots4
">,-•!"¦

.( vaso.
Cabotagea?
Vago.
V ago.
Desc. trif-Sj"»
Kcc. couros.

Desc.
Vago.

MG IVEL yp~gm 
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iúm ita».
_-_2 _--_fi rf\^—

I A Acenei»
tTíítado de CJin-js com
cotações de café por 15 kilos;

wm_%_mÊ__n-uwzm»__m_

Geral daj J,Çoj*perjti»ai do
.hinííiãica-ata s-guiute-J

T>'PM

C-afés do ruI e
oéite de Mina.

Cafcswe ot
proceVjK

outras
-d_-i

j Coniinura Cor | Commum Qpr

IO$62I
IOS-117

IOSOO8 •
9$;o;

10Í73.1
10$5I9:
IU$.1IS
I0$I IO
9$8o4

toJGai io$723
io$-i; 10.511)
io$2i2 io?3i5
io$ooR io$iiu
9Í702 y$8o.j

-Mercado : calmo.* Cambio: .*- 7I16 estável.
l'auia: $.4o.

Observações
Üs cafés flmericunos acham-se d&pr.c.a-

dos, dando me-nos das cotações acima c a-
qualidades acima dc 7 não acompanham rela*
tivamente aos preços.'SANTOS

¦1*111 29 1
Líntradas: ."7.6.(3 saccas.
Desde 11 1.250.977 saccas
Média: 43.13? saccas.
«Saídas: 11 ._.ío saccas.
existência: 1.777.809 saccas.
Preço por 10 kilos: 6$noo.'Posição do mercado: estável.

ASSUCAR
I.ntradas cm 29: 6.032 sacco.
Desde 1: 15S.304 ditos.
Saídas cm 29: 2.117 saccos.
Desde 1: 166.732 ditos.
Existência cm 30, ile tarde

. çaccos,
Posição do mercado: firme.

COTAÇÍíl.S
Branco crystal. ......
Crj-stal amarcllo
Mascavo , ,
llranco, 3* sorte
Alascavinlio .......

Á-CÍ)DAO
Kntrrula. em 29: não houve.
Desde 1: 1-1.519 fardos.
Saida. em 29: 298 dito».
Uesde 1: 8.073 fardos.
Kxistcncia cm 30, de tarde:
Posição do mercado: firme

COTAÇOKS
Pernambuco
lt. (',. do Norte
Parahyba ... • . •

1*2.356

$6o'í a $630
-fs.io a $550
$420 a $450
$670 a S690
$500 a $550

9,.(_: diios,

Nominal
Nominat
Nominal

RELATÓRIO
APRESENTADO AGS ACCIONISTAS DO

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
Em 30 de Agosto de 1916

Senhores accionistas.
Vimos prestar-vos as contas relati-

vas ao sexto anno social.
A repercussão da guerra européa

sç fez sentir muito intensamente na
vida econômica e financeira do paiz,
para que se possa pretender normali-
dade absoluta na ordem dos interesses
commerciaes.

Longe estamos de uma situação isen-
Ia dc riscos e perigos imprevistos mas
já sc divisam os prodromos de allivio
geral c, se a nação conseguir, como
parece certo, a, solução integral dos pe-
sados compromissos, cujo vencimento
sc avisinlia, novos horizontes se abri-
rão á nossa actividade commercial e
industrial. Repousando sobre 'bases
mais firmes, os negócios terão novo im-
pulso c paráíellamcnte sc ampliarão as
operações bancarias.

A nossa carteira ile descontos pro-
iluziu abundantes lucros, embora a
taxa tenha descido na praça a um
íui-.iimo que não se liarmonisa com a
situação geral dos negócios. A soeção
de depósitos apresenta grande desen-

volvimento, o que indica dc modo se-
guro a confiança quc o Banco inspira
á sua numerosa clientela. Os dividen-
dos distribuídos foram dc 8 T a0
anno.

Tendes de eleger novos fiscaes c

snpplcntes para o exercício corrente.
Kio, is dc julho de ío-G. — }oS9

Ribeiro de Oliveira c Sousa, presidente
do Bamco.

PARECER DOS MEMBROS DO
CONSELHO FIBCAIi DO BAN-
00 MERCANTIL DO RIO DE
JANEIRO
Os infra assignados, membros do

Conselho Fiscal do Banco Mercantil
do Rio de Janeiro, propõem que, na
assembléa ,,dos accionistas, isejam a(p-
provadas a's contas relativas ao anno
social findo, por se acharem cilas iti-
teiramente exactas c estarem, todas, de
accordo com a- escripturação do Banco.

Rio do Janeiro, 6 de julho dc 1916.
Gm-xoiuo JosE' Gonça-vrs.
Ob. Antônio José' ua Cunha.
J0Ã0-Alves Aitoxso.

BOLSA
Ainda lionicm, n liols-i funccionou «nu

mado, porem sem desenvolvimento de nc-
gocios realizados.

Aa apólices dn União, as acçSc-s dais Do-
cas d.i Bahia, as dns Minas S. JcronymOj_s das Docas dc Sanlos e ns do Bancg
Mercantil, ficaram sustentadas: ns das I,o-
terias, as das Terras, as apólices Muni-
cípaes, n3 Populares e as acções _¦¦ Haiicd
do Urasil mantidas, c as da Rede Sul-Mi-
ncira fracas. viv\v,.vs
Apólices: f

Gi-raes de i :ooo, s, ,i .3, 7,

Dit::s idem,
Ci de 6 ,1c

IO, 12 Q,
Ferro. 5a, .

Ditas idêin, ;í, 5. z, y, 41, n_
C. do Thesouro, de 500$ 1 ;i
Dilas dc 1:000$, 1, i, 4 a.-.Ditas tdem, 1, 18, za, 50 a.
Municipaes de £ 20, port. 10
Ditas de 1006, port., 1, 10, 30
Ditas -de ioÚ, port., 20, 12
JÀ. de Minas Geraes, du 1:0000

2. 5, 10, 12 
Coiripatihiasi

Cordoaria e Cellulose, 50 a.
ür,otcrÍas N. do Brasil. 100, 10c

200 
Docas da Bahia, 100 a. . .
lícde Sul-Mt ncira, ioo, 200

200 ;i •-•-.'.
Debcntitres!

Tecidos Botafogo, .00 a. .*
Tecidos Carioca, ,10 a. . .
Tecidos Tiiuca, <u, 67 a. .
Poças de Santos, 20 a. . . .

:ooo*

port,

port.

. Apd'ices
Cera03 dc
O. «Io Porto
C dc li. dc Ferro
C. do Thesouro . •
S. da Baixada ¦ •
Provisórias • . * •
[fudiciarias. . . .¦!•:. .io «lo (1 olo)
í. do Kio, dc .-.00$,
nom

Ditu de 1.1. Geraes
Ditas do I... Santo
Municip. dc 1906 ,
•Dito, nom. . . .
Ditas dc -91-Í,
Ditas nom, .
Ditas de 1904.
Ditas de 1914,

Bancos}
Comtncrciali • •• •
llrasil
Lavoura. , , , ,
Commercio
Nacional Brasil . ,
Mercantil, . . . .

C. de Seguros:
Garantia .....
Argos
união do>3 rroprieta-
rio?

Varegistas . . . .
Cruzeiro dj Sul. .
integridade. . . . .
Urasil
Indemnizadora . . .

listradas dc Perto;
M. S. Jeronynio. ,
Noroeste. . .
Goyaz.'
Uêdc Mineira. . .
Norte do Brasil. .

('. «V Tecidos:
Brasil Imlustrial, .-
S. lvün
M .'lumincnse . #¦
Allí-ii-:-
l.'nn-i.\.l(ln ¦
H-ci.ro poli aana . . ¦«
1*. Industrial . . .-
!H. 1-tjr de Alcântara
America Fabril . .
esperança . . . .
Carioca
Ijiiifiniiça Industrial
Cometa
Tiiuca

C. Diversas:
Docas da Bahia . .
1). de Santos, nom.
Ditas .10 port. . .
J-otcrias
T. e Colonização .
T. c. Carruagens. .
Centro, Pastoris. .
Melh. ilo Maranhão
llivi-,i:it-i-a . . . .
Mtvc. Municipal. .
jMIll 1.IIM . . . .
Cordoaria Cellulose
Cinema.. Brasüeira

S-ixambii_._sa Cotomho . .
Cariv"! Conservadas
.Mniffi. IMumlnvnsc

-elicnli&jr. t
C. Ilrnliiiia. . . .
Docas tle Santos. .
Te».". Macccnsc . .
America l-iilirü. . .
f. e Carruagens. .
Confiança Imlustrial
llrasil •Imlustrial. .

ftS_jiido.i Carioca . .
Proo. Universal . •
Ttciilos llotafogo .
Merc. Municipal. .
Tecidos Alliança . .
Iiitliisirinl Mineira .
l.nz Stcariea . . .
lír-nca Kniâo. . . .
í'aliril f.inli-l.iii.i. .
Tijiici . . . . . . ¦
TccnJ ¦*! Corcovado .
•S. Alcixo. . • •
IS. Helena . . . .
IVot*. Industrial. .
S. Uosalia . . . .
Ti.il I.u* . . . .
1'roiliietos Cliinueos
Dr.i-U IiiJustrinl, .

OFFERTAS
IVm!.

rç-8$oo

;7.|$jnn
y6-)?ooo

;*Bo$oo(.

?9$ooo

440S000
7705000
Boojooo
i99$ooo

196S000
196$000
320?OOD
3T7$000

iCjíooo
202ÇOOO
1455000
i7o$ooí

2I0$000

1 (0S00.

90S000-ojoon

27ÍOCO
.".-?*<"¦
15^000

t.-íooo

I70$ooo
í70ÍÒ00
aooSooo
3005000

i-USoi

S..S..no
'Sofoii;

i4í„o
8{ooo

-iii$aií»

120$000
BoSooo

250$ooo
i^jou1-»

200$QOO

¦ÍOO$tlOOO

1S9S0OO
aoo?ooo
igo$ooo
ruo$ooo
120$000
iooÇooo

üoíooo

200$00^
H(8$00O
IÕ0$000
r95$ooa

200$fíOO

7955000
7984000•/,-I$.K"..

772ÇÒOQ
75li?ODi)
7G7ÇOOO
yfiíííooo
315Ç000
iqoÇooo

770$ooo

1.1$-» o

I2p$000
1B5SOOO
I90SQO0

Comp.
7055000
890^000
772$ooo
7G8$oõo
765^000

76o$ooo

roSíooo
io3$ooo
igjSuoo

200S000
115S500
165S000
175Ç0OO
S03$ooo

20JS000
8,io$ooo

I25$00->

-•U?l)00
I0$000

2;$ooo
20$000
21 íooO

3-t?5°0
i3$ooci !

i;,-$ooo
32$0OO

1 íoSooc.
120ÇOOO

i6o$ooo
17o$ooa
c6o$ooo
cooSooo
IJ0$0OO
132^000
|20$000
I65ÇOOO

23$000
455S000
4-íuSooo
1.-.Ç--0
7$'so

f,o$eoo
l?Suo^

;,C?oi.o

Go$ooo

I00$000

I0Í50O0
Sl).?OUli

I95S000
1Q2S000
iSSÇooo

iSoíooo
:o"Sono
I05S000
1955000
1S0S000
1S1S000
i7o$ooo

3,l$ooo

I25$0OO
1RÒS000
2ii0$000

ANNEXOS
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BAlANÇO KM 31 DE DEZEMBRO DE 19.15

Aclivo

eatradas a realizar .... :r .- ¦-,,':.:¦

AVISOS
CORREIO — 3;sta repartição expede ina-

Ias pelos seguintes paquetes:
Hojei
Tcrence, para Bahia, Trindd. « Nova

íork, recebendo impressos até ás 8 horas
da manhj, cartas para o interior ate ás
8 112. idem com porte duplo e cartaa para
o exterior até ás q horas.

i.iüi-r, para Santos e Rio da Prata, re-
cebendo impressos até ís 8 horas da ma-
iiliã, cartas para o interior até ás Si|j,
idem com porte duplo e cartas para o «xte-
rior t até ás 9 horas.

Minas Geraes, ipara Bahia,' Recife,' Pari,
S. Juan e Nova Vork, recebendo impres*
sos alé ás 10 horas da manhã, cartas -para
o anterior até ás 10 ila, idem com -porte
duplo c cartas para o exterior até ás .11
da manhã, e objecto] para registrai atá
á; IO.

Bahia, ¦para Victoria e portos do nor-
tc. recebendo impressos até ás 8 horas
da manhã, cartas para o interior até âa
8 1I2 e Idem com porte duplo até ás 9.'¦ Goyas, para Paranaguá, Autonina, São
Francisco e Montevidéo, recebendo òmpres*
¦=03 até ao meio-dia, cartas «para o interior
até ás ia 1I2, idem com 'porte duplo e
cartas para o exterior até ai da tarde,
e objectos para registrar até ái n da
manhã.

Itaiuba, para Santos, Paraná, Santa Ca*
tliarina e Kio Grande do Sul. recebendo
impressos até ás 8 horas; -da manhã, : car-
tas para o interior até ás- 8 i|_ e idem
com _ porte duplo até às 9.

Frism, para Bahia, Recife e Kuropa, via
Vigo, recebendo impressos até ás io horas
da munliã, cartas .para o interior até ás
10 i|j, idem com iporte duplo c cartas pafta
o exterior até á_ n, e objectos para re-
(listrar ate ás 10.

Amanhã:
Almirante Jaeeguay, para Cabo Frio, Vi-

ctoria, CaraveBas, Ilhéos. -Bahia, Aracaju',
PeneaOj V. Nova, Maceió e Recife, -rece-
hendo impressos até ao meio-dia cartas pora
o interior até ás 12 1 ja, idem com porte
duplo até á i hora da tarde e ohjectos para
registrar até ás n horas da manhã.

DECLARAÇÕES
A AUG.:. LOJ.: . CAP.: . FRA-

TER.:. ESPAX0LA
A Aug.:. I.oj.:. Cap.:. Frater.:. Es-

paíiola, devendo soleriinizar lioje, mim
mesmo tempo, o M." anniv.:. de sua
íund.:., a tomada de posse da nova
Adininist. 1. e a adopção de Lowtonu, fi-
lhos de Ur. t. do quad.:., pede a todos
os LLoj.:. e Monasé, regul.:. os seus
contparecimentos á hora do costume,
afim dc com suas presenças realçar aiu-
da o brilho dessa L-css.:. Magna, —
Albert Lévy — Scct.:. (.S 9105)

Aecionislas
Acções em caução
Agentes no llrasil e na Europ;

(Títulos dcstonlados
Carteira (

(Effeitos a rccclicr .

Contas correntes garantidas ,,
Valores caucionados
Valores depositados -.
Diversas comas
Caixa: cm moeda corrente ..

16 -.900^000

So:ooo$ooo
,8..:6i3$54*-

13.1S,- :-toj?-i59

i.„6»fogS$qi3 14.833:301.527^

Gottas Virtuosas de Emes.
to Souza

Curam liemorrhoides. males do utero.
ovarios urinas e a nronría Cvstite.

CENTRO RHM5FICÜXTE PAIVA
C0U0E1R0

Secretaria — Rua Luiz dc Camões, 36.
Expediente — Das 10 ás ia horas.
De ordem do sr. presidente, convido

aos orphãos, filhos de sócios, que con*
tarem de edade até 12 annos, a envia-
rem a esta secretaria, até o dia 8 de
setembro, suas petições, declarando
edade, filiação e residncia, para desse
modo, serem incluidos no sorteio «Jo»
donativos animaes a verificar-se a 9 do
mez próximo. Secretaria, 29 dc agosto
de 1916. — O secretario, F. Lima.

S 8664

S:~- -.-^'^ '" 
,{ 
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Agava
Â Hora
A Real
Garantia

520
511
153
274

. 1

n doso

Casa Importadora fle jóias, relógios e metaes finos
8-10, TRAVESSA DE S. FRAIIOIS^S., 8-jq

A joalüoria mais popular do Brasil,

Tem sempre variadissimo sortimento de finas jóias, Relógios,
Pratarius, etc, a preços de verdadeiro reclame

O LOPES 6 quom
OA n for-

tuna
wnis i-u-iid- nas loterias o offere-
co maiores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151; Qui-
tanda 79, esquina da Ouvidor;
1» de Março 53, largo do Estado
do Sá 89, General Câmara 363,
canto da rua do Núncio; rua do
Ouvidor 181 e rua 15 de Novem-
bro 50, S. Paulo.

7.0.(6 :oSj$o34
23..lSo:oo':v-:*i8
25.9981364$-»-

4.548 :_8atSsiS
13.690 :.(i.|$73-!

9-.537.-5°?,84

Passivo
Capital .. .- ,. .. -
)•'-.nulo de reserva .. .. .. ..
IJeppsito da Direetoria

Ucpositatitcs:
por clc com e sem' juros ..
idem idem de aviso ..... •¦
idem idem dc prazo fixo ,,
idem -por I.c.ras a Premio .,

Depósitos jtidiciaes
i)..p05Ítiintcs dc títulos <¦ valores
Títulos por Conta de Terceiros

Dividendos:
Saldo r.utirior
Pelo 11" a distribuir á razão de S"

¦ 9-.1
..f-i
492

.So.'

;so6$042
:185576o

:So4$i30

,ooo:ooo$ooo
333:2is$4S5

8o:ooo?ooo

.„29:920$963

48:S-7$730
.479:35«vS89
¦ 33o:4-i7$66S

23 -.C..-3$c,oo
19913245000

Diversas coulas .
Lucros e perdas: alilo que passa

22; :9-|-$ooo

32o:4o5$.|69
!02:.|Cy$Si3

:> ile Janeiro, 5 <le janeiro clc 1916.
•sidente, (•'. Gonçalves, contador.

9-.S37:=50$984

João Ribeiro de Oliveira e Sou-

BANCO MERCANTIL 1)0 RIO DE JANISl/íO
DEMONSTRAÇÃO DA COXTA; DK LUCROS E PKRDAS BM

DE DEZEM BRO DE 1913
3-

DEBITO CREDITO

Despesas Geraes

desta coiFechamento
ia ei. . .

Idem
Juros

Dividendos

i-lo ii" r
razão di

Fundo

distribuir, á
S "|" . . .

de Reserva:

cado

Diversi

Saldo

s| o lucro verifi-
neste semestre

; lançamentos .

Rt-XEnKDORlA IU", MIXAS
Arrcc-iJaçã
I>e ia 30.
J.m círual

sadu. .

1 do dia 3".

perio-io «Io 0.!!

iS:oo?Sio')

1C1 :**»3$oi5

-7- :S-I3?453

i99:3-'-t$ooo

33 -53-$-4S

3 :SSo$8-io

!02:.|C9$3i3

772 :7S5$;C8

Saldo do seme-re
sado ...*,,

pas-

icscoiilos, commissucs
o diversos lanc,amcii-
tos durante o scnieSj
tre

19:684$670

:ioi$09S

Rio de Janeiro, 5 dc Janeiro de 1916. C.0111

*72:7Ss$76S

contador.

BANCO MERCANTIL DO RIO DE .TAXI.1R0
DALANÇO EM 30 DK JUNHO DF, 1916

Activo
entradas a realizar - .-Accionis

Acções cm caução
Agentes 110 Hr.ir.il c r;a Europa

(Titulos descontados .
Carteira (

(Effeitos a receber ..

Contas concilies garantidas ..
Valores caucionados
¦Valores depositados
Diversas contas
Caixa: c:n moeda corrente ..

Capital
Fundo de reserva ..
Deposito da Direetoria

Depositantes:
por clc com e sem
idem idem de aviso¦idem idem dc prizo
idem por Letras a 1'

13.08o:

.6 :gooíooo
So ;ooo$ooo

,697 !0'49?.|99
;iif0b4

1.873 :ioi$ü2o 14.

8.6-3:

i4-?70-t

:6;-t$6.|7
25,323:2405833
34 • 389 :.Í5 ¦ $o8g

4. iSp ;4>53$o31
14,627:92,15793

10.1.909:1.155.-96

.ouí' :ooo*ooo
3.16:6835720

80 ;ooo?ooa

juros

fixo
remio

22.535:70355.13
4.634:072$43i

545 ;.S;Sío7o
6.749 :.-675oi-o

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
L01JO NÃO COME LOBO

Quando teremos, senhor redactor, ura
•homem de bem como Prudente de Mo-
raes, capaz dc frovernar o Brasil?

O actual presidente não pódc inspirar
confiança a quem con'hcce os seus
actos. Deixando no olvido muitas das
suas fraquezas, quc se podem ler nal-
guina collecção do Correio da Manhã,
apenas lembrarei algumas que por si
sós definem o companheiro dc chapa do
fatídico marechal Hermes.

Como suppostò vice-presidente da Re-
publica, recebeu alegre c bcalificaiiiciite
trinta contos animaes, durante quatro
annos, para viver pescando em Itajtibá;

¦Como presidente, com fraqueza lasii-
mosa, curvou-se ã vontade pervertida
dc Pinheiro Machado, conservando** no
poder grande parte dos homens uef.-is-
Ws quc no governo inarechalicio concor-
rei-.-im para a mina moral c material do
paiz:

Na direcção dos públicos negócios
está recebendo inspirações lio leader da
Câmara Federal, o macliravclko sr. An-
lonio Carlos, politico barrigudo, sem
real .prestigio, que só pódc conseguir a
presidência da Câmara eni Juiz de Fora,
forjando uma eleição de dois gr.ios no
Estado de Minas, c amparando á custa
dos cofres públicos, nunca dispi-iulcudo
um só vintém da sua sempre apertada
nlgibeira. a muitos políticos quebrados,
prolcgcndo mesmo, acintosa e cseiinifa-
lusamente, os maiores jogadores do bi-
cho naniiella cidade, onde só fez aVni-
gos. eleitores, seguindo o exemplo - ilo
egoísta João Penido, -repartindo, entre
n .'sua gente, o ihesouro municipal, e
deixando aquelia princeza de Minas en-
treguc ás moscas e á podridão dos mãos
esgotos, sem agua e invadida periódica-mente pcl.is enchentes do Parahybutia c
pelo itypho das alturas.

Com_ semelhante -orientação, o com
uma Câmara na sua maioria composta
de nullidadçs chronicas e jesuilicas,romo o .mencionado João Penido, Va-
lois tle Ci.stro e outros — ca-iii*." miili,
non valentes lalrarc — vivedores feli-
zes que jamais tiveram força moral
para uma palavra de protesto contra as
constantes _ e escandalosas ladroeiras
dos timoneiros hermistas, no passado
qualricnnio; que poderá fazer esse .lio-
mem, infelizmente tão avariado, senão
calar-se ante as maiores misérias e des-

Jiiuics:idades, e deixar a res-publica ro-"tar para o abysmo da complcla 'bancar-
rota material e moral?

Sen; patriotismo e cercado lir- vendi-
l*es. como se lia cio interessar pela
grandeza da Pátria, pela felicidade do
povo? Que importa a esse matheus 11
miséria e a fome dos pobres? Que va-
lem os brasileiros para semelhante pre-siilenle: citjus Deus venlcr est:

Já não o vemos como o principal re-
sponsavcl pelos morticínios nos listados
do Espirito .Siinlo c 'Matto Grosso, dan-
do mão forte ,1 bandidos e aventurei-
rus?

F. não estão -ahi essas conimissõfs e
nomeações rendosas a Hélio Lobo, ao
marechal Hermes, ao conde Frontin,
ele, para definir n. homem? Ií não
contuiua o seu Arrojado com seus ver-dadeiros niro;».- na Central? Similiacum stntiJibus,..

Saibam, finalmente, todos ps brasilei-
ros sensatos c patriotas, c curvem suastrontes humilhada- r meditabundas^ rmc
o governador desta malfadada Republicae uma personalidade inteiramente cm-
polgada pelo jesuitisme'- t% por elle explora-tío

I.'--'-a sc ajuizar dn sua mentalidadeliasia .saber-se quc esse primeiro ma-lustrado do P.uz, logo depois de eleitovice-nresiileiite nelas actas falsificadasuns hermistas, lez uma perigrinação ane e descalço de 1-tajubá 11 Apparecida,
para penneiiciar-sc cm ciiinprimeiiío de
promessa milagrosa'

Pasta!
-Ris o homem I
Pobre Palria!

FREGUEZIA DE S. JOÃO BA-
I-TISTA DA LAGOA

A começar do mez de setembro, o
horário das missas nesta freguezia nos
domingos e dias santificados será o se.
guinte: ás 6, 7, S 11_, 9 i|2, 10 t\i e
11 i|_. J 8636

.TACAl!i.l'AGÜA'
Nos dias Se 10 dc setembro reali-

zam-se as grandes festas em liomena-
gem a Nossa Senhora da Pcnna, prote-
ctora das artes c seiencias. J SÍ-I14

A' 
'PRAÇA

Pereira 5" Medeiros estabelecidos
com botequim, bilhares c hotel, na Es-
trada do Retiro 11. 19 (liangu') de-
ciaram que desta data dissolveram a jo-
ciedade e que fica o mesmo negocio
com o sócio João de Faria Pereira, e
previnem aos seus credores que o activo
o passivo da casa fica a cargo do Sr.
João de Faria Pcreir-íi,

Uio dc Janeiro, 29 dc Agosto de
1016 — Pereira & Medeiros, João cie
Fúria PcrciraK. Manoel Pedro de Me-

(8747 J)

.0 QUADRO»
Resultado de hontem:

Antigo. . . • Urso
Moderno . . Peru
Rio  Jacaré
Salteado. * . Cabra

Variantes
90—07—00—30

nio, 30-8-016 nom

DENTADURAS

A IDEAL
817

Rio—30—8—016 S "035

597
RlO-30-8-916  S 9033

Águia de Ouro

Rio-
7—22—3

-30-8-'.UO

326
1

As dentaduras feitas pelo espccinlls-
ta Dr. Silrino Mattos não lêm ncnlut-
ma differença das dos dentes naturaes. A
confecção de taes trabalhos obedece a um
systema complctaincntu novo. cujo
effeito é realmente agradável. Refor-
mara-se, cm 24 horas, dentaduras ve-
lhas, ficando perfeitas c novas. Con-
certam-se dentaduras, por mais quebra-das que estejam, em horas, bem como
se lhes dá pressão quando não a te-
nha 111. Os seus preços são os mais ra-
zoaveis possíveis, sem competência e ao
alcance de todos, e os seus trabalhos
garantidos por muito teinno.

3 - RUA URUGUAYANA - 3
Canto dn rua da Cariocn

78-13 J

GRANDE BOTEI.
_ LARGO DA (J.APA -

Casa para familias .{' cavalheiros
tratamento. Optimos "«posemos ri,
mente mobilados dc nono. Acccssor
reiitiladores e cozinha oc •¦ orunu

End. Telear. "Gratidllotel".

TERRENO
Vemle-ise um tendot n íipr 31 •,...¦-

na rua Capitão Teixeira Sài*i*j_0 j,.,., ,
adeanie do n. 68, estação de Doi i -,,
Uio, ila linha Auxiliar, e do Liberdade
do Rio Douro, ;i minutos ,l:ls cstàcõ,
trata-se no rna S. Pedro ri, -i.|.' "V

rua j.i tem agua can.lbsada. (j _iç,;

ESCRIPTORIO

deiros
-, 

ASSOCIAÇÃO 1)0* K.MI-11I3GA-
DÒS NO COMM13ROIÒ IX) RIO
UE JANEIRO
'Cúiitinu',! cm viuor a resolução vo-

(ada pela ásscmblén, -dcl-^bcra-lriVa para
a íidinissão -de sócios iséiiitos <Ic jóia.•Os srs. sócios em alrazo poderão se
quitar pagando o debito de uma st»
vez ou ciu prestações.

Üs que não fizerem questão de con-
servar a anli_ra .matrícula, podem reen-
trar, fazendo-se propor, gozando da
isenção de pagamento da jóia, emquan-
lo estiver em vigor a deliberação dn
assembléa a- respeito.

Mio de .lanciro, 24 dc agosto de loifi
— Pedro Xavier tle Almeida, 1" scere-
tario.

Americana
S69

nio—30—S—1910 J 0051

Aluga-se um bom escriptorio, na ru»S. José ns. Pliarmacia Brito. (J 7894)
—- 1-1-1- i-hiii-jii ¦ 11 ¦ 'x_tT__%

VIAS URINARIAS
Syphilis o moléstias do

senhoras
DR. CAETANO JOVINE

Formado pela Faculdade de
Medicina da Nápoles o habili-
tado por titulos da do Rio do
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos uietlirae.- (sem opera-
ção), t-ouorrhéas chronicas, cysti-
tes .hydroccles .tumores, inipoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e da- 2
ás s. J.nrgo da Carioca 10, sol).

A'S BOAS DONAS DE CASA
INDICAMOS

o MAR VERMELHO
O ÚNICO BARATEIRO

Assucar fino $,;, ,
Assucar 2n 3_».(,
Assucar 3a $¦...,

Feijão prelo E. $-"6o: feijão cores, $ •
Ç-:6o e ?.-ioo. Aucitc Solar CoeBiosa, i
;?5oo c tudk) mais sem exemplo. A-;<
des Lobo n. 55. Tel. 511, Villa. (J SS-

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V, S. quer comprar moveis a pre.-.!*

ções por preços baratissimos, entre-
çando-se na 1* prestação, sem fiador,
é na Casa Sion; rua Senador Euzebio
ns, 117 e 119, telephone $209 Norte

(J 638.'

Aluga-se uma
Àndradas n. 44

LOJA
boa loja, .1 rua d«

M. SY„n.

Caridade
140

S 0003

Fluminense
1837

S '.'096

Operaria
S640

U!M.VNI)AI)l'l l.K NOSSA SENHO-
RA DA íi.YI-A DOS MI.ROA-

.\OV1I-jM\iS
iTerça feira, 20 do corrente, ás 10

horas, na egrejà desta Irmandade,
principiarão as novenas que precedem a
festa de nossa excelsa padroeira Nossa
Senhora da Lapa dos Mercadores, de-
vendo esta ter logar a 8 de setembro
próximo.

De ordem do -irmão provedor convi-
do a toíloa os nossos irmão.-*: o fiors
devotos ipara assistirem a estes actos.

•Secretaria da. Irmandade, -7 de
agosto de ínifi — O secretario, Al-
fredo ... /'. Ferreira. IM. -44--

CORA RADiDi-L
Da fiONORRHÉA CHRONICA ou

RECH.NTH, cai poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da «yphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas ds Wright.
Assembléa, 54, dns 8 ás 11 e ia ás 18.
6ERVI0O NOCTUI5XO, 8 fis 10——• Dr. Pedro Magalhães. (R 9:45

9_t_-*.
r

S !!007

¥a_*iantes
37--Í0—40—74—-0

río -30 -S-Old S0008
ÍÍÍHÍil_ÍlWi'!S!M ¦

! .0111111
1 195 I

GONORRHEAS
cura Ínfallivel era 3 dia*, sem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante-se a cura completa com
11111 só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$soo. Deposito geral:Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio de Janeiro.

___S____S_

BíbHo.heca de Obras Celebres
Vende-se i.mi collecção de livros

completa, inteiramente nova e de quali-dadí superior, por 20o$ooo. E' enca
drrnada «-m Roxburgh, Custou 45o$oooPropostas por carta a Antônio, posü-restante do Coiieíi- da Manliã.

V. Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente

por aluguel mensal e módico, todos cimoveis; rua do Riachuelo n. 7, Caja
Progresso.

DELICIOSA COMIDA
Só se obtém, cozinhando-n nas ma.

Kiiificas patu-llas dc pedra ".Mineiras".
Deposito, Bazar Villaça, 126 rua Frei
Caneca. Louças e trens de cozinha-
por menos 20 0_° das outras casas.

(M 84.-.)

Sementes de capins gordura
e jaraguá

Vende-se qualquer quantidade, seiiien-
tes novas e garantidas, na casa Pinto
Lopes _ C. commissarios de café, man-
teiga e cercaes. Rua Floriano Peixoto
n. 174, Rio de Janeiro, Telephone nu-
mero 300o. -ma J

que o explora,

Depósitos judicíaes
DcDositíinícs de títulos c valores
Titulos por Conta dc Terceiros

Dividendos:
Pidlo anterior
Pelo i:." a dis.r.i.uir

Diversas contas
I.ticros e perdas:

Rio de
Mente. .V.

.-ni iro,
Moraes

razão de

quc passa

C de_ julho de 1
e Castro, cont;

it}.-7*o;-ooo
190 :,*-.) $000

34.4CC !I23?054

50:3935070
39.712:501:59:2
3.555 :S;6?ui()

2t9to.|4$ooo

364 iCqoSoot)
i03:743$So*2

10,1.909:145 $..6

.116.• lor
João Ribeiro d,
interino.

Oliveira e Sou:a, pr

VARTTnf.íR

Porto;
VAPOK

ilo norte,
r-.; •RADOS

"Caoivar
"Olinda"

rrisiu". ,
Uunipv".

Rio dc Janeiro"

Porloí dn nor
Itio i!n Prata,
Kio ila Prata,

Setembro:
Callan e,,esc3., "Oi
Chri-fíania c cscs.. '
'Portos do su', •-Laguna"
Inglaterra e cscs., "Amiizon". .
ITortos rlti nortr " P-.:. -ü". . . .
R-11 ila Prata, "P. di Uiline", . ,
Kio <h Pr.ita, "Dcmerara". . . .
Kio da Prata, "Sciirnina", . . .
<.'a'!á-i e cscs., "Metici", . . .
Ri,i di Prata, "Vestris"
Inglaterra e eses. "Deseado". . .
Rio tia Prata, "Drina"
Xova Vork c eses., "Voltaire . .

• Bill.ír, e eses., "P. ile Sulriislegu
Portos dn norte. "Acre"

VAPORES A SAIR
Amstcrdam c eses., "Frisia". . .
Kovif Vork e cscs.. "Minas Gerai
Tortos <b norte, "líaliia''. . . .
Montevidf-i, "Govnz"
1'ori.is ilo ssl, "liajulia . . . .
S. Pi.liüs c cscs-, "C.-ir.imioir. .
Uio -li Prata, "Liger*

Setembro:
Port"! do sul, "Capivary", , .
Natal c cscs-, "Curupy"
Kccifc e eus-. "A- .larrcuay . .
-lonteviiléo ,c e=c., "Sírio . , .
Inglaterra e cscs. •'.__rit_i\* . .
•S. 1'idelis c esc-., "rulrlcnse . .
JReciíi' o eses.. "Itanucra". . .
Rosário, "Mantinttcira 
Porlos do sul. "Itatinga . . . .
P.-iranagiiá. e c-r.?., ' Murtuilio . ."Rio ila Praia. "I iiapaha . . . .

1 Laguna c cscs.. "Mavrink . . .
Katai e eses.. "Tupy *»¦.-..••
Kio cia Praia. "Amacoti'. . . .
Natal c cscs., "ltatnica . . . .
Portos ilo norte. "Cear- . . .
_\racai:'i c esc»-«lI*a5?c?,.-. -,¦ •
Sbenova e eses.. "P. ili udme'. .

I Santos. "S. Paulo"
Inglaterra e cscs.
JÉordéos e eses..

I.ANTO MKIíCAXTlTi 1)0 RIO DE .lANKIUO

DEMONSTRAÇÃO DA COXTA DE LUCROS E PERDAS, EM
JUXHO DE 1.116

xax-K-mrnmau _ec_-s__rn_a _*M-jm-m___i -wxx* xsuxcn ¦ tocam: vsia_w_*r_<

30 DE

a--_j_-_-t__--_r-n-B-p-i-*Kt^-*&-»*-,^ t__m

DEU1TO CREDITO

Despesas Geraes:]

Fechaecuamento tícsía con-l
! ta]

Ideai
I

Dividendos:
. ]Teio 12." a distribuir,!

á razão de B*,|"...
i

Vmulo de Reserva:

10 "j", sobre o lucro li-
quido verificado nes-
te semestre . )

Saldo que passa

29S :o49$ri45

i99:.*2.!$oen

Saldo do semestre pas-!
sado

Descontos. Commissões
e diversos lançamen-
tos. durante o
mestre

io.|:26-;iSSi-

700:346$rCS

Jnneiio. C de Julho

z-

—\

-v À. _.
3; fo-í-i.., I 8o2t8i6$sSi

So.:Si6?.*Si I '
_t___m______mmmmWHM_m___ -ys__t^*f__'j3az__n__Ti-3a^___WL'

Ie 1916. IA. Moraes c Castro, contador interino.
o st_t__p__c__L__-rm_u_-3_f_______rí-

3 \* í
ACÇÕES

Demerare**Seqi*r.na", .

De
mo» de

dc 1915 a 30 de jiu-.iio dí 1916 foram lavrados S4 te.--de julho
nsferencia, scr.do

Tor venda . . .' c.-iuçSo . . .¦ levantameot-" alvará . . .
t Total . . .

de cau çüo

/

71
2
1

10

64

Especialidades
1 ilhas.

Sete de Sctcml

L'.m MixKiuo n.1 Cf.msia,

nicu,;: siattos
MAMCL-RE

preparo

COMPANHIA 1)1', SÃO CUItlS- i
TOVÃO

AVISO AO PUBLICO ',
A partir dc sexta-feira', 1 de setem- ;

hro, entrará cm vigor o novo. itinerário !
da linha dc "S. Francisco X-n-icr", 1
que foi approvado pela Prefeitura.

Ida: — Largo dc S. -Francisco,!
Souza Franco, Avenida Passos, Maré- j
cluil Floriano, Praça da Republica, 1
Visconde dc liajína, Visconde de Sa- |
pttcahy, Avenida Salvador de Sá, Est:i- ¦
cio, ll.iildoelc Lobo o S. Francisco j
Xavier,- esquina dc Mariz c Barros.

Volta: — Peio mesmo itinerário.
Rio, 30 de agosto de 11116. j

A' IMiAÇA
Cruz & Lemos, estabelecidos nesta

praça á rum Municipal 11. o. participam
a esta praça e ás dos Estados do Rio
d, Janeiro, Minas e S. Paulo qnc
nesta dala dispensaram os serviços dc
seu empregado viajante José Alvadia,
cessando portanto o valor da procura-
ção passada :to mesmo, bem como de-
•elaram não se responsabilizar, desta
ilulii em diante, por quaesquer trans-
acções que pelo mesmo venham a ser
feitas om nome dc nossa firma.

30—S—916
JiiBiíiilBiailSÜ!!»!

S 9134 1
IJBüiiiBiliilBiiiiK-wl

A Universal
828

nio, .io-s-.ig. a suo

»:.
BANCO LOTERICO

Itosnrio 74 o It. Ouvidor 7<"0 PONTO"
130 — I!. OUVIDOR — 130

Bão as cusns ain; offcreccm n
maiores vimtngens o uavim-

tins ao nublico.

ÃO

Motocycletas & Bicycletas

ISNARD & C. - Rua 7 de Setembro, 75

DA FEÜG1DÃDEI

Uio de Janeiro,
- Crus éí Lemos

1016.

9-057

BILHETES DE LOTERIA
TlcinoUi-iii-sn bilhetes nara o

interior nieiliniite o norte ilo
Correio. — IíRANOISOO & C.

Run Sachet n. _•_
í di' agosto de

(j

HNNIIWrifiS !IMA VhU milflliiiUliuiiJ. UM üAüA ÍlU__
 -i
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106, RUA DO OUVIDOR, 306
Filial ã praça 11 de Junho ti, si — Rio'ie Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de T

Aviso: — O.s premto
tucama di. dn extracçüi

FERNANDES & C
Telcphons 3.05. — Xortc

BOLSA ÍMÍIA
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Salve o à 31-8-1
min s ii .-ai n.i uuitiii-

izn Gonçalves Pereira
esposa do sur. Antônio Porei-
ra Dias da Cunha, meio pc- _
rente da firma Pereira Aguiar
mil venturas desejam seus
cunhados e irmãos A. 8. i
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DR. i:i)l',\i:iit) DK HARROS

M.HD10O, OPERADOR E PARTEIRO
Cumpro o grato dever de vir trazer)

ipuMicamcntc os metia mais sinceros
agradecimentos ao exmo. sr. dr. Edu-
ardo <\t_ Burros, a cuja •compelerecia
profissional devo a vida de minha cs-
•posa, ipie depois de ler :i!o uma gra-
ve iuCcc-.-ão pueirperal na qual se mani-
testaram os micróbios "cstr*.ptococcos"

foi ipor este clinico -tratada com o
maior desvelo. Segundo a opinião de
outros médicos que consultei, pôde o
sr. dr. Eduardo de Barros orgulhar-se
da cura que fe*;. pois este caso era ;:!é
linje cciisidei.-idn incurável c, .depois
de ter visto minha senhora ás portas
da morte, vejo-a hoje restabelecida e
tenho a felicidade <íc poder vir tes-
tcniunhar a este senhor n minha pro-
funda trratidão .peia grande dedicação
de um verdadeiro amigo que teve du-
rante a marcha da moléstia,
•íor dsto pedir ,-,o sr. dr. Eduardo d?
Ii:.-Tos que fuça desta declaração o
uso que quizer.

Rio de Janeiro, *o de agosto de
ioi6 — Antônio José Baptisla. Rua
Visconde de Santa Isabel n. 255 —
Villa Isabel. J. 8948.
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(HKKlílí; TRAVAR
COM A FIHH

Comnrno bilhotr'IHIÍICA. Avonli!
1-12, rsMttiina il.-i 1

I,:'i 1-neiiMli'iiI'i'is
vosso ii!,-'ü!.

RELAÇÕES
!TÍ'NA V

11:1 ROIiSA 1,0-
Rio uranco

n dn Assciublón
1 rcnllzticno ilu

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com uni preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10.
i° andar, entre as ruas S. José e As-
sen-bléa. S 448

Convém a todos
faber que o "Tridigestivo Cruz", é otinico remédio approvido pela Dir;
ctoria de Saude Publi.-a, que cura a;moléstias do estômago e intestinos.

Grande saldo DISCOS E
GRAMOPHONES

Figura Risonha. R.Nova
5».

Ourives
S igíf

Estômago
Tridigestivo Cruz, é o unieo remédio•jue cura ns doenças do estômago e in-iiítinos. Drogarias e pharmacias. Vidro. i$soo.

Superior predio em Botafogo
3 grandes quartos com jmielíns.

2 salas, banheiro com ngim iiucn-
to 11 fria, ííiiz, electricidiule, fogão
a riiz, jardim, quintal. Vcnde-so fl
mu Assis Bueno 50. (,T 8096)

ÍÜ0R FÉTIDO 
J

dos pés e dos sovacos, catinga, frieirai,
coniichões, etc, desapparecem rápida*
mente com o uso do "Suorol". Preço
2», pelo Correio. 2$5oo. Vende-se em
todas as drogarias, perfumariás, phar-
macias e ã rua Uruguayana n. 66. Pe-
restrello íi Filho e Avenida Passos 106.

A 8440

IMPOTENCIÃT
E' I-OSSIVET. CDRÀIi-A SEM

REMÉDIOS A INGERIR 7
SIM!!!

Por um metUodo scientifico e racional
do dr. G. S. especialista. Dirija-se 1
FLORA INDÍGENA, ACRE, 69, ou porcarta com 200 réis de sello, para res-
posta. j 83ií
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§Mas 
La-

banca & C.
I são os que
9 9* # lêm pago

mais prntnins c quo muis vanta-
gens offerccem a-seus fregue-
zes Largo de K. Francisco de
Paula, 30. A casa mais anlisr.i
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DEUAM HONTEM

MAJOR ZOSIMO WBRNEK
NOVO VPPARICI.HO EXTIN-

CTOR DAS SAÚVAS
Correspondência e informações.

rua Theophilo Ottoni, 121, sobrado.
Residência: lístação de Anta,

lí. F. C. E.
Eslado do Rio dc Janeiro. (0004)

Sc de

(em iórma de pilulas)
0 mais poderoso especifico para a cura da Syphilisdoenças resultantes da impureza do

Antigo ....
Moderno,..
nio
Salteado....
2' piainio
»•
4- .
5,

0.0 Cachorro
Tigro
Maciço
Potú

55S
0.-ÍI
GC,7
115

PHARMAGIA
Compra-se uma,

com as iniciacs N
cção.

1 prestações; cartas
J., para esta reda-

S T3-7

Botequim fi restaurante

todas
11 mi*-

ü U Pf-1 ^ATOL 6 imminenlcmentc superior nos;ffescus effeitos a todas as injecções.
m Garante-se a cura.
_S Tubo cora 32 pilulas, 8 a 10 dia» de trataraonto, 5S003 nofoj,Correto mais .00 reis; 6 tubos, 27S00O, pelo Correio mais 330JODEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares

G3, Praça Tiradealea, 63 —Rio de Janeiro
Mím_m__w_mmmxwm£N_g__a___í_S____

GRANDE HOTEL MILAHO
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele*

gaiitcmente mobilado. Cozinha italiana
e tranceza. Acceitani pensionistas avul-
sus a Ia carte. Avenida Gomes Freiie.
7, teleph. jr-.o, Central. S 423

«. AMERICANA
699

flio—30—8—016 rj 0123

1 raspassa-se um uc
j localizado, contrato
! Central'; para inforni

S.nros Martins & C,
nicij.jal 11. :(,-,.

111 montado e bem
r.ngo e cm logar
içõcs com os srs.

uo Mercado Mu-
(9W)

Propaganda
4613

Venho i I'*io -30--S—916. H 912

| Uio, W-S
278

-oiô. n «085

Cabelleireiro
e cabelleireira para senhoras, casa de
primeira ordem. Especialidade cm pen-
teacto-3 modernos e com ondulação
Mareei por 3$; <-nige-se cabeça com
tinturas garantidas por isí e 20$; tra-
balha-sc e.n: cabellos postiços a preçomoderado. Casa Julio, nu de São
José n._ ie:, 1" andar, perto do lar-ro
da Carioca. Telephone n 3.419, Cen-
trai. (S. 85-oi

SOGIO
dePrecisa-se de 11111, com 5:ooo$ooo,

para negocio limpo, fitnccionando emoptimas condições, lucrativo . poucoespeculado. Nâo attende-se intermedia-
Rua S. Francisco Xavier 74

J 88.7
nos.
casa II

"MIL A"
Brllh-ntin.

deliciosamente
concreta com petróleo,
perfumadi com pene-t-ram. > escolhida essência, da brilhoe t-rma a cor do cabello, ao contrariottas demais brilhantinas que tornam os«abelloj russos. Vidro, 3.009. Pelo«orreio, 4J000. Na "A' Garrafa Gran-ae. rua Uruguayana, tt. *A 844-,

MODIST
Faz-se vestidos chies pelos iillimolfigurinos, preços módicos, tambem fam

se ajour dourado Mme. Passarelli. Te-
leplione, 33 Central. Assembléa, 117,
2° andar, entre Avenida e largo da Ca-no«. (8659 S)

ÜM CAVALHEIRO
que durante 18 annos soffreu de bron.
cinte astlimatica, tendo-se curado na
Europa com a rrecita dc um medico
allemão, envia gratuitamente a cópia
da receita a quem a pi-dir por escripto,
remettendo enveloppe com endereço e
sellado para_ resposta. Dirigir caria a
Américo Silveira, á rua da Relação
"• 3, 'Rio. Ji S50J

_-

SELLOS DO BRASIL
Compram-se por 50 mil réis os tr«

de Olho de Boi", sendo muito per-feitos, e por i.-,o?ooo a série dos incla-
nadoa. Santos Ixitão Sr Comp., rua
Primeirp de Março n. 39. _____ (5184))..

-w-s^i-sa—*"-**'''*"

MUTILADO ILEGÍVEL
4-
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Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
. Eztracçws publicas sob a fiscalização do governo federal

ás 2 U_ e aos sabbados ás 3 horas, á
RÜA VISCONDE DE IT_.._ ¦._¦______¥ H. 45

'HOJE
346-8

HOJE|Ãma_)_tã Amanhã
39T-_.__•

Pürl8400eminelo8 I Por lí,*?6üO em molos

Depois caie a__oe_:i____b_ã
-A. *s 3 lioras da tarde—300-.JS*

IOO.-OOOSOOO
Por 8$O00 em décimos

Sa.t>l>_i.clo, *3 cie òiíttilafo
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

34G - 1-
GRANDE E EXTRA0__DINA__8A LOTERIA

A CURA
da

impotência viril
'A perda total ou mesmo parcial daTlrllldade deprime o homem physico, omolhor dotado, encnmlnhando-o parauma velhice -ferococe. NS. ha affecçao

que lhe cause t-titos soffrimentoa ino-raes. que lhe traga mal» discussões In-
tlmas, Hs vezes mesmo sarcasmos e ca-
coados, tornando nsslra sombria toda asua existência. Deixar c_e estado semcuidados, na espéotatlva de uma cura
próxima, o cmbalar-se com uma espe-

, rnnça chlmerica, quando pedindo a bro-chura do Dr. Zélle, Intitulada a aRcs-
tauraçao do Homem, acompanhada de
umn folha de consulta dirigida franai
aos que mio podem lr fls consultas na

mu iimwm ú, .._..#.
das 9 fis 11 e das 2 ás 6, adquire-se
a certeza de rehaver a totalidade da
sua virllldadè; E;aa interessante bro-
chura, dc distribuição gratuita, conten*
do .xplleações o conselhos Indlspensa-
veis nos homens, deveria ser lida o re.
lida c ponderada nns lioras de desani-
bo o depressão invencível.

• 
^2^^_!_^^^_fe 

"" ^n^feira, 31 dej Ag os^|| ]$&
P '"^^^.^il^S
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JESPECIFICO I

| MA.G_M.DBA.Ltl

^ PARA CURAR I

j A -SARNA I

000$000 áÈmXiékWlm
Em 4 prêmios die 5©:

F»or l_t_ OOO, em vigésimos

_,_i?.*._.(lidos do ,)-1I,et_s ilo interior «levem ser acompanhados de
___.____.__¦ S"lva ° "nrt<! ••¦* Correio o diriuidos nos intentes eei-aes

-_ ____-FrH * C" lltJA I)0 OUVIDOR Ui, CAIXA N S17. 'l_ü£.
IiUSVEI.. e na casa P. GUIMAKiBS. RUA DO ROSAlÚO 71. esaiü-na do beco das Cancellns — Caixa ilo Cor, uio n. l.HT.i.

CACHORRO
'Perdeu-se um fclpudo todo branco,

jpie dá pelo nome de Rigolcto, grati-
fica-se a quem delle der noticias ;'i .-ivc-
nida Atlântica n. 812, Copacabana.

J 85-15

Cofres e Registradoras
do cem mil réis (ioo$ooo) pura cima,
prensas, machinas de cálculos, dc es-
cri.-ver, vend.-ni-se, comprám-sc e tro-
cam-sc, Rua Frei Caneca ns. 7 a 11.
Telephone 509... (M 8.136)

SATOSIN"
c utn remédio unico p.-la sua cí-
ficaria curativa em todas as af-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrlics agudos c chro-
nicos dos broncliios e dos pul-mões nos diversos períodos da
moles', ia

Efficaz e absoluto contra a Sarna, Garra
patos, Berne, Bicheiras, Gissanos, Mor
rinha, Manqueira, irritações

c toilus os demais males quo affcctnm o prejudicam ni
animacs.

USADO HA MAIS DB «O ANNOS
1 _tz desapparecer as cicatrizes produzidas pelas liemos e

moscas nos couros e que lauto os desvalorizam.
Não sendo venenoso pôde ser usado internamente contra

n _onibl.j-*u, Moléstias de Finado, etc.IMPORTANTE
O grando valor do Especifico Mac Dongall — liquido —

consiste cm não envenenar o insecto para depois produzir a
sua morte. O Especifico Mac Dougnll tão sóineiito aspliy.viii
o insecto ou parasyta, fulmínando-o inimetllntamcntc.

Torna o pello sedoso - Augmenta a lã em 20 •{.
Fabricado por Podidos a

Mac DongaJl Bros.; Ltd. | Roberto Roohfort-
Unico introduetor

Rüa do Mercado ÍO — Caixa 1911

GRANDES REDUCÇÒES nos pre-
çaa como sejam: camas para solteiro,
25$ a 35$; dilas rislori, para casados,
40.. e 45$; lavatorios inglezes, 50$;
toilcttes conimodas. 100$ c 105$; guar-
da-vestidos, 35$ e .15$; gtiarda-louças,
35$ e 45$ooo; guarda-pratos, supe-
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de
desarmar, 100$ c uo.; mesas elásticas,
3»$ e 55$; inobilias estofada?, 130$
140$ e 180$; ditas Sul-Ainerica, 100$

.110$; cadeiras para sala ou quarto
75$ e So$; cadeiras de balanço, 35$ i
40$; dormitórios, 430$ e 450$, superio
res cm arte . fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar. 3S0S e 400$;
ditos estylo allemão, 390S; superiores
de fantasia; crystaes c cadeiras de cou
ro, 830$; camas de arame, 10$ c 12$
colchões de crina, 12$ e 25$; capim
3$ a 10$; c tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO DA LAPA—110

— Pecam catalo:-.o_ im

AVISOS MARÍTIMOS
E__E_EE_a___SSj_ ¦ffiE-_a_3E58as__s__aã^

__' 
'^

ffla___aa__«___M__a_i

i§ MARINHAS
(EMBE OUVI 1)OU E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE1 , ttv». ,.™UKlii> « LINHA DE LAGUNA
paqueteO

iif.li/i limo,,
.estabelecidos em 1845

SATOSIN

ARMAZEM
Aluga-se para qualquer ramo de ne-

gocio, tem accommodações para familia,
na rua Luiz Barbosa n. 1; trata-sc narua do Cattete, 317; n3 cliaves eslão na
praça 7 de Março n, 1. (S 8100)

SECCOS E MOLHADOS
Vende-se nm esplendido armazém,

que faz bom negocio, só a dinheiro,
casa de muito futuro; informa-sc com
Vieira .Monteiro & C, ,'t rua Primeiro
dc Março n. S9. 8174 J

PO' DA PÉRSIA
&ARRAFA GRANDE

n,,l_r=St .J _ 
eb" e •*fan***.0 I)ó; Pdos srus reaes cffeitos na mortandade daipulgaí, percevejps, mosquitos, formigas, baratas lagartas piolhos bicheiras b

-S 
d°S an""aCS' ,Cm c°»«™^" o Primeiro logar' e,.í?e'°t.doa ò. inse

Tornou-se um indispensável familiar.
.atidc!110 -;.d\%TXr.8eri,.-iée.,e"em,,S0' í5™ °™m* cm natIa Pr<-i«<«ca a
•orano. --olvilliarse na cama dc qualquer creança sem perturbar-lho oi

^í? ítect .;_'._ ^a.fer m°d05 d° ^^°' C°"fo™= *'

olan^0 ___ *DA PERSIA ó Pr=P*"-*'õú unicaiuent-. com as flores freücasdas
fc da oÍÍnt_a._,lf -C0,Trar- C0,n- ° pò dc ac^° «™si m'"Vfc o das

Cuidado" c..mmas 
"iMÍÍaCoÊs" 

b\_ATAs" i? fantÍ5S olW» :i s'™(le- '
c á roupa). i->"iAvu_b JJAKAIAS (inertes ou prejudiciaes á saude,

Sempre que os freguezes se tèm queixado dc oue o Pó dn P.pW» Saí._^_!.k__ "üo co"":4r • &&>*

no tratamento da tuberculose
comprovada .exerce cffeitos ire-
troaiivos sobre a iufecção até
11111 limite tal que par.dy.a o des-
envolvimento dos . bacillos de
Koch ale suppriniil-05 com o em-
lircgo prolongado;

^ MANCHESTER'- INGLATERRA IUO DE JANEIRO Fl
^ê^_.^íí-5J^S__l_______iiSí-'íWi^í^^^ít^^^''-^^'i'-^W^ísr<xs^t¦i^i*à-_t_____a_g___a_________a^

SATOSIN
é rccomniendndo por sumuüda-
des médicas brasileiras e estran-
geiras.

A' venda em todas as boas pliarma-
rias e drocrarias do Brasil.

QUALQUER DOENTE
attendido. com desinteresse e cari-a rua da Asscmbléa, 98, das 2na 3, nas terças, quintas e sabbados,

pelo dr. AI.IPIO MACHADO, med.,oper. e pari. (R aw

scra
nho,

CASA
rraspassa-se um linda casa pcla- reli-

rada da familia, servindo para pequena
pensão e dando lucro, perto da cidade.
Quem desejar escreva A. M., jornal dc
Comnicrcio. R S601

_ti_U__L_J__L!._B_______B-.!C-gCil

, GONORRHÉAS
I Flores brancas (íeücor.liéa)

Curam-sc radicaiincnte cm non-
cos dias com o XAItOPE F. AS !
PÍLULAS DE MAT1C0 1-ER-!
RÜGI.NOSO.

Vende-se unicamente na phar-
macia URÂGANT1NA, rua da
Uruguayana n. 105.

! Ba» __
Curvas, JuncçOcs ralos .Jo barro vidrado o superior tijolo dei-PÇar, da "Cerâmica Nacional, Dr. João Pinheiro",'vegp-so com os únicos deposiiarius

J. .__-. •«fíODSJÇ^X.-v-ESS & COMP*ÍW\ DE ... PEDRO, 49 - Sobrado

Sairá, hoje, quinta-feira, -ii do
ria, Bahia, Macem, Recife, Cabedel-

p, Natal, Ceará, Maranhão, Parin-tins, Para, Santarém, Óbidos Ita--paliara e Manáos.
LINHA AMERICANA

O paquete

lis Geraes

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremo., de nosso dever prevenir ou con*

s_,_.__res que em virtude do exito _3c___
ç.ídj pela nossa

Saíra hoje, 31 do corrente, ás14 hora--, para iVova Vork, escalan-di*. cm Bahia, Recife, Pará c SanJiian.
JMBgBBaMBBs-jc

O paquete

Sana no dia s dc setembro, ás21 horas, para Dois Rios, Angra doaKçis, i-.-.raiy, Ubatuba, Carantiata-«ba, Villa Bella. S. Sebastião. San-tes, Canaiu-a, leuape, Paránagüi.SSo Francisco, Itajaliy, Florianopo-lis e La.Tuna.

LINHA-DE SERGIPE
O paquete

1 u„™_
Sairá amanhã, sexta-feira, 1 desetembro, ás 15 lioras, para CaboFrio, Victoria, Caravellas. P. AreiaI lieos, Bahia, Aracaju', Penedo,

Maceió e Recife.
AVISO — As pessoas que quei-ram ir a bordo dos paquetes levar

011 receber passageiros, deverão so-
licitar cartões de ingresso, na Sc-cção do trafego

"***** ',MI*____»__'**»*»*-»--- ¦__!¦ uni.

2' ANDAR - PREDIO NOVO
Alus-i-sc o segundo andar da rua daQuitanda 11, 12**, entre Alfândega e(..cncral Câmara, próprio para familia011 grande escriptorio, (j 0 07)

NICKEL
Nlckel cscrupulosamente bem con-

lado e em boas condições dc preço,vende-se diariamente á rua do Hospicio
1.1, sobrado. (S S.;.|o

FABRICA UE CALÇADO I MOTOCYCLETA "PREMIER"
Preçtsã-se de uni liai...

moldeãilor, coi-ia.iorcs, po.«officiaes de ipcnlo esteira
.•Vlfaiidega n. 10

contramaslre
loiítadòrcs c

1111 rua da
-M. SÕ93.

nao
DA

ÍS SENHORAS E SENHORITAS
A (.'asa David Forro
11 Kua 7 de Setembro 121

Recebeu as mai*. lin-
Ias bolsas do couro o

soda.

,___0^ ^^^^_T__

MARCA
Portanto, rejeitem as latas .„¦¦ ,,ao u-.-crein i*s*arotulo, como nao tondo saído da casa Garrafa GrandeLaia :..$ooo, seis por io$ooo e doze por 2o$oôo Rnm-ii. lata por ,$„oo, sois por b$S6o e üoze ji.!-?%te]"'"'"^

1-I_1_l._ 1'iiAUA
que não tiverem esla marc!. registrada

Pelo Correio

JA!.

no

Nova linlura, que está produzin-do real suecesso. Unica que dá a
cor preta natural e lustrosa, tem
conter nitrato de prata ou os seus
sáes. Vcndcni-se em todas as per-fuma nas. Deposito geral: Bruzzi
ft C. rua do Ilo-pi.-io i }j, Hio dc
Janeiro. ' (^ S;j)

'•____»__!__ 
1 **2^i fJ_'W_,,Vt*_r4_ I

ÁÊk O BOM FUMADOR

^p nm oi cs

._____!___

\-i-nde-se unia, rom pouco uso, dei|_. IIP, tres velocidades e cletráyagc
I I i-ala.se na Casa da Kstrclla, á rua doOuvidor i.m. J SSí_

«r_M_^ _____.'' *ÍT^_r__l Saadh

PU kW l\W ^« _s_!
tC*^j ra /li Vi lm ^^*<
l_*l _^ ga kD^ Wl JB>
«3. HL JÊ N-^

Adiantamentos ao Commercio

n^o quer mais fumar outro

dc BRAUNSTEIN frères. - PARIS
FeritieigRi no esiuo macei e miprincipies imn.a. Drailieirai

para PAPEL de CUiARROS
em Resinas e Bobinas

-ora de Concurso :Londres 100S - Turin mil

tém ap__rfcM._ ,1 rrnaa por preços mavantajosos numerosas imitações qnc, eniboi..leiihani uni brülio pnrecido, sua intensidadeapp.ircnie desapparcce rapidamente, sendo osen consumo egual ao de qualquer outra Ilâmpada de filamento de metal. |¦ Por isso, q-.iciii desejar unia lâmpada deila watt", deve comprar somente em casa'le lo.la garantia ou constatando ante os '
apparelhos a economia real da lâmpada que
I UC .S1". C 

~ Avr,li'1*1 PasS0B, 36 e 38—

A Companhia NacionaT def" ArmazenaOrnei emltte WARRAKTTS, com descon-tos módicos garantidos, sobre mercadoriasdepositadas em seus armazéns, libertandoo commercio do vexame de solicitar en-dossos graciosos para descontar titulos ebem assim faz adiantamentos para paga-mentos de direitos e fretes, mediante juro..bancário. Para informações na sede da-I companhia á
RUA GENERAL CÂMARA, 33

PE1R0P0US
Vende-se iiin aquecedor continuo d«cobre, com fogareiro de quatro foco-a kerozene <• uma |_.in_-_irn quasi novana rua João Caetano n, 350. R. StSi.

Curso tle preparatórios

A. GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestreílo S Filho.
Lenha c

o. enlregi

(A 8.143 !
TEIXEIRA CORTES

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,entregando-se na i* prestação, .sem fia-<lor, por preços baratissimos c na Casa-Sion; na rua do Cattete 7, teleplione

3700 Central. (J 6..Si)

Acção entre amigos
-A rifa que devia extrair-sc a ¦>

agosto, de um brocho de ouro eomnove brilhantes, por falta dc pagamen-lo. ficara transturida para o dia 21 dc
K. 85S1.

ei Idealj Sfjl
p I lilico «pi
õ. Ui fi Uma colhei- 1

,~"ourdl; comSssoraS íatíaugorá 
"" 

LOIÍI,,e 
A?. uiaiiSü"1 r'_;a"._; ^:-^n-;^;_.(;:;;\rv1,_H^u^,y1.;í;;- a^^zj^V, ciMcn,a- _ ___.

T.:.píl__II]:^^^^^^™ ;fe
I 

I 
Especifico 

( MAC D OUGALL"'' nao^contem^e? B ^ jf^l
- 
| ¦'¦^'ntiii^JSj^ I ÍUBffAllEaiSIRABâ
O Hir.v 1)0 AU1HCAD0 49. liio'..,'" _.v,*„.n ü

MACHINAS' " 
1

Diurno i
Collegio IVd...
tembro 11. ioí

'VI_l)Al>l-'„ 25$ooo
noclurno. Professores do

rua Sete dc Sr#11:
andar

_ d.
J* 71

¦1 •

IS
adrniirida ou hereditária em todas asmnnifesia.-es. Rheumatismo, Kcz_.luas, l lceras, liimorcs, Dores museu-ares e ossean. üaitlliros, lúirtuiculos,l-.-oropliiuas, Ijoivs tle cabeça noctiir-nas, ele., <¦ iodas as doenças rcsitltau-ics ie impurezas do sangue, curam-seinfallivclmcnte com oilcroso aiitesyphiiitico 11 mais enérgico depurativo

.0.". um so frasco faz - desapparecer q aíme. 
'

pos as refeições. lim todas as , wrnínci..» c driaria,
-- -Pl-nnaceutico Álvaro Varges _ Av. Gon.es Kreire

.(íí-

fcslacãoimam

sotembro,

\^''}"^\'/y-r0SMf

i- r

Machina de escrever
Vcndc-se umn. .portátil, "Erilca", em

exceliente estado de funecionamento.
Ver e tratar á rua S. Bonto, 15, loja.

- (j 0.0.(5

HYPOTHECAS
Fazem-se de predios liem localisa-dos a ia »|o a0 anno. M. Vieira, ruada Quitanda n. 50, 1" andar.

(J 9.0.18

SAnsES™ Da"'0 Uekdes nEMi:s(.iiita

Jlerfctairm: Fortalain-Cônrt
ttiniilo dc uma granrio leritln _n,

T" P01'"?• ''í'"' ° m>'"' e _..
_Z_,vtPk0- ,:"™' 'o- âi

Agcucla Cosmos — ft(o

Sellos paia collecgões
Compra-sc e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes c es-
trangeiros, assim como moedas o meda-
lhas antigas do Brasil. Rua t" dc Mar-
M n. .!_>, casa de cambio. S G67

LULU PQMERANIA
Vendem-se _ cacliorrinhas Icsilimasdc 1 anuo de edade sendo uma brancac outra cinzenta, preço 300S000 cadauma: trala-se na Travessa dos Araujosin, 14. Fabrica das Chiias. (Sfifí. J)

O mais poderoso tônico e i*eRons.iiuiic.ie
A' venda em todns as pliarmacias e no

DEPOSITO 23_.ograria. G.rai____3_c3Lo
J0039

- COJfSTIPAÇOES -
J INFLtJBNZA. TOSSES,'ETC.

AS PESSOAS OE CÔF

IB8IGAS
São expclüdas

cem o l.l COU DAS
CREANÇAS (Ta*naceto composto),

(lo dr. Monte Go-
dinlio, approvado

pela Directoria Ge.
ral de S.iude 1'ulili-
c.i^ c Assistência Pu-
blica dj Kslado do
Uio.

nnlhi

iiia mm149, RUA DA quitanda, 14_
RE-iOJOÀUIA BIJOUl-ERIA

—Especinüantlo om concertos do rolouio*- o loin. n __w,_ _.„_i••^fl_s%anN_Fi^»r^

PENSAO FLAMENGO
Aluga-se a casaes e cavalheiros de

tratamento salas e quartos, ricamente
mobilados com -pensão, tratamento de
primeira ordem, Praia do Flamengo 10.

J 8822

Hypofhecas de predios
a juros de S a 12 no anno por qual.quer quantia o dr. Tolentino de ,_ani-
pos, rua Ihcopliib Ottoni n. 81 i*>andar. Telephone, Norte, 4.350.

M. S909,& c.
_T CASA FUNDADA EM 1878
Únicos depositar -loa do, cimento injrlez " _V"__T>--_i_

..AKNOL IRIfLIlQ paia matar o carrapato
do gadoTELKPÍIONfi 274 ¦¦ Rua do Rosário 55, 58

PAPEIS PINTADOS
Moderna collcccão. desde $.|oo a

peçí. c guarnição até n$ooo a peça. Hstes
preços só na conhecida Casa Brandão, á
rua Assnnblca, E", próximo á Avenida.

(M 6.174

mcllior

HYPN0-MAGNET1SM0
Se quizt-rdes adquirir estes poderes,

.-apidaiin-iiu*, procurae vos inscrever
no Curso do Professor "KADIR", á
rua Mariz e llarros, 87, Pelo seu me-
thodo i\c ensino, com 8 lições já po-deis influenciar c dominar os outros.

1__ trabalhos de Somnainbulismo çoutros, sobre diversos assumptos da
vida. (R 8961

SYPHILIS

LOCOMOTIVA
Vcndc-se uma locomotiva ingleza, de

peso dc oito toneladas, ein ordem dc
marcha, sendo a sua bitola de 0,30;
; para traiar com os srs. Mime _ Comp.,

á rua Theophilo Oltoni 11. ..
(K SpoO

MAISON P/IUSÜET
D. Isaura Ramos, antifin c conhecida

. jiioflisla d_ vcstitlos, pnrtipípn :'_ sua
numerosa freguezia e ao publico cm
neral, que 110 dia 1° de setembro pro-
ximo vindouro, inaugura. na casa de
chapéos de mme', Pereira, á rua Seu-
dc Setembro 11. 193. T. .rS;, Central,
unia secção de costuras para senhoras,
c espera que todas lhe dispensem a
iiiesm.. attenção, J SS57

USKKXCfA DE1-ÜRATIVA CON-C_.\XI;.YI).. 1>K OAROBA MIÚDA
(bormula de Brito)

Approvada e premiada com medalhade ouro. Cura: cnipigcs, boubas sar-nas, doenças do nariz c doi ouvidos,borbulhas, coinicliõcs, darthros, pannos :
eezema, crysipela, syphilis e rlicumatis* '
1110 antigo e recente. Preço a$soo

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua !003 Andradas .ts ; Carvalho, rua 1" de IMarço 10; á rua Sete dc Setembro8^ c 00 e á rua da Assemblea 14. Fa- 
'•

brica: Pliarmacia Santos Silva, rua Dr IAristides Lobo 229. Tel. i.joo, Vüla.

Conseguem tornar os sL.« çabellos
lisos, por mais ondulados ou cucrer.pa-
dos que sejam, com o Lvsodor, que iinfallivel. A' venda cm todas as perfu-manas de 1" ordein (- n.i "A' Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, 03 _ Ave-
nida Passos ló-í.

PEkh.STRELI.O & FILHO
Vidro 3?ooo, pelo Corri io .|$ooo.
Em Xiclhci-oy, drogaria Barcellos.

Sono 1

Para lorrefacção c
com motor clcctrico.
Ia-se á run Prefeito

CALÇADO LUIZ XV

Pr.ua. br;
dí. Soccorro,
radentes 6j.

I 

ofre
an;__., c_n:cla_
iniupram-s.; 11
-tisa Cairia.

do -Monte
praça 

'ti

^V£fe>_H?Sr_,~I..;-. ti- ->.<-.,,., ,,..,. taga-sc bem.
 •*¦*¦>•'-. JU .1. 7-Si.-Paine deParí^'

médio contra as
lombrígaa e mo.
Icsiias devidas a
vermes, g' infalli.
vol e lüo sc _i.t'-._i... ,..-,. ,- .jjvel, não exige dietasem p"urRantes. Não è vuienoso, nãn irritaos intestinos. JC tão bom que é muilo re-ceuado pelos médicos. Drogaria do Povo,".a ,le S. Jcsé 11. 61. c eai todas as dro.

git ri as

Agentes da "Pedra do Lar"
As pessoas que quizerem ser agcnle»dessa Sociedade de consirucção quei.ram dirigir-se a 3óde, á rua da Concei.

çao 11. 22 Nictheroy, sobrado de 11 ás'¦ horas' .-8.'o J)
_' CAIiVO QUBM OUKR-. -T-"—'
PERDE OABE__OS QUEM QUER.TJüM BARBA _ AT/HADA QUEM o TORTE.H CASPA QUEM QQER.

r>Oj_qLt_.© o

PILOGENIO
taz nascer novos çabellos, impede a sua .cida e extincue com_.t,_.,_. _ .t quaes,,.,cr parasitas da cabeça, barba e sobrancelha 8A- 

venía nas bo_ _,?_m-.c.as, drogarias e pcrlumar as e no denosito- DK__A_r_ _ ti<_ _»?_** _li_PRIMfclRO DE MARÇO n, „ antigo £° 9 RIO ÜE JANEpRof°NI' ™A

OURO A1J800 A GRAMMA
Platina, praia e brilhantes, compra-

s-.' iqualiiuer (quantidade, na rua Cru-
guayana 11. 77, loja de ourives,

J N__i

Pensão estrangeira SALA ESPAÇOSA

CRANDE VENI_A7_r73^^|i fe Í3 »««
' 

r__>r:----#K*'___TT_r-T;-_7^_^,T-^^

/—. _r*» a •—_••• _—_ ¦_——¦ "-*••-*• <-______-j_"_r*_rsaacBeBHSi_:x

Exceliente tratamento, quartos bem Familia de tratamento aluea a r-m.mobilados para casaes e solteiros. Pre.! solteiro ou a casal Zn filho L_5_i.ços módicos, lodo conforto e asseio;! som pensão, com Iuz cledtóo.*.A rSS

—— __! A* -v-is.

Ércantil io Uio de Janeiro

"Pessarios Wilkerson"
Contra a gravidez

Absoluto antidotoll! Vende-sc cm
todas as pliarmacias c nas rua. Primei-
ro de Março 11. 10, Voluntários da Pa-
iria 11. 152 c Gonçalves Dias n. 50.

H noi.1)

Casameiitos!!!
73, Praça Tiradentes, 7.

J. BORGES DO REGO
Solicitador-iA-icarrc-ia.. de papéis para casamentosno C.vil c 110 Religioso c cem urgência..a .0.-;;;,-, da lc, nao recebe dinheiroadeantado. y ?..;,,"

Andar na roa Gonçalves Dias
Aluga-se o ..." andar do predio n.

30. ha elevador, electricidade e gaz;trata-se no mesmo, das o ás u e das¦l_ ás 6 horas da tarde, com S. Duque

Sm¥™_rmÍ"
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos mctliodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhorindicação, Consultas, das S ás n damanhã. Kua Urusuayana a. 43.

Er_SAO

ESSO
tie __.<&_-

PROGRCO
Kua Acre n. 84, sobrado

Fornece pensão .'. npaies do com-mercio, de i„.,? em deinie. tamliem -emanda o domicilio sem alteração depreços, e alugam-se ipiarlos mobiladosa rapazes c casaes a preços econômicos
(.1 s--.= i

'fi
ao

PIIPOlíl Plf._ P^_I iS_i.-jlj 1 fü(;_ _!__.__._,.
Ve„:!e-se mu na rua do Hospicio.Jvcgocio dircclo c sem intermediário

lrala-se na rua da Alfândega n .'-'
sebrado, sala da frenle, das c 

'ús 
Jda tarde, com Kstacio. M. «;-,,',

e-n todas as mercadorias

fiH__S__ m !Pi)n3|swünHüfl__ Lm lüfti{í.ní
Ven.-le-..

conforlavt-l,
mar; nata-
mero 23, s

ÍI.. com 1

uma chácara com pi-e-J-_,>
próximo dos banhos dena rua da Alfândega nu-

da frente, das
M.

ia A "Alicina",
ta figuram o alho

Banco
67

SOBRADO
Alu-ta-sc um, para familia; no largo

da Carioca 16; trala-se no Bazar Inter-nacional. j gfioj
esssiHEH^wgEBRBí t^sm :_r_;:'_.
i A CU1ÍA DA g
1 syphilis S

CIuip.o. il

YerdasJeira LiquMaçSotle chaplêõs ~
«fe palha, (obre e castos»

VKIOÇOS liAüATISSIMos
lilliniii inoilii", _t ..Vi-,:.;; t-:.*í).->/i• c Casto. " " íOüiOOO í;;rf_«o¦<"•. moles n . . is.,000

olmiiC-os Lebre c

ivsquinn ilcirusiiiiyniia

. cm cuja composição
iguram o alho .-. o agrião, dois ve

getacs reconhecidos por vários ji!scientislas como verdadeiramente
maravilhosos na cura da luberculo
se, produz resultados seguros eni
todos os períodos desla terrível
ferinidade e cura completamente no." e 2" gráos. Na bronchite, as-S IBltlima, iniluenza, coqueluche e prin-5:cipalmente na bronco-pncitinonta oiresultado é infallivel. f*

m Depositários: Silva Gomes _ C .
I ç< Una de S. Pedro 40 e 42, fc
I £?/^_IT>l_;**rr,_Ig^,T_ir?rT«rrpg^I —¦¦¦ ___S-__wÜ-E_-______««ÍÍHM__P__U \.-___4_£-__ Í.Í !> Ju ___»_. I

., y»s.*» Pisiieiro de EVTarço, 67 '
Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza

Director —Agenor BarbosaBanco de Depósitos e Descontos
FAZ TODA,. AS ÜPERAÇOUS BANCARIAS

RRFO_GFI.ni

"fírnnile

Onstor

pnlliit
Lebre" 
In .le*

Snlilo" ae
15S000

DÁ-SE TRABALHO
a duas familias onde liai,-- mn.;..., r-
ipte queiram rotular pequenos frascosno próprio domicilio. Exige-se aptidão
o muito esmero. Carta neste jornalpara L. 1', S. Só convém no centroda cidade e suas immediações.

-M. SiSno.

U

GOIIHEA-IPOTEBCU Garíomante e Espiiila
Por mais antigas

Jam, curam-se certa e rapidamente por
meio de plantas medicinais, infalliveis
t inoffvnsivas. Milhares dc pessoas se
têm curado oor intermédio destes me-
dicamento... A' -venda n'A Flora llrasil.
largo do Uosario n. 3, telephone 2408,
Jíoríc. (I 00.14

lUSíeE PARA ENGOMADOS
O "Brilho Mágico" comniunica tun

ixtraordinario lustre a camisas, punhos,
collarinhos e a qualquer peça de roupa,
Endurece e prolonga a duração doj tc-
«idos.

Vidro 1J000. Pelo Correio, cícoo.
Ub "A' Garrafa Orando", ru» Uru-
|uaya_-, -6. ' A 8441

Mine. Alzira, tendo chegado ha pou-co do Ceará, previne aos seus clientes
que continua a dar consultas, diária-
mente, na listrada Kcal dc Sanla Ci«i_u. 2/51,

Pagamento depois dos trabalhos fel-los- (1 on.-i

TÍNTÜBEfBO
de tecidosPara importante fabric

de algodão, precisa-se dc -s!r-
ninilo habilitado para trabalhar coni
productos nacionaes o estrangeiros
Kxigcni-se allestados e lioas reféren'-cias, sendo inuíil apresentar-se quemnao estiver nas condições. Cartas -,
Mie jornal a Tl.VI L KKiP.O.

J. 8550.

I-.iis.r-.3-sc a todos um meio de
:, s_uçr se iem syphilis adquirida .

jj ou heredilana, interna ou c.-ttcr-
na e como podem cural-a fácil-IS pieite nu todas as manifestações
e períodos. Escrever; Caixa Cor-'

__. rcio. 16S6, enviando sello para
(j resposta.
Bili!_ -:_ iUa__aa«'_Sl'iHi;i5ESfiBEH_BSfl_

M ..494

PENSÃO PROGRESSO 
~"

Completamente reformada, muito f-«-unhar, preços módicos. Largo ,1o Ma-
5_______ Tel* ¦iis'a, Central. (R Soo.-)

C* 

'.-_ 
i_'

;oaAluga-sc
; bom quarto em ca
I rua Kstacio de Sá

QUARTO
rio comnicrcio,

a de um casa!;
n. ;;>, sobrado.

J -

.ÜAÇÕES
Vendem-se novas e velhas, de pero-ba _ por preços nunca vistos, copas..b-ikoes, ,llcsas de bot(.quJ c!c> 

'R \
IFrci Caneca 11. 59. (JI s -

__ 13 í5í _í__ _____ rJ^i _r__ rjf_i H m

(1.1

sra jt*_ f__ _ *:_
. >::__' C0ii.plicaç3c3•:r_c-i_-03 Eczuro. e_BREU. Das 8 às•-¦ir.,.-: 61 rua df S. r,-.lro

_f* ítt&_s
Cur_ rjciict! poitapido». Lt. JOAQ

dai I] ki i|
5.

ama que ameaçava alastrar...
Kecelii ha quasi uni -, - « ,., ¦ Sl;- DR* R- r,-«:«--:rT.

..1 quacs não acabei a!.*ida de _.«!,. . 
'""• m.e -*-:l"-'I|í" Pelo Correio,

ja que a falha que ameaçava "'-',. ,n V"™'™, tendo consegui Iosua marcha e se eiu-iitsW" %•"],¦,', .„' '",la a C!,',tI**** Paraliza"- -
i-estdtados que V. S. ..-.o í-oni- . I.. -U-pc!1:r!SC''n' Pfermncio¦"versas perguntas que £«"_}$ 

*___£ 
,1*^

Trecho de uma carta, ealre ,-,, __,„!,_,. ní'»".'A!*0 D* I*'-r':3-
atestando a ciíicacia d0 - .ec-fv-, .1, ií ,• q i"mos írr> no"o poder,cie AMOSTRA GRÁTIS, env,__ f,,'.r' 

'"",,»• r«ra „a cura da .alviJ"5 Presas ,1o Correio. 4 
'caixa 

_os"al _(¦,_'"'. .5o° rc:i em s**»°« P"»
E_____BS_{_a_a__5___sgB^Kt__»_._l 

" - _"* O 9054)

Moderno tratamento das tosses, bron-
chitcs e mais moléstias pulmonares.
Agencia á rua da Quitanda 50, sobr.
Vidro 2?UU0. M .-(..jo

OURO
, Compra-se ouro, brilhantes, platinajóias usadas c camelas do Monte dèSoccorro, á rua da Constituição n r,_próximo n rua do Núncio. 

' 
S __

^5^fl-#^f-^!_flíü_**^p_f.ff^

Checou mais uma
remessa de foga-
reiros a kerozene,
rápidos e eco nomi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 de SETEMBRO, 161

sua cura radical pelo IIANSEOL
Teçam prospectos e informaçõesa-w depositários: — No Rio, J. „Pacheco, rua dos Andradas, 47.Em > Paulo, Daruel & C> rual.'ire:ta 11. 1.

Cada vidro é sufficiente para trata-rncnto durante 33 dias e custa .- •.
nas, ao$ooo

Mobiliário de cinema
Compra-se 11111. cadeiras, poltronas,etc. ; cartas a Cirio V., rua do Üuvidot

n- uo- fl -004)

Ragísíradora National EXCELLENTES COMMODOS

Jos bons
resposta ás

Liquidação de moveis

Garros funerários
¦Y\ ,jVendi:/i-se 1', 2" c 3" classes nara

.liquidar, c tres coupés o duas berlin.
da=T; *ata-se*tom G. V., rua S. Pedro
11. nc, Nictheroy, Estado do Rio dc
Janeiro. (j noo5)

Completamente nova, ultimo modelo,
servindo para qualquer negocio. Ven-
dc-se ••¦! troca-se por uma menor. Rua
da Candelária, 73 (esquina de Viscon-
de -de Inhaiima), Q q.0;o

ILEGÍVEL

Aluga-sc, cm casa dc familia, umasala com quatro saccadas, moveis mo-demos a um casal 011 cavalheiro detrato, lelephone e mais recursos; rnaLouto I,tsl)oa n. 25. -* xi. s-63

B__s8^_ss__angai

PENSÍÕIPHÃ

, su.*-.,.í* a oíooo fornccc-sc nensvn -1domicilio; na rua do Cattete n?86tclephoue C. 45 _. •• - j. 8505.

Vendem-se, para desoecupar logar,
lindos dormitórios de peroba clara com

1 mármores cúr de rosa para casal dc
4 c 6 peças, sala de jantar Red Slar,ricas mobílias de peroba clara para! sala de visitas, bom buffet crcdancc,
lindo porta-bibelot, geladeira amer'-
cana, dormitório de laquct para cre-anca, colchões para casal, bom fogão a
g-az Juwel com 4 focos c 2 estufas, bom
pia.no Hcnri Hcrz, próprio para cs-
tudo. Rua General Cantara n. 190.
= '- —-... .0 9-053

fl WM ÜM, MAS h
IMAGEM FIGA! ..

Podeis tirar cm vossa casa .-, rclrattOu grupo de familia, reunião intima
jantar, pic-nic, casamento, etc. _, Koto'Brasil, rua Sele de Sctembjo, 115, te-Ieph. Central 4.224, encaifega-sc des-ses trabalhos, executando-se primorosa-mc»;c* ' S M..3

Gachorrínhos de luxo
^ Vendem-se bonitos, felpudos, raça

Teneiiffe, bem pequeninos, na rua Ge-
neral Polydoro n. 23, I|otafogo.

.-j (J 900c)

TR1GVGIJE
perfei

reprio
lua r

aliei.

Vende-se um em perfeito eslado e
com licença paga; .preprio para entrega
de encommer.das na |ua Duque dc Ca.
..ias n. 38, Villa* Isaljfl. (R 8984)

Grande ganância por om sócio
Precisa-Je dc um sócio capitalista pa-ra explorar uma sensacional novidade,

previlegiado em todo o Urasil — Lucra400 por .oo - Dirigir-se _ CaetanoConti, rua da Carioca n. 52, 2» nnaar.
(J 899,1)

-". Ventías'a prestações
«Tudo mianto idealizardes cm movei*»tmos e de gosto encontrareis no depo-sito dc A. Pinto & C. Kua da W.tanda n. ;». •* 

;

¦^^"'"««SKitfi^ifioaçwÉBw»...

_KBBpk



> 
'¦) ¦ 

¦¦'¦¦.'¦: ¦ • 
"," ' 

'.'¦''•'' ¦ "¦. '¦- ¦¦: : 
'¦'

BSlESi55«ag!g88^ "'X^'-¦ 
' '¦"' '"'"ií1'''*'''* i"-'

¦-.

te.IA .«*-
I8»tt" '
*>'•••-,. ••

l'
V

BVSi_l%fffn
fiai An -^«hL ^kmW «-B-hBNOS

1

i

¦i

Sã,--

'

&¦

!_.>

I

•

J. LAGES
ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA

UO HOSPÍCIO N. 85
Telephone n. 1901. Norte

Leilões a effcctuar-se na semana
Je *8 a 2 de selembro dc loifi:

1IÜJ15,- QUINTA-FEIRA', 31 ás 12
loras:

Leilão de predio á rua de S. Christo-
Vão n. *!*, o uni terreno á rua Uarccl-
los. S. Cliristovão.

IIO.U-. QUINTA-FEIRA. _if
Leilão dc inoveis á rua Ucnjaniin Con-

•staiit 50.
SABBADO, 2, á 1 hora:
Leilão de moveis á rua Buenos Aires

». ío. armazém.

ANNUNCIOS
~~ Diniaiii!3-_i«.'

OBTER VANTAGENS...
AINDA ESTA' EM TEMPO DE APROVEITAI-TOS
PREÇOS VANTAJOSISSIMOS COM DESCONTOS

Leilão de penhores
KM 5 DK SETEMBRO DE 1915

GUIMARÃES & SANSBYBRINO
TRAVESSA DO THEATRO N. 5 E

LUIZ DE CAMÕES N. I A
das cautelas vencida'*, podendo *,er reforma-
das ou resgatadas ate á hora do leilão.

]'or intermédiodesta rcdncçãoj íippellam
para a caridade publica, au seguintes se-
nlifiras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cóira, e
sJnn dis„o doente «. sem ninguém para sua
coírinau.iiíí, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
85 áhiios de edade completamente cega e
pariilytica;

VIUVA AMANCIA, com CS nnnos de
edade, quasi cií.ta;

ANNA EMILIA ROSA, .pobre vcllii-
nlia. viuva, com ;o nimos dc ednde:

ELVIHA DE CARVALHO, pobre, erga
c Fera amparo de familia;

FRANCISCA UA CONCEIÇÃO HAH-
ROS, cega de ninhos ns olhos e aleijada;

a JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cn-
,..¦ 'hevr-db, **cin recursos;

VIUVA LUIZA. com oilo fillios me-
iorc£;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre vc-
lha i-etn o menor recurso para a sua sub-
iislenciai

SENHORA ENTREVADA, da rua St-
nhor de MattOMiifcot, -wi doente, impossi-
liiiil.-ul.-i ile trabalhar, Tendo i"uas lillias
tendo uma «tuberculosa •VIUVA SOARES, velha, sem poderliübnlliári '

VIUVA SANTOS, rom CS nnnos derdade, BiaK.iiciuc poente de moléstia In-
curarei;

THEREZA, pobre cegninha sem auxi-
lio dc ningueh:

VIUVA BERNARDJNA, com rS an-nos.

r

AMAS SECCAS E DE LEITE
I dè
pril

S.VSK dc uma ama secca
>oas referencias; na rua dn

11. ,'.) — Bstaçüo ila Piedade,
(7*63 A) n

Ca-

1Í.UIHISA 
SK ile unia nicnina ile u

nnnos, de cor, pam ama sccca; trata-
te íi rna 7 dc Selembro 105. (91.10 Al .1

IjKKÇISA.E 
ile uma iiicuiiia branca,-fite r* anno*-, para ama sccca c maissinieos levei, na r.a Visconde de Sa-

puciit:y S; casa VI. (840,1 Sl S
WjM-tBWMíBMt*"?-'"1 '«i"i BjUKame_BocMM ",i"«—^nfrtBnm_l

GÕZINHESnÒS lliiiÃS

ESTA' MARCANDO EM TODOS OS ARTIGOS, EMQUANTO PM
A RECflgSTRUCCiO DOS SEUS MOVOS ARMAZÉNS, QUE BRE-
mmm serão inaugurados. • • • • • •

'A LUGAM-SK as srsuinlej casas,
aaX-la-nilial :

i3ü$ooo
Rua General Pedra, i'9, nego.

cio e familia •
Rua -.MatÍ2 c Barros 11. C59. d;-

veras casa* na "VILLA RU-
C15N1J5", desde

Rua .loié Cltmeiltê 11. .1;. . . •
Rua d? Santo Christo n. io?. . ¦
Kua dc Santo Christo, a loja de

n. 199 li.i*ooo
Riu do Cunha, a loja do n. «54 ioi$oon
Rua Carolina Meyer n. *3. , . i-*'Çooo
tRua da Alfandes*.; o sobrado 2:9 iõ*?ooo
Rua General Câmara, pari nego-

cio, a loia do predio 11. i:i. • *io?ooa
Rua Viuva Cláudio, para nesocio

e familia, a casa 11. .1*1. . • MaÇooo
Rua de S. Pedro, a loja dc 11 . *Sj -*3'$ooo
iI._Jti.-a, loão Homem 11. ri. . • M'5-Joo

Tratam-se á rua de S. redre 11. /-».
coai Cosia Braga * C; (••¦' 8.1=9)

¦HBiiüEMI^^ i«iMs«.:i'a«!iS!»ai!ifisti*íi

IMPORTANTES SALDOS de confecções para senhoras, capas
de seda preta, manteaux, paletots de casemira, costumes e
outros artigos com desconto de SO a 50 •[.!

A LUCAM-SE bons commoilos liara mo.
-"-ços solteiros, de .1.i$ c 40$;, na rua b.
Pedro n. Mã. i^_ «•______,_:.

\1.UGAM-Sn; 
(lols liiàciiificos aiiosciiios,

com luz cleclrica c teleoHoné. 11 rapazes
solteiros dc todo comportamento, cm casa
.lc família, sem çréancas, á rua Prci Ça-neca 51, sulirado, prosimo á nraca da;Rc-
inihli.ca. _ _ W44 '¦¦) h

ila, cm casa dc fami-
f .io; .(9052 K) J

A UT.A-Sl; lima
_"1alia; rua Kiacliui

A LUGA
-TXmoço,

l.UC.A-SK um boiii ouailo. a casal "ii
muilo 'dècSiite; na rua Jrt dc Mor-

andai-: prédio novo. (ijoüi \\)j

SAIAS de cores, feitios modernos, em tecidos superiores,
do valor de _6$ooo, actualmente por

SAIAS de casimira, elegantes modelos de 25$. por.. . .
SAIAS brancas finíssimas e modernas, que eram de 35$,

40$ e 50^000, actualmente a 25*, 22$, 18$ e. . . . , .
CAMISAS de dia. para senhora, em baptiste de optima

qualidade com rendas finas, do valor de 8-{;6oo por. ,
CORP1NHOS finos e de bom gosto, guarnecidos de ren-

das de boa qualidade, que eram de 5$ por
MANTEAUX de superior casemira ingleza, variedade

de cores e modelog, do valor de 70$ e 80$ por. . . .
COSTUMES 'tailleur" em fina casimira, modelos chies

em cores modernas, do valor de 100$ por
COSTUMES de optimo brim de cores, para meninos de

2 a 11 annos, preços reduzidos : S$5«í®, 3f9.òò; 4$Soo e
COBERTORES avelludados, para casal, boa qualidade

e bonitos desenhos, do valor de i2£soo por
CASIMIRAS dc cores modernas, com i,5o de largura
para saias e costumes, do valor de 9|ooo por. ....
TOALHAS felpudas, para banho, do preço de 4f5oo por
BORDADOS SUISSOS novo e variadissimo sortimento

em lindos padrões a £00, 400, 5oo, 600 rei.'? etc.
T0 uma infinidade de outros artigos baratissimos

is$5oa
I9$000

Í65O0O

G$300

3$S00

39ÍH500

76$500

5$500

e$soo
7«$000
3-f600

A 1 CCA-SE uai bo-.n ¦coinínodo: na rua
¦ÇXEvaristo da t-ifa n. i.!--A. i.9"99':) -

,4 IiJUllA-SK uni quarlo mobilado. 55$!
--.roupa dc cama. café dc manlia; Rodri-
ro Silva io, -"' andar, entre Af sembléa e
8. José. (8n88.'.B)--K

A WG.VSH r.o céiilro
_-V.Ce

ila cidade, á rua
icner.il Gomes Carneiro ll. i-.l. anlilia

.h Cosia, com "rande lerreno. com Lar-
raif.o, |ir,.i'iio para ii'.ial.«iier jn-lustria. dc-
icf-itõ gahiftCt coclicira ou píficlna, laz-ss
controlo; a chave está no sol.rada iiroximo
ii tia'.a-sa na rua dos Ourives ll. 54•• _

(805Ú I'.) K

4 I.CCA-SIC uma excelli-ntr sala para cs-
_-.Vcriptorio ou consulloiio: á rua Sa.-lici
11. 11, 1". ('•>

X riUGA-SE o ariiiiizem da run ilo
líia-T^avwidlo ií. Ifi."", próprio pnra
negocio c í-i-siilfiiclu. Está íibi-rlo.
Ti-iiln-so 11a Companhia l'oi*iu*ce-
iloni do Jlnteriaes, ma Frei Ciuic-
cn ii.s K3 11 .:». (S 07*11) E

A IaUCAM.SE, para escriptorios, boas sa-
_T__las. com sacadas para o iardim da oraç-i
15 ile Novembro; nia Clapo i. Cj66 h) &

,4 liUGA-SR o 3" aiiilir ilo predio n. 7 ¦¦
-ida rua dc S. José, lendo duas sa.as,
c sete nuartos espaçosos., claros e bem
ventilados c <•* dependências precisas. -As
cliavcs calão na IA e trala-sc ua avenida
Uio lirauco ti. loSi i" andar. c*b • as

.1 boras, com JacobinTi^^-jj (773o I',) «
~ÃTlaUGAM-SR 

ês-ilcndida •ala e «íi.iCo
atídi: frente, cm casa dr familia tle tra-
t,-n.n.tn; i.a rua l't'ia:c:ro dc Março n. -¦(*.
.¦¦' .Mi.i.ir. 

4 I,i'(",.\-S!-: utn armazem rara pentiçiio
XVntROcio, (1 tua Menezes Vieira (anüga
Inválidos) 11. ia; Ir.-ila-sa na rua V ns. 10

11 10, .Mercado Municipal. (-034IO .1

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao queima, nao
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento cio cabello e ex-
tingüé a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3^000 rs.

aiisiiCTaiii*-i!íiiiÍMBràBiiiiiMiawi
,4 l.LHa.XM-SK commodos dc primeira or-

_T_Ldeti., a moços do commercio ou com-
mcrciãntes estabelecidos; ««'» servem para
pessoas ilcceutcs; rua do Riachuelo n. 166.

(S870 1{) .1
,4 I.LV.A-Slv uni rjti.irto mobilado com ou

_rV'sem pensão, a um u;: dois cavalheiros;
av. Passos 40. _ob., casa de fanuFin.

(SS; !¦) M

¦[sniiaiini.aiiiSiiíBEiiiiiiHeRíira
Í DOIS CÁLICES DESTE PODE-

ROSO ASTI-ACIÜO EVITAM a
AS MAIS GRAVES DOES ÇAS 1H

I
11IIB

I Guaranesia-
Í:líiaalH!i:'ii_«ÍISS!::.!li:!i_iíl:!ati:3a!l!:!_irai!

,4 IjUCA-SIJ uma boa sala Pira escripto-
__T___.río ou consultório, na avenida Centra!
135, i° andar; preço -Ju$. (8802 í\) J

.4 r.l'OA-SIC 11111 bom quarto, na acredi-
_t\tada Pensão Monteiro; rua do Rosa-
rio 105. (8S.15 IO S

sobrado- n. 227
está aberto das

(S861 G) J

,4 I.UGA.SK n predio d.
__.da rua ile Saiit'Auna•o ás 11 Iioras.

A'T.L'G.\.SIf. 
o predio da avenida Mem

dc Sá n. (ii, esti
3 da larde
1'edro.

iberto, das n
trata-sc na ci-reja ile*.»»*

(85&J, 1-) R

4 LUGA-SI-* o sobrado do predio á rua da
_\l,ai3a 49, eom oplimas iiceoinino,a*oes
para familia; Irata-se á rua Visconde dc
Maraiu-iiape 9, com o sr. «-anipos; iil.i-

1,001,*i • ) **
Kiicl i6o?.

4 I UGA-SU um !">"' 'iu»rln cl>l" cM',"'la
_T__Indepcmtcíitei nn rua .loaquim -Silw
il, 59. sobrado. 35$poo. . IAZÍ_'L_.

AI,LT..\-Slv 
em

jardim, m
-asa de familia rodeada de

ma sala mobilada e um com-
nado por .10$. telcplione, luz electrica; ni
rua do Kezcndc n. 198. esquina Kiacb.ielo.

1,0-.O V) J

4 iaUCA-Sl-' um quarlo. ccui janella para
Áá rua. Ui* electrica serviço, com 011
sem mobilia. com 011 sem pensão a uma
moca nrotoaida, cm casa dc sénliora.- so,
sèm oítminiiiiilinos, lendo toda a .ber.
dade; tia avenida Gomes 1-reire iaat por,A
ma da |ibarm::c:a. entrada pela rua do 1-.C-
zcn.le, porta sem niiiiicro. _______-.

i I UGA-SE o prclio da rua Moraes e
ii-Valle 10; chaves na rua d.i I.apa. ,i:
trala-se rua Hospício 198. (8.1*6 '*) **

CALCADOS

4 I,L(.A-?i; uma boa cozinheira para ea-_"_.«., cslrangeirai trata-se á nia l)uiirt|iio
;¦'-¦' Macedo 29, Canele. (9014 11) J

A I.UGA.SK :::a cozinheiro chinez dXXfonio c foRão. servindo para casa in- I
Itiua; trata-sc na rua do Hospício 11. 4.1,-' mídar. ,s,-j, li) j pilECJSA-S?a

! ,4 I._GA.SI,, oor ti.ioS,. o 1" andar do' ."-.predio (Io lariío dc S. l'*ranciscn de
Paula ii. 2.i, por cima da Perfumaria Nunes,
pro;irio pára faniilia de tralanU'iito.

03*01 IC) R-

i* ,4 r.UGAM-Sli. a cavalheiros .Io coi-.mier.
-A-cio. boas salua e quartos, com creado
para fazer limpuza, luz elcef.ica. idcpitoiic,
Iodos com i.a.odas para o iardim ila praça

I Quinze de Novembro, com bon.Ics ile cem
réis para Iodos os uonlos ila cidade; 40$.

I 43$, í..$, OoS c ,"0$; na rua flapp ti. I.
1 '* ¦¦-,*' (-444 ii) s

Grande liquidação por motivo de obras
Ca.çados por todo o preço

CA.SA. BRmAZImZj
_E-.tael 7 €ü.e Setembro _XT. 13S

TELEPHONE 5_3S-Cc*atral

A I.UGA-SR um cíícellcnlc quarto (lc
XVfrente, com sacada, luz clcctrica, inobí-
lado, cia frente á avontda; S. josc 120. _".

(88*0 10 .1

JMV.INlIKIliA _ Pre
\J muito boa, cm cusa d.

i5a-: ue uma
-.. al dc tria*minto. Uxije-íO que durma no aluguel,lem como que possa dar referencias deMia comlncla; rua General Sevcriano ioo,casa .Io morro; bonde praia Vermelha.

(SMü II) J

- I pR.ECISA.Src de uma costureira; rua
e \ X Souto Carvalho ». ¦}*¦ — K. .Novo.

dc um rapaz pin todo
serviço, 11 uc dô fiança dc sim coiuiu-

cfà| na rua Uruguay n. 319, (9019 D) .1

1>K"*iÇISA-SE 
de uma creada para ro-

pcira c arrumadeira, cm casa dc fa*
milia dc tratamento; 1:1 rua kiaciliuclo
n. 1.7. IS.19'1 I» .1

pilICCISA-SI-*. i
X todo serviço.
n-iiar.
¦fi. andar

tuna boa crcid-i parat'ite saiba bem cozi-ij.i muito fimpaitila l.arsta n.
(on.ill) S

]>REC1SA-SI0 
de perfeita

. rou-ps* brancas

i r,f(;A-HI'! iiniit snla íiKihiliuln,
r^-COlú puusãi), |ini*ii i-asnl, #;isu ile
Indo i-c.spcitb"; ruu Co.it-; llnstos
11. 1Í9. Ppoviiiin.iV^iiii lüm-liüvlu.
Iloiidos Chile, JS. 1'i'iiujisco, prii-
cks 11 o 15. Tel. Ccnlral -1«1S.

3 S121) i:

.1-1 sam .'..- .fren-#ic) >¦ irabínete;• anil. (SCSalOJ

4 MJCA.SK uma niacnif
-T\:c, pmpria para consull
rua do II' spicio ti. Ti. i

TíUKi ISASl'. de uma co
.1. Campos Saücs n. 39.

.i:r:t, na rua
(S952 I!) .1

1JUEC1SASIC dc uma perfeita cozinheiraX dc forno c fogão, na rua das haran-
jnil-y 3-7- (SÓ15 U) J

pREÕsÃ SÍ5 ile "uma-"creada 
para cozi'-J. rj-har e lav?r, que durma no cinnrcií.i;ma Ribeiro Uiiiniarães u, lio -- AldeiaCa nipisla. (ri*5 11; S

HIBilBIBlíSlBIiiailBIiaiíllIBIEiai1
I PARA O ESTÔMAGO H IN
W TfitV'1.^?.!*' UM REMÉDIO
m
m

m

SEM EGUAL 1

Guaranesia 1
======_r.-========z====_: tu

iiBM^imiafflagiiiiieBiiBMamBiiB
*»fcM^-£a-_*_jMnat»^-iu.£-_c-*

CREADOS E GREÂDAS
D1' KI ¦ IS A ¦ SI •: 

"de 
11111 ajudante 17A ro; ;::i rua Aniieducto u. 3S1.ie bem.

pA-XI-AAJL peira; nue

pitECIiSA:SKJ. -rv serviço
lli-i-..|-.ie Dia-

3S1. Pag
(S032 C)

•o uma arrumadeira c co-
lurniti 110 aluguel; trave.'-
11, 30, .", — .llaracanã.

i.i.in 11 li

rea

PKECISA-SEJ._ %totlo serviço;
)••«•ja linípa' C***.c:\ 11.

Ijh-iícisa-sb"meia C(Li lc,
fumília; rua l>
n. 65—E, Xov.

creada
pequenanbaraça'

l1
í;.i
n.

pRI 
. I-.VM-.

90, sobrai]

an todo
i familia; rua
tha. Ordenado

(qioi 11 S
branca parafamilia, nue
|.;.i;a-se 30$,
lSi|li.| O H

empiesaila. .ie
ra o irivi .1 .',• pei|iicn-a
l.ins Va ,-ellos

Cl S
uma cniprc_3di, de

aiiaucada, para todo servi.«¦'".¦ -P'1.' ',;'"'' dc C.W..1 -cm filhos; trala-sc
HirTüS S. 1'rauscisco Xavier ... SS-.

(.«9C9 l') UHWM*^Wrt^gii»g»ao-üg»--W_»aCBa><B«oci*-M>,«

EMPREGOS DIVERSOS
4 !.!.'i'A-Si* um moço portuguez, de ir

. v.-.t.:..«, cotn intüia pralica dc ropeir»;
M;b_.!r:r, escrever e tem carta tlc condu-
ciai nia da l'iainlia 73. (*•'.!-• i ,-) S
"DRECISA-SK 

tio nmn niPiihia pa-•*• í-ft si-i'vii;os It-vcs ein casn di- um
casal; nn nia Aiigullvu Sí>, esta-
ruo Oo Miyii'. C

ça-, na rua
.Mcycr — Ca

Ar-:!i'a*, Cordeiro-a Pernambucana (SS;
"DRECISA-SE
1 blusa
sobrado.

PRECISA-SE dc
X oífíciaca c nj>*
Cx torno; á rua di

i D)M

o-üner-is para
ilárnla n• ,(i-

("7JS U) K

cntaUiailorc.í c meios
mdizes «!c l-.i.-tri.lorcs

Lavradio u. iS.a
lü.jib ll) M

,* l.l.'i AM.Sl-i nposéi:
--.pre-ss modiens, para
cio: run Wuiz' Oaiua 4" (Si: -'•>

.. TaUGA-SF! nina sala mobilntla,"-"^«m casa dt- 1'iiiiiiliii nstnniffeira;
nu rua Silva Manoel ."(>. (.ISlií.M V,

A l.liC,'A.SH eni ca-a rie familia, bom
-tj-.riitarto a rapazes decentes, cerni peusãüi

PRECISA-SE de uma empresada branca,
J. que Paiba cozinliar t; ser*. :<*cs de nm
casal, á rua Urusuavana 3.;, a" nmlar.

I>,.5S lli S
.__*tt«__.--»í_s_cc«-.-*t__»

gãsas EeoiÉBfls, mm
V1,ÜGA-SK 

a .1 .is mo.;os qu a casal «cm
filhos; um bom quarto r

oa sem mobília, tendo -pcu-'
pela manhã, iire«i;n módico;
Ruayana n. o;, jsobrado.

írente, com
luz e café

tua Cru.
S?i? li) J

muito eni conta; na¦io, .-' riiidnr. i.S|t>; l'l M

\ l,t.*tr.\-SlC .'* ma^u-fico sobrado da ru'i
-TXVisconde dc itauna 105, _oai 2 salas, "
«l.iatlos. clc. (9116 li) S

1 LUCAaSI- uma l.oi
x^t. tuiiia. cotn direito
rua tio I-to.-iitrio 1 ¦ 5. -'

4 I.UCA.M.SI-: uma
-TS-aírcntc e mi nuar
nievcio, ú nm 1" dc à'

. em ca
inlia

ipkndid;
a mo-;

(oiic

sal:

o la-

Hiti

AliCOAM-Sl-l
NA

SKCÇ.vO l>l' PltOPRIBDADlíS
"SUL AMERICA"

líiia du Ouviilov SO
Os scKuintcs prcdiòi :
As chaves uos liiesmõs iv.i .otuoriuc u*.-

dic?i,*ãQ do.i* reapc^iivoj carta.-c...
l'«.ra tralar das ii áa 6 da tarje.
liOTAFOCO -- Ti-aveasa Ifonorina ;8.

casa 5, com a yuarlos, -- saias, luz clc-
ctrica, clc. A.niruei jooSüqo.
-.— iiva Conde de Irajá n. i"5. cr.;i 3
liiartcí, 2 .-alas, lv.i cleclrica, .;c. Alu.

t I.UOAM-SE bons c arejados onnuo-
ÍV.Ios. próprios «para casaes; na rua do
Riacliuco 11. 6c; trala-sc na sala n. 4'.

(8.|S8 .li)-,S

i I,UC,AM-SE bons qiiartos com janellas
-"ilpara ar livre, para rapazes ou casal;
na rua Acre 11. 90, (3.|8* 1-.) S

,1 I.CCA-SIC por 71$ uma casinha com
-"lililintal; ver c tralar na avenida Mem
da Sá 11. 157, com o sr. Pcima. (8.|SiE)S

>_'W 11555*. Htin

i I.UG-Á-Si; 11111 sabinetc para dcnlista,
x,Vtres meios Mias c um (jabinetc para mc-
dico; na rua Sele Je Selembro 11. i;7. sob.

(S4I.5 IÍ) S

bom commodo,

CCHA radical da sonorrlién cliro-
nica 011 i-ccontc. em ambos os sexos c
em ;ioiicos dias, por processos moder-
nos.sem díirüíarantc-se o tratamen-
to,. impotência, cancro 6.vi:hilitlco,
i3ai-thi'0», eczenias, feridas,ulceras.
.1)11)1. 60tí e 91-í — Vaccii-.a de
Wriglit—estreitamento de urethra; appl.,
do [)odero30 especifico contra moléstias
venercas, clc. Pugamento após a cura
Consultas diária.-*, 8 ás 13; i* ás
10 du noite—Av. Mem do Sá 115.

A LUGA.M-SR bons quartos mobilados,
_T\com ou sem pensão, cm casa do familia,
a rapazes sérios; na rua do Riachuelo ií>t."¦Ws* E) J

MJGA-SIi um bom quarto, mobilado cA i.Ci
iTJLindcpendente, para descansar durante «
dia, cm casa dc í-*;.*''ora viuva, pro.timo á
avenida Central; cartas para esta redacç&Q,
a Antonietta. (Suou lí) J

ALUGA-SE 
em casa de familia,

lheiros diitinetos. uma grandeitmctos; ntna^
frente, com ou sem mobília
lor 11. S, I.apa.

na

a cava-
¦ala dc

1 ua Tay-
(8940 P) J

A I.CC.AM-SE unia magnífica sala «le.
.frente c 11111 iiuarlo, com 011 sem mobi-

lia, juntos ou separados, a casal ou a ra-
pazes; na rua da l.apa 11. C-. sobrado.

(IJUS7 _') h

A 
LUCA-SE, em casa do faniilia esiraii-
seira, uma sala de frente, bem 1110I11-

la.la. tendo banho c luz electrica. paia SC:
nhor sú ou casal sem filhos; av. Mem de
Sá 18, sobrado. (806a 1-) lt

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com n

INJECÇÃO 1)1*1 SIAHINHO
Rua Sete dc Setembro 188

da Jlem dc Sá n.
AíaUCA-SR, 

ná aven:
i-tó,

us chaves estão cm frente
11111 lindo sobrado, com quatro

¦iuarioi e duas salas, a familia do traia-
mento;
pinteiro

no car-
tVata-Te na rua da Quitanda 118.

(819-1 1-) lt

por 50?,
S. Cleineale, 233

;r-'.as .vvo.t ir,.-...'liciuo. tem Iv

com
açõe.

dois

Ifainilla de '.•'.1
cu-ÀMiigiiol. -;.<¦.* i-..-«.-."'TciIIilSTCVAi'' ~ Rua t

élcctricii,

,4 LUGA-SK .
Xi-coin lc U. necessário i'ara 11111 catai sem
creanças ou moços do commercio; na rua

. Coita llaslos 11. 10, próximo á do Ria-
chuelo: (7GS5 li) -VI

'.'ATT!-
:¦ tfrrcr

4, i.i:i;
iA :.

¦-,.•: ruartor, -• salat,. • A J-1 «,'A,*¦'•
«¦,,,,..,1 . -;,,,., rx_..*<cndenlc,\ ns.ai _.-3í00o. 1 Itun do Caitetc, 181. an.

1 qv ai los. -• salas, quintal,
Al.igv.i-I

boas st
. Sete
o Cariiu

iÇ.lOO,

iilía dc trs
:ein niübilii

filhos; nví
(DO40I")

um. quarto mobilado, inde-
cm ca_a de familia; na rua

Manoel II. '.-, |. (S560 K) R

; o 1" c. -*" andares do
. 106 d.i rua liarão dc São jVcxx, com bons rendimentos. Trata-sc na

fabrica. (8571 K) R

Sil _
A I.CCAM-Si1 _tjLpredio n

1 M Hnvftmo
\ I.UGA-SI

.n.-i, Caudc

Ias f<ara cs-
,'c Selembro
; Iratu-se no B ., rr . .,
(Soa.i I-.) .1 ; CS-Jr/Gt' \S ü '3, U. IÍ *^_-a\^_a- &'^y

| Tirj, 0(; cabellos fiípcrfluos do rosto,
rolio i'.a rua ccllo c braços. líncontra-ac nas ca.*as: Ba
!:.!,- terraço. . _iri, Hcimanuv e Cirio,

1

A r,L"(>.\-SI'! o esplendido armazém, com¦Tisobi-ado para familia, á rua Ceneral Ca-mara 11. ..íi; chaves 110 bolo! defronte, etrata-se na rua Je S. Pedro tis. 58 c il|.

seB-ài g3_«5_msir,c. wSsstíts-- sa

i-IIIIIIVImm
RUA URUGUAYANA N. 91

jPesaçjem c-ra.uita em. Joalarioa oensivel]
a 1 gramma

C ITSS^l3B^tílmWrm%\ISSm^mVSS^^X«&n^i.t!m^7S^rilíSS^S

». I
A. \ -

Copiai).
1'edro 16!

«*.....;,
«¦¦•iIlKT-."

i UÚOA-SK um bnm commodo. em ca-
x\.r.\ de pequena familia, com i-uda3: as
c:*mmodidadrp, a um casal, na rua das l.a-
judies 11. ;o, peito da li. I'. I'. Urasil.

(¦"¦«-- Kl I

K T,l'í..\-^1; um bom sobrado, com cinco
>"V bons tiuãrtos, d-.ins cala-, comidctamer.-
ií' novo; na rua do l.avradio n. 1S6; as
cliavc:. na avenida Mem de í?á n. ,y.*. J;o-
Icuniiti. (8'os li) J

_' 1,1'C. \MSlí sala e quarlo de ''renle.
-flLmobiltúloSt a um au dois cavalheiros,
casa nova e de todo \\.-peito. Dá-se nen*
silo; ra run Si'va .Manoel <ir. t36o2l{) li

I.I.MIA.M-Sl-: lx
rua lúUãUUiK--

(.*¦¦" ií) Ji:.

K l.Ut.Wl-SK doÍ.H Kraiules armazéns, pre-
/.Vpara loa c j-u ivt.üto luso para tiualquer
ncROcio importante; ua rua Con.ellieiro
Zacarias CS e ;¦•. c bem RHsnn, duas casas
í-cabada-i de novo, com «rande lerreu-?, sen-
do esias 11 100$; na rua Cosia liarros 9;
trata-se Indo no Cattete .;:. .\-i cliavcs es-
tio uos predios juntos. f3.i5"*K1 S

Ji\:<;;,-^->r: os nredios
f «-hitíiemo ii, ,. ,,£ ;;
(ai- a rua Ja t}tiEt.ntIii Si.is 5, eom o sr. Jto.«uc.

K I.UGA-SI! uma sala de••".dente, ou n-.rlade da cas;
coimandidades, cm casa de t
tü c de respeito, a outro ca;
condições, por preco niodie
Costa Velho "• ", sob., c:i'
scricordia c .Mercado.

. com todas as
m casal deceii-
:;1 cm idcí:tica*s
1, iu ir.iv (•.--•¦ a
ro rua da M'-

(S;S* lí) .'

! ¦« i.eoA-si; -..
¦ -íicina ..ti a mocos ,1
| Hospicio iOi,

i'l,UC,ÃIsiJ nu, 
"bo"

¦«"Ia inoiosi rua .',:..

para

«'.."ia Francisco( ijrUtovSoi Ira-tolirailo. dás ;,
(SijSi l.i li

rscripldrio, offi-
iininereio; rua do

(gui) li) S

ublêa 0;

01-*l'i'.lil*ri:SK 
un

nos dc edade,
afiançaria

«nojiç-ro com to :..v
)r pirila. conducla

nucin precisai- é favor «-li-.mar
pelo teleph, ji:, ^.i!. ígipfj i > S

PRECISA-SE de «ali-uns fubricaiitcô dc
X carvão e lenha, para irabalbarem nnr
empreitada rm bom matto r perto da 

'ca-
pitai; trata-se 11 trave -a Macedo junior11. .-;', c.t.L.-.-o do Realengo, com .Macedo.

18391 D) J
T-SA-SE de uma moça q*.;e ;ie pres-arrirnwir a casa, a pas=ar a ferro

t que cow. Kxipem -e roferencias; á r;:a
do Aqueducto n. ^90 — Santa Therc/a,

PRKlT:le r,

^ liVCíAM-SK ooininodos nioWl.-i-]
ji'i!ns-, ruiu jicusãu, 11 i'ilvnllu*ii'os i
ilu todo rcs])oito; rua Cosln lias-
tus li'.). Próximo ú rua lílaehur.o.
Bondes S. I^riiiirisco, Chile, pra-
ças 11 e í.". Tel. (ciili-al 4G1S. I

(J 8120) Ki

gi ai :,.3-«v«i .BisEsa-s iSt-fs: mm \ ma
é OS OVE SOPrRP.M 00 ESTO- g
| MAGO DEVEM USAR «

'.'

i, l.'.'.".\-SM a casa da rua lilacliuclo .17-*.•í*\.Hbiminada â luz electrica; traia.se- na
run do Ko.ario i..-*. sobrado com l.in-
dülufeo. ("oo: 15) J

o i" andar da rua
(0005H)'

k I.LT.A-SK, oor i-
i\dii 1'raínlia i.|.

A I,U-..\-SM a luaRnifica casa da rua Di*.
a*_J(odrigucs dos Santos ... .-o. com :, quar-
los -¦ s-.l:.-. cleclricidaje. cie; aluguel
r_:o$; trata-sc â rua £. lurislovão u ua-

(9000 I.l I

» l.i:i',A-S15 a casa da travessa do Tor-
í*__.rcs n. .*: trata-sc na mesma das o
s 4. Riáchtie"o, iSf.n.i M) 1*

A I.UOA-Slí uma liada sala bem mobi-
.íAl.ida eom lodo o conforto, n casa! ou
cavalheiro; na travessa Muratori n. j:*«

(S59S ii) n
t. I.UlU-Sl! em casa de familia dc tra-

^Xtamento, onde não ba outros [uqtiih*nos. utn quarto eom ou sem tn íbilia. «t
L-C/paz decente; na rua General Caniara
11. :,---. sob. (SS.--- li) J

*. LUGA-SK mn quarto em c
i.VIia; na rua do líiaehuclo
pavimento. (80

á-*1* A ra
U-C.AM-SH

ida c ]:¦.

le fami-

Í3'la) 
'j

:om va-

,4 l.rr.A-SK 10- 150$ a loja r sobrado da
irirua de S.tnCAmia n. aiC; trata-sc na
rua da Alfândega ti. 12, Peixoto a C,

(8451 15) ¦**

-íiifas inagir.fic
ns á 'porta, rom todo u

ir.odien- para moços do
í I.uíz Gama n. 45. Villa.

(Sói q I;) }

'xtiaranesia
;a

i I.CCAM-SH uma sala um quarto,
/jcmobÍla*b s para rapar.í *, cm caía dc
faniilia; ua raa da Assembléa n. -.--i, -•" an-
dar. '¦-.--¦i 15) .1

1 f.LT.A-SF, uma l.oa casa assobradada, na
>í.av. Comes Freire u. 110-A. com nuiíro
quartos, duas salas, cozinha co:;i fn^rii» a
caz c um Rrande uni:;tal com t.n.cuc nara
lavar; chaves uo 11. 138,, loja, Sun l!) J

BS&.aJj*^- lSí_; iai:-ifflWí;'IB3a«_Hfl
• l.riiA-SI': bon sala dc frente e-*s ijiliivío inoliiliiilos, só a eua-

Ilielro"; tom luz electrk-a o tele.
lilioii:-. C. 5. ,*".':<¦, Avenida Oo-
utes Freire 1".S, 1". (K01_7)S

A I.i;«A-SI5
-Iam casal

uma boa sala dc frente, a
riu rapazes do commcrcio; naUiacara ila floresta n. i. loja, ;.erlo dotlieatro rhctux (avenida Uio lirauco).

iít.i.i 15) S

4 1,1*1.'.A-f-IÍ ;ior 170$, á rna Pereira Pas-
-CÍsüí n. a-., quasi uo canto da rua í;>;t-
..':..«¦, còm quatro qUaríos, duas salas c
dtaUiai.-i dtjKiuIencias; chaves ita rua I|).i-
ti-.r.i ii, .---. (Solo 15) J

A I.UOA-SI5 um mairnifico
íiu'.-$, com quatro quartos,les sa'aSi boa cozinha, um
om vi.-tp -para o mar, tem¦ t Pinto ayao u.

'.Tl.l'

,t HIGAM-SK comuiodos dcA.V.!*ara o-; erários; ;:;i traves:
tíllias tt. 0|, com o sr. lícnt.

•predio por
duas !.•:¦.::«»-

indo terraçt
electricidade!

perto d'i rua
lS'j- 15) á

ao$ a :, .$.
1 das Por-
. (S"3',ií)R

A iI,UC*iA.-St. em casa de família, uma
-rtLKihi com alcova, ou um espaçoso quar-11 mobilado, a pessoas sérias; na rua do
Hirchtielo n. jS.i. sobrado. (S635 ii) .1
A LCGAJÍ-SR os fundos do 1" nn-

-«"Vliii' du predio da rua dn Cario-
et-. 11. SO, próprio para consulto-
i-ii) ou ntelier; pava tratar riu i»:-.-
Ilierlíi Confiança, loja. (,IS3Sí)K

A laUGA.SH o 1" andar da rua ('.. Ca-jJ-mara 11. 16c; trala-sc na loja do mesmo.
(S-uo 15) J

Tbecj.
rua

A I.Cl-A-Sli lodo o .predio
a Vi hilo Ottoni n. 202; trdc i. 1'edro SS, onde estão ns cliavc

15)
A I.l i.A-M-, um quarm com janella eriluz eleclncai na rua Primeiro dc .\far-

(8sd0 15) r
_¦

CO 11.

AlaUOA-SI*do Uospici.

Lomniercío.

. . o -"' andar ria casa da rua
. picio 100. esquina da praça Con-Htasi trala-se na loja, Café dn

(88*8 15) .1

A 
l.UC.A-SK o
do OÜvcira,

prçdio 11. 11 da travessa
. loja e sobrado, próprio,ara lami«ia. juntos ou separados; as cha,es no 11. .--. (S;fi, j:,) K

A 1.1 OAM-Slv as casas ns. (i. 10 c ia da-.luta na (..loria, com eiv.u.les accomnio.daçucs para família dc tratamento ; chavesestao 110 11. 8, c trala-se á ma da Oiiitiin-da us. 151-153. - (),-)

CATTETE, LARANJEIRAS, u
'•' BOTAFOGO E GÁVEA

A IitTGA-SK a easn inoderna da
-firua D. Marciana 123, com cx-
cclletites accominodaçõc.-* para faniilia dc
tratamento, com duas salas, seta quartos,banheira com aquecedor c mais coinmodi-
dades, jardim nu frente, entrada ao lado,
etc, preco .¦.*;,,$: os chaves estão na rua
Assis ilueno 5*—Uotalogo. (;S|i (!) .1

A rfUGA-SI$ uma ca.^a assobradada, por1 Viò.i, com 5 quartos, 2 salas, graüdc
quintal; na rna do Cattete 214, avenida, e
um sobrado por iS.'$, com 3 quartos, 2
grandes saals, na mesma rua u. 210.

(S.i-*i G) S

A r.UOA-SK,
-tVda rua da

par 130$, í
Assunipção

vistoso predio
.-1, HotaCogo.

.(oo.ii li) .1
i MJOA-SK um quarto de frente, mobi--fS-lado, em rasa dc um casal, a um senhor

ou dois rapazes; largo do Machado 52. *.ob.
(00.14 (',) .[ILÍIIIÍIII

1 UJO.V-SIÍ uma linila «ala dc frente,
Acabem mobilada, com ou som pensão;
praça M.vcá 7.;. a" andar. ("Sao 15) J

¦K T.lTiA-Si'' uni lindo commodo com Ja-Xlnella para a rua c eletricidade (niloé c;isa de commodos); (na rua Seie de ?^*
lembro ti. 155, esquina da travessa de
S. Francisco. (S—.-MlR

,A i.UI, \-S!5 n csccüetitc pri.,lio com lio.»-.rão habitavel, da rua .io Kc/cnde 071ihavea c iniormaçOcs 110 11. 99. (gcgiK)S

30$ e unia
eh

,(, UV..VM-S15 bons quarlosítLgrande sala, com .«ele
ide; na rua da Quitanda 196. (goSGIOS

i l,U(i.\*Slí por too$ mensaes. uma nn»
_Ç"3_.[;nifiea sala para cscrblorio ou offi-
cina, nn :" andar do predio novo do lar-
Zi dc S. Francisco dc Paula n. ¦((.

(8591 l-.l s

A I.l *0 A-SK a pessoas sérias c de tra-
-Ti-lamcnto, um optimo quarto com todo
o conforto, no pre Üo novo da rua l)ona
IT.uiza 11, ,;.--A. Te'. 2044. (859a 15) S

•^#-##*£-£-H*44#w^
(1-59* li) .1 ;

pHRCÍSA-SB de uma eiiip.7*ã.l7""íi"c
J. lave' e cr.gommc com perfeição, ajude
a mais alguns serviços, durma r.o alueuel,
e dè optimo,! referencias. Kua 1'aulitio l'cr-
nandes ,;j. Botafogo. (8---I5 P) .1

JJKKCISA-SIC 
de um carplnlelro paraofficina de serseiro, á rua llambina

15;, 'iotjiüüc.. (8599 
]),. K t

TJiKBClSA-SE ile lima menina para tomar
1 conta dc uma creança, a rua dos Arau-

(851,6 C)Ucasa 2. Fabrica,
¦*¦)*.!¦:• *SA*.I5 

de
j.
lli*.

1 j , ..' 1 r:\ni; uç Ltnui
.fl. : t annV, para -servi
1. •-_ Larga Tit-sobrado.

una menina dc 11 :.
ços de um casal.

<"(.(..) ?) s
-ÇÍÍ.A-SE de uma menina portus^teza::: 15 Rnr.os, para copeira e serviços

f :*> rasa de duas pesoss; ordena-lo
í;.i rua liarão de riraísiiunga ?7.

(8490 S) s
"DUEC1SA-SM de íiüi cviiiiresailo
A quo 1'oiilieoa o ramo i-iiiei.ialo-
gr.-ililiiiii. .Apreseutar-sc das i {•<
B hs. S. Jusfi 81, 1". (.SSSS9)»

ot*

U5.A& SEMPRE: O

e para as ase l
'IAS DA PELLE

mJmf

w?
&

II
Ê> mf/% a VENDA

__^—t—.,.. -—
l I,UGA-?I5

-I Ja rua de

ÍIAXrilA.-l,
,S.\I!D.\.S.
KSIMSHÁS.
KCGOSIDADJSS.
(T.AVOS.

VKiirirr.i.iiiiiõKs,
vo ."riciiòiis,
llli!lT.\(*õKS,

fi;u:h:as.
FBKIOAS,

CAS PAS.
PERDA DO GABEI
DORES,
KCZI-:.*i!AS,
D..RTITROS.

GOLPES,
CONTUSÕES.
ori-ii.MAiirius,
ERYSlPErsAS.
1NFLA3OUÇ0ES,

Efr. TOOA ü'"BTE
?..^-.-«?«jAía-VA i~í*^a.__-'._,.-**i

Dcve-sc einiu-e^iil-o sempre (le accordo rom as insfruceões qu-jilCOllipuuliíiiii eitila vidro.
aA^vAa.-W*'.,!,'1^^^

f
f
|¦t
t•*•>

a pci|i:r:*.a jja-.i
i!e b. Leopoldo 11.

\'.'i estáa 110 11. :i'J c traia-se
Hezemle ::. io(i (anuazem).

4 l.l't',.\-S15 f-n rasa tlc
ÍAc..:.iu.í..|i .!-• freute:
Uautaa n ¦ -r.

r " 1
ul;.

U.l"il'l
15) 3

i liam
¦:*a.!or
15) R

JJ-REOLSA-SE 
de um penueno

t guma pratica dc couciro, e

PHKilSASE 
de uma senhora

[dosa. i*ara tomar Conta -.e

ineno cnm a--
mais -£r-

de duas ;>•._•
ÈümVt, daíido bons referencias* prata dc Ua-
(afogo 11. 400, das 11 horas tm deante•

l8«o*U) S

de cor,
uma casa,

com diWái creanças; quem t-.tirer cm con»
itiçõ&S queira iKrijir-se á rui Cegaria, 2S7-
«tdcde, das 7 ás 9 da noite. (874-1 V) S

i I.UOA-SE uma
jTÍou sem pensát
n. .',í, -'" andar.

4 i.i.-i-..\.5!•:•-_¦ cr.
-Tlmcço solteiro.
llaj,-:: 1U1 rva ,!l

a i.i.ir.A.si; ti-rt-i
_T_Lptorio c:i ofí^í
aí. 1": lra!a-c li.

joa sala dc frente, coai
ua rua Il'ic;i"i Aires

tíj;i.i 15) H

mvwvwvwwww
' 

i í.rr.A-Slí. a um casal il._ itun trata-,
xümento c\\ rapa-: nas me.-m.as condições,
uma bella sala <ic fretile, ¦ uiübüada; rua i
Ko/cudc i.-.j. (ijiuS li) S

A MT,AS 15 tinta sala
-¦Vila «: independem-, a
mento, solteiro; na rua
;*"Cs. módico.

írente. mornla-
nhor de trata-

Riachuelo <i;.
(90S1 15) K

4 '¦'',I.'.^',SI'- .u'"a bm -olo de frcule. Letn--.mooilada, a avenida -Mem dc Pá -o.
(?on; K)*M

t i.ucam.si;
-ic-tsas ns. 3a c
lo. esp"
lrati-se :a rua da Alfândega

A I.IT.A-SH bem cet-.-.modo d

iois andjrii sctuiradüs das í I,l'(*,AM-315 crandes nuartos. com duas
O da nraía Vieira Seu- ^isa-adas, a çu$, a casal o-.i nioç..;, dc-

Morro <!o Üouadoí ! rentes, com ou se.;i pensão electricidade,
IS,j_!jK)í> i baahiíros, etc.. Santa Amia ;t. U',*õti I*')T

0*1 ;
1 r.*;

frente, cotn A LüCA.
mocos dn com- | __"i.ro Sar

cstiuina >farccltal i tanda it--;.
(91 *C 15)

SIÍ o sobrado da rua Conselhei-
iva 21; trata-sc na rua da Qui-

(9047 K) J

.-.-.1.1.1

sab. r.rop;
R.1, ua lír..

'. e(8;..];"C-Í 
j A Í.UtkÚt.Slj

:-, para escri. I ir.| c.ifa .!
a 'i'lradei;t(K j bonde ú -,.o'

(8686 li J ' r ieleplione.
luz

mias saias tnoíiL...
. aa rua do Rczctul
tratamento família

trica, banli

i r.U(*AM-SI"
s, I ^VS. José í.-.

5 c quartos, .na rua
andar. (uctj.1 15) .1

AI.li.AM-. um bom quarlo a moços--.solteiros; na travessa das Rellr.s Aries¦__,_* (890Í 15) -lt
i r.uGA-si;

Xido Acre *•; maRinfico pretfio da ruatrata-sc a rua S. I'e.lrn ra.
(88,-1 li) M

. 1 r.unA.si; o
mentoi ! ^VCaiidclaria o:

(15) i lauda i(i = .
Krando armazém da r

*f •'» rua da ..
(gcói 15) .!

\ \X '.;A-SI- a. loja a rua llcncral Cal-xxduell 2j3i mforaiações c cliavcs na
^Ci-iia. .Ias ;4 as irjior-is^ (SSp.j 15.11

A i.i:i'.a..si;

t I.UUA-SK a rítlr-u-j.la
/XKcp-jbUca 9.1 »» c'i.-.v*.í.,i
e trata-sc na n;ajptn_c!ar.'a
A, de Sou».

1

... . .uma boa sala de frenie. mo-rj.ul.ida e independente; av. Hcnrinue=e a rtta.da pui-J \a!adares 11. ;, em írcusc á Policia CVn
!__• (3S<i.i 1*Y li

(LNOaMIi. REGISTRADO)

a inf8ammaçâo e g_u_--§§a-
-ESzxi tocaL_=-j£3 e_s ipiiairEtaacIas

^' «3.ro^Ê=S;_C*I_3_S3

Alu"'5-Se ° ""vall**-*">. 6»"» mobilia,^> uni magnífico iiuarlo, comou s-cni pensão; na rua Senador ]),m'-is
(0111 15) K

A '•*¦ ''A-.I ril-, d.,.-, bons quarlos, comxXpensao. para casal ou rapazes; ua ave-nida Itio Uranco 122, a" andar. 10137 I5)R
A'I.UGA-SE uma sala independente, eom•íilu.», logar para cozinhar c latrina; narua l-lonano Peixoto 11. 181. (oiaS 15) S

anda

••.»•-¦-• .it -..i-at seili iiinn-i nu para".tua officina, metade do bom a*«ar da rua Gonçalves Hiaa 11. 38, com'Mima sala de íruiíT, quarlo, cozinlia,lianlieiro, c.c. Trata-se no mesmo.
1.Í.--1 15) S

A LUGA-SI? esplendida sala dc frcnle aXãVrapazcs distmctos ou casal, com optimapensão, por preco muito -"-.dico: na rua
1 i.l¦ ¦-...i"ilL.c.L_-.,',i, 10* -" andar, jjj-ao li) ?|

A íip«JAil-SK por so fe ti..?, quárlosliiõ.-p.bilados, sendo um dc freute: na aveni.di luo Uranco 11. 11, a" andar. foi.|il5)R
A 1.UGA-SI5 um arniazcin, com 2 petas,--.ua rua -Menezes Vieira 11. -I; as chavesestao 110 10 da mesma rua: irala.se na ruaNjsi-.n.le Kin lirauco II. ia. (S;8j !•;> J
A TaUCAM-SE quarlos c salas mobilados;_Aa mocos solteiros 011 casal sem filhos;ua rua da Allandcga 11. ;Co. (S;?i ]•;, 1

A T.l*t*t.\-Siv uni andar, lcr.reo.--.quartos, duas salas, bom qui¦ci'i,l:,i-n1« .-.^ 1- t,.:_- .i_ .--¦._¦ ..saudável; na ladeira
11. 110; trata-sc nn 111

com uots
. ntitl, logar

de Santói Tlicreza110. (g;oj 1;) J
A I.l GAM-SI5 bons commodos para rapa--tiz.es so leiros. no confortável predio daavenida, Mem de ba 11. 34, tendo todoios inquilinos direita ao terraço do me«'no.

(S**« IO U

AU.V.AM-Sl-sala tlc fre:
moços decentes
fora; na rua JJ

bons cornados c uma boante. com ou sc:n mobilia, a
11 casaci que Irabalhcm
I.uiza 11. 31. Gloria.

(79S1 10 J

,4 I.UG.ySli o folirado da rua
a-, Eobradf-. | AaS-líuzcbio n. ,-jãC-A, com duas salai
com Paulo ; trra quarto?, despcns.i c cozinha;

(813.; 15) J ua Ioj*. Preço, iroínoo.

Ioi l I.UC.A-SI5, «ma boa es'a de frente, com
! __"Vlua clcctricn, a rapazes do comir.çrcio

1 a casal sem filhos; na rua Morna Aie-
(8;3i 15) 1 ' ftre n. 17. (9093 15) S

i IaV-AM-S**. bons quartosx_-salas.de asS.nara cima. nailo l.adano 11. 41, rua ,1.1 r.avirua li.rão de S. Felix joi.

AlaUGAXI-SE um csp.cosa porão habita---.ycl c utu ciuario mobilado, a sonhor c-icasal de tratainento, cui casa de familia. na
. 7' I r"a Silva Manoel 11. 108. (SaaC V) M

rua liarão i I.UGA-SK. em casa de familia franceza,"/'.'.. '¦','?.,* *-V>™ quarto ir.ubiiado. muito arciados rua("Sgili)H I da Lapa 57.- (8O16 F) J

A LUCA-St-, uma casa. por 132$. na rua_fl.dii Cattete 214, eom 3 quartos, 2 salas,
grande quintal, c outra nor ia*;*, na ruallciilo T.íslioa 11. -'o. com 2 quartos, 2 saias,
grande área, c oulra por S;$; lem grandequintal. (8337 G) S

A Í.IV.AM-SK boa sala
-ti-quarlo dÃ-sc pensão;
tafoiio 11, 18a. Telcpliono

lc frente c um
ua praia dc Üo*

191 Sul.
(9100 C) S

* LL CA-SK um bom dormitório rom nn
XXsom pcusão. a pessoa dc trato, casa defamília; praia «le Bolafopo 118. (8o.ul',).l

A ';1'GA-SI5 o predio dc sobrado, da ruaxXPedro Américo 11. 10-. eum cinco quar-tos. duas salas c mais accommodações parafamília, sendo os dormitórios cxccllente!,;acua-se aberto todos os dias das ia ásd horas da larde. para ser visto: nliiguo!mensal ,-ai.S c mais a la:;a sanitária; Irata-se 110 Café Papagaio, á rua Gonçalves
___ 'I- foo.jo G) .1
A'IaUG.\-SI3 uma casa com Ires quarlos',

fxduas salas, etc, na Villa S. Clemente,a rua de fe. Clemente n, 98,--Trata-se 11091. Aluguel 110$. (9oi3 G) )
A j.Ur.A-SlJ por =50$ o prclio i rua-.XI). i.Mananna n. 124, com cinco quar-t.is_ tres -alas c porão habitavel; as cliavcsestao 110 armazém da esquina e trata-se na

Çomp., dc Administração Garantida, á ruada Quitanda, f.S. ^9-3 C) f
A IaUOA.Sfccm casa «le familia de tra-JãVtamciito, a rua Silveira Martins ao.tuna coiiiortavcl sala dc frente. (8942G) f
A I.l GAM-bl-, barato, bons commoilos r-Cicasuiha, na rua l.eneral Severlano 7.1;iratar, cotn o oncarragedo, sr. Sli«cu

(3*9 G) .1
no beco do

.... ,. ... --. 'Si fluasi na esquina darua Kcal Grandeza, 11111 predihabitavel

ALUGA-SE. 
cm Bolafouo,Leandro n. r.*, quasi n
Icza, um Dredio com porão

«.«>• / í *0,n coV.,moclos Para faniilia;cst.i em .obras para limpeza geral e pódcsor examinado; para Iratar, ua rua di Alfandega n. 91, sobrado. (0062 
G) J

ÀÍ,'U,G^.'Si': "i c'1!n d» r«» D« Carlos í
, '• ,'-3' as silves estão no n. 103. onde;c lr:;la* (9119 G) R

Á . ','-¦-?l'" .""a dc familia do trata-
jjjL...enio um hom quarlo de frente, com
..11 « ' a Vin ma-" IP"'-1 do l?us.sc" ">-l- (9124 G) R

i MT,
«tXmo v

I-, e-n casa dc familia, proxi-
, í.o*ç banhos dc mar. uma satã com'¦¦us tai-.cili.s. bem mobilada; na rua cil-«ira Martins 14» ("003 G) Tf

A I.UGA.\I-SI5. cm casa de familia i\:ai,à
jtd-.cfit; uma espaçosa baia dc frenie c ¦*:*¦'
gabinete mobilado com clonaii-ia, a s; -,^10.
res dc tratamento ou a casal; rua 1 .rr .
Putra 70, Cattele.  (1,1,07 ü) f

A I,(..'C..\-Sli um imuítiifico ouarto mobi.—"-.lado, sem pensão, a moços do coninitr-
cio ou cavalheiro de tratameulo; rua An.¦drade Pertence n. iS. (8866 C) \\
A1.UGA-SI5, em casa dc familia disliu-

ati-cla. uma espaçosa sala de frente e uni
gabinete, mobilados com elegância, a se-njiorès de tratamento uu a casal; nta ver.
rêa Dutra ;6. Cattete. (SSSó C) lt

A I,UGA-S15 o sobrado da rua do Cite-_-_-te n, 45, com-duas salas. 3 quarloslianlieiro quente c frio, despensa cozinhi.
W.-C, área eom caixa e laniiiie próprio
para lavar; trala-se á rua Carioca 11 41,onde ostão as chaves. (8014 {') f

¦QIBHÜHIII1
mSOFPREIS DO ESTÔMAGO, m
m DOS INTESTINOS E DO mm CORAÇÃOt VSAE I

¦i:!««!:Bi-:_i.:B::-S".a
DO

Guaranesia
mm lilBfHBiílBiíia-^BJiatjS.-^

AI.UGA-S15 
uma boa sala independente,

cojn luz electrica, banheiro de chuva;
nara rapazes c senhores do commcrcio; rim
Paulino Fernandes 23, Botafogo, (86151!),!

AI.UGA-S15 por 45*, em casa de fami—
Iin, um quarto de frenie, mobilado, ia-

dependente, gaz e roupa dc cama; ua rua
D. Carlos-I 11. 9|. Caitetc. l".,3f. G)K

AT.UCA-SR 
esplendida sala com vis!»

para o mar o jardim da Gloria, paramoços ou senhora solteira, entrada inde*
pendente; na ladeira da Gloria n. j;.

(Sã?5 G) R

AI,i;C..VM-SI5 
as

a luz clcciricãi

A.1.I*GA-S15 a casa n. O
-l\l.isboa n. ro; <is chave

ns casas novas, ttluminadai
. á rua Fernandes r.s. 3c 17. Trata-sc na rua dn Uosario io.\ so.,

dr. frente. 'As chaves eslão 110 11. 7 da rua
Fernandes. (St.11 G) X

(fã rua Bcnti•es no S:. teu
tres nuartos, duas saias, cozinha e nuinlal.

_j (Ss-13* G) J,
A I,l!tÍ.\M-Sl; masnificos commodos, cont

-CLpensão de primeira ordem, a casalt *#
cavalheiros distineto.*». em casa ile fainílU
pequena; ua rua dn S. Manoel n. au, Uc*
taforo, e próximo á praia. (8630 G) Ji

A Í.CÍV.V-SK por So$ a casa dn rua l'er-
xxnai.dcs Oujmarães 11. gt-111; trata-se
na rua da .Alfândega ti. 12, Peixoto & C.

(845.1 «'.) s
A r.UQA-Slv por 160$ ,1 casa da rua Ce-

xjLncrál Mentia líarreto 11. t(n;
na rua da Alfândega n. 12, IVix.it.i S- C.

(8.1.-1Í G) S

A LU(í.V-SI'! 11111 qimrto cm cn.li
•^<le litiniliíi, piipu fiisnl 011 para
iiniii iK-ssoa s6, boin mobilado, com
ou sem pensão; nu rua Clit'istu«
vão Colombo 121, ditli-fe.

(K S5S0) a

Af.UGA.M-SK 
duas bellas salas; ira.rua

Bento Lisboa n. 63, (8r-*.| «'«) T

AiI.UGAM-SH 
Ires linns salõc?, cimcnla-:

.do?, eom porta e janella-*, preços modi-
cos; tratar ua rua

janciinsi preço
.lento I.islina n. 03.-

(8,-a-t G) .[

confortáveis casas da
ima 29, casas IT c Ilf,VI.l.'i',AM-SI5 

as
travessa Cruz í-i. .... .

próximo aos banhos de mar (Senador Ver-.
Riieiro); as chaves estão uo armazém, dal
esquina, e trata-sc com 1'aulo A. de Soíiz;r,
á rua Candelária 22. (Si30 _ X

A I«UGAM-Sfí excellentcs cottunodOF. mo-
Xlbilados ou não. a casaes tlistinclos t «pu
moços do commercio, cm casa dc í.miiHa,
próximo aos banhos de mar; ua rua Dr.<
Corrêa Dutra 11. ;.|, sob. (SC81 G) .1-

AI.UC.AM-SIÍ 
á rua General Sevcriano

11. i oo, boas casas, «por 90$, eom doiii
quartos, duas salas, Rraiulc «quintal; infor-.
ma-se na mesma rua 11. 10S. líotafogo.

(Soo-- «',) It

A il,UGA,M-SK esplendidas rasas;
-^iiii nia fí. JlaiTiiina 87, 230$,
e ÍKÍ, aí80.*i!000. (11 «9-ía*,)!-

* 1.15GAM-SI5 dois predios novos coai
_-Vl.cl'a vista para o mar, á rua Tavarei
Bastou ns. yó c i-~. Ü primeiro iie so-
brado, com tres quarlos. c duas salas etn
cada paviímtuto e o segundo com doi.i
quartos, duas sala» c uni grande salão _omais commodidades para familia. listão
abertos c tratam-se na sacristia da c^rcy.i
de S. I'cdro. l«;o.|5 G) lt

A r,UGA-SK uma boa casa com dois quar-:
X\tos, dua**; salas e mais accommodações,-
c luz clcctrica; na rua de S. João líaptislHj
II. SC-A. Preco, .).,$. l.|9()l, ü) )]
A IjTJGAM-SB aposentos com peiia-^•isão, confortáveis, desdo .#

poi- dia o 100$ mensaes, luz elo
eteica, telephone c uma bella snla
dc frente. Pensão Familiar. Prn«
i*a José de Alencai- 11 (Cattete) .i

(S C7-1-1) (1

A1.L'G.\M-SI5 
por 160$ os predios novo"

da rua Real Grandeza ns. 326 c 32Ü,
Iara familia dc tratamento, tendo aete
quarlos, duas sala?, fogão a gaz, tlcctrt-
cidade, etc.; as chaves por favor 110 330
e trata-se na rua General Polydoro 272,
com Campos Silva & C. _j_?4____l___

A laUGA.M-Sl-; ntaiiiiifico
-t\ ca valheiros c a moço;

commodos, . a
loços do commcrcio;

na confortável avenida Commercio; na rua
Christovão Colombo n. 38; próximo ao lar-
ro do Machado; uata-.c com o encarregado.
a oiinhiucr hora. (66.14 Cj) J

A LUCAAT-SK magníficas casas, na ave1
Xinida iSclla Vista, com accommodaçõci
hygicnicas; na rua Kuphrasia Corrêa 4**i
uroximo ao largo do ..Machado. Aluguel,
115$; traia-Ec com o encarregado.

(61..I5 G) T,

AI.UCAM-SI5 
tnagnificas e amplas ca£as,

na avenida D, í.uiza, com boa. accom-
mediações c installaçâo electrica; r. Ruplira-
sia Corrêa 11. 41, próximo ao largo do Ma-
chado; trata-se com o encarregado. Alu*
gucl. i*o$ooo. (CS.|f> G) )

4'T/UGA-Sl.. em Ilolafogo, a casa mo*:
XJLderim da travessa lí. «.Marciana 11. -r,
com grande quintal, duas -alas, dois quar-
tos. «raleta, cozinha e banheiro, por 140$;
a chave no 17 e tratar na rua do ITospi-
ci.) 11. 73, laja. (3.|3o G) ,f

ALUGA-SE por i-*o$ hoa casa cotn trti
quarlos, duas salas c mais dependeu-

cias, illuminada a clectricidadc; na tra-
vessa Oliveira u. _•;. Botafogo; trata-sa

•n;i rua Voluntários n. 234, vis chaves estão
na rua Kcal Grandeza n. 29a, ferraria,

(S-191 '¦') S

A LUGASI.SU hons quarlos, com ou sem
-fjVplionc, jardim; rua Paysandíi iS?. ,mobília, luz electrica. banhos que.tes. te.ç-

("919 G) K

a casa n. 33 da
Gávea, com tres

quartos, duas F.ila=. luz electrica e grandu
terreno; traia se na mesma. (87.10G) K
ALUOA-SR 

por 100$
rua Duque listrada,

ALUGA-SI-; 
por So$ a ctsi VIII ila ru»

Duque I5ítrada, Gávea, com dois quar.
tos duas salas, luz electrica, eto.; trata-

(8750 G) ISse na mesma.

A 'T.rC.VSív o sobrado dc uni sú pav:-
Xj-mcnto da liraia de Ilolafogo 11-.35.S
c 362, com todos 03 requisitos da liy,'Íeuc;.
ver e tralar uo mesmo. (í-7-JO •**) ^

(

VM-SM dois predios de utn pavi-
o só, ns. 13 e 15. na travessa 'Mn-

triz líarreto, com terreno c barracão, com'
•entrada para automóveis. Só se alug.i::\
juntos, com contrato dc um atino; ver no.i
mesmos a toda a hora. (8765 '-*¦) R

ALUG.'
-i* mento

AlfUGA-SG 
um bom ntt^río mobilado. I

rua Dr. Corrêa Dutra n. 'i. (SryoujK

4 IaUGA-.SK o predio n.
-íiaiicrnl Polydoro n. 5.'
clectricidadc.

IX da r-.-.a Ce-
, líotafogo, tcinj

(8778 G) H

ALUCAM-SK 
boas casas com loJo o coa«(

forto. para pc-quenas familias: na tk\
D. Polyseiia n. 70, Ilolafogo. (8778G) Ií

AíIXGA-SIv vm bom quarto, em c*i-a d*\
xXfanitlia, a casal sem filhos, preço b«
rato; na rua das Laranjeiras n. 53.

(9;07 G) S

AlfUGA-SlS por 130$, para pequena te
-cXmiHa, a ca-*,! da rua Alice n. 14; t
cliavcs ir* ru. <la, Laranjeiras n. sflfc7:

(«595 O l

X •1'ÍTi"'" -r ,_

MUTILADO ILEGÍVEL
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TÔNICO CAPSNETTE
.' Maravill|f so preparado para lazer nascer cabellos, eliminar. a caspa, dar bri.
Ihs, conservar a cor natural, desenvolver • crescimento, dando aos cabellos Um ara-
ma agradável e tornando-os mados e sedosos.vir>*=* v-«ooo

- Á VENDA NAS F_ üMARIAS E DROGARIAS
BM S. PAULO OASA LEBRE. BARÜEL & C, E B0TI0X0

UNIVERSAL

LEME, COPACABANA,
rp-r

l\ LUGA-SE por _ío$ n casa da rua Bar.
___ccllos n. 34, Copacabana; trata-se na¦rua da Alfândega n, 12, Peixoto & C.

(8454 H) S
fA ÍLLGA-SE por 130$ a casa da ma Cha-¦ UXves Faria n. 17; trata-9e na rua dalAlfandcga 11. 12. Peixoto _ C. C8455II) S
IA LUGA-SE a boa o Iiygicnica
tf**nsa assobradada da rim N. S.
do Copacabana 1089, nar» fami-
lia do tratamento. Trata-sc ú rua
<lo Ouvidor 162, com o si*. Duarte
Felix. II

I A LUCAM-SE os casas da rua Real Gran-'l__.dcza ns. 29 e 31, completamente refor-
.enada.*, com tres quartos, duas salas, quin-¦ta!, ele.; toda illuminada a luz electrica,
perto t!a rua de S. Clemente; trala-sc na
rua ilo S. Pedro 62. _0_

(A LUGA-SE a boa o hygicnica
U"i_asa assobradada da rua N. S.
«lo Copacabana 1089, para fami-
lia do tratamento. Trata-so <i rua
_o Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Poli.*. H

ALUGA-SE 
a .casa mais alegre e areja-

da da rua da l,uz 90; preto 1-0$; as
chaves no n. 86. (861B J) J

LUGAM-SE umas casinhas, a 45$. °-
-rua da Paz 68. (8617 J) 

*

CATHARRO DOS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITORAL DE MARINHO
Rua Scto do Setembro 186

ALUGAM-SE 
boas casinhas pintadas de

novo, com quinlal; «a rua Visconde deSapucaliy 11. 310. (8384 J) J

ALUOA-SE por preço módico a casa da
rua Dr. .Aristides /Lobo n. 181, tem

Ires nuartos, jardim, quinlal e mais depen.dencias; as chaves eslão com o sr. Va-radi, i mesma rua n. 179 « trata-se na
rua Sachct n. 7, sob. Telephone 333 Cal.

(8**0 J) R

A LUGA-SE o predio da rua Chicliorro
-TJ-ii. 50, Catumby; trata-se no mesmo.

(S708 J) I

ALUGAM-SI3 
boas casas cm Catumby.

Preços razoáveis; trata-se na rua Ma-
galhaes n. a*. (8;S. J) J
PEQUENA FAMÍLIA deseja alugar me-JL tade de uma casa até 50$, nas imme-
diações do Estacio, dirigir-se á rua Nova
de S. Leopoldo 65, loja. (S&99 J) J

SOMIMilIIO f011»
1 elo S-nsivomcro Electroidico, nppare lho manual de marca registrada na JuntalommerCMl. obtem-se a clarividcncia som nambulica, o magnetismo c o liypnotisino.O somnambulismo lúcido e o meio mais seguro de descobrir as moléstias e osremédios a empregar, curar por sUfrgcstâo e fazer o organismo ter uma influcn-<ia psyçliicn para oltralur a felicidade c os recursos financeiros. Pelo .omnambu-lisino obtido com o Sansivomero curtim-se mais facilmente que por qualquer oaitro•iiuio as obsessões de loucura, o bysterismo, o rheumatismo, a neutastlicnia c osvícios <lo fumo, álcool, sensualismo, roubo c jogo. Tambem faz descobrir os ne-Eoaios que darão fortuna, os números de sorte a tirar na lotoria ou jogo; as.pessoa- com as quacs se será feliz cm transacções; os autores de roubos ou cri-mes; os logarcs onde sc acham os objectos perdidos; as trahiçúes de marido,mulher, sócio ou empregado; as pessoas que sob (ipparencia dc amizade procuramenganar; os comincr-uintos aos quaes não se deve fiar, visto tenderem a fallen-cia; as empresas ou firmas que necessitarão breve dc empregados; as pessoas di-MU.-is para casnmento. O Sensivomero é um apparelho de bolso, c compõe-se düoito placas diíícrciilcs de metaes, para producção do cffluvio electroidico, uma csespécie de Raio X, que peneira tudo. Não queima; não dá choque; não se esgo-ta; pôde «er usado tambem por velhos doemes, senhoras c meninas; e não ocar-reta inconveniente, mesmo não usado eom acerto, conforme as instrucções que oacompanham num follicto em portuguez. Não é necessário ser instruído em hy-fiiiotismo liana se usar este apparelho. Remctte-se-o registrado pelo correio, piraqualquer parte do llrasil. logo que se receber a respectiva importância — Trintamil reis — em vale postal ou valor declarado no certificado do correio — (Xãocontundir com registro simples, pois este não garante dinheiro), endereçado a3IILT0X & Cia. — Caixa Postal 1.734 — Capital Pcdoral. As

pessoas residentes nesta Capital deverão comprar 11a Casa Dixic,
rua do Rosário 147, (7555 A)

l A LUGAM-SE. no Leme. somente-írVir.ilias escolhidas,
rida Avenida Margarida,
Corria 6-*

á fa-
excellentcs casas
á rua Salvador

(801 11) J
IA LTJGA-SE a boa o Iiyglenlca
K^iriisa assolimoila da rua N. S. de
«le Copacabana 1089, para fnmi-
lia do tratamento. Trata-se na rua
«Io Ouvidor 162, com o sr. Duarto
Fell.v. II

A 
l.l GA-SE o predio n. 52 da rua Kgre.
unha; 4 quartos. 2 salas, etc., electrici-idade, fo^ão a gaz, etc.; as chaves, porobséquio, á rua Efircjinlia 11. 28. armazém;

trata-se á rua da Alfândega n. 10. 20 ami.
(83 to II) I-ir_ir_ nrminMi_iw

FORMOSA

IA LUGA-SE o sobrado da rua Sant'Atina
X-.ii. 10S; lrata-se 110 largo do S. l;ran-
cisco 11. i3. chapclaria. ? (8867 1) II

IA ILUGA-SE .por 130$ mensaes a casa
XJL26 da rua de Pauta Maria, Cidade No*
Vi. Indicações e as chaves no n. _.),
3'llltO. (8..Ç16 1) R

I ALUOA-SE .por osS a Casa 11. 265 ilu
XVrua da Gamboa: trata-se na rua da Al-
.ppiidcga 11. 12, lVixolo _ C. (8432 1) S

ALUGA.SE a casa da rua Padre Migue-
lino n. 25-A, para pequena íamilia de

tislamcnto. tem dois quartos, duas salas,
quarto de banho, com banheira esmaltada
e bidet, installação clectrica; as chaves cs-
tão na rua de S. José n. 78, onde se trata.

(8423 J) S
A LUGA-SIÍ por 152$ o predio á rua Arts-

-C-Mides I.obo n. 140-IV: cliaves 110 104;trala-se na Comp. de Administração Oi-
raiilida, á rua da Quitanda, 68. (.971]) )

A (.UGA-SE, por 162$ a casa da rua
Xt-Lllarãu de Sertorio n. .0. completamen-
tc limpa, tres quartos, duas salas, copa, cto.,
luz electrica. Rrande quintal, blindes de
cem réis; trata-se á rua Padre- Koma 4.1.
Lins e Vasconcellos. (80.11 J) -J

ALUOA-SE 
uma boa casa nova, na rua

Visconde de Sapucahy n. 327, >perto da
aveuiih Salvador de Sá; trata-sc na rua
do Rosario 6o. (9017 J) J

A I.UGA-Slv ia casa da rua Padre Mi-
XXguelino n. 8,1. Catuinhy, tendo tres
quartos, duas salas, cozinha, etc; as c..;.-
ves estão no n. 85 c trata-sc na mesma run
n. 2, ou na 'rua General Canabarro n. 51,S. ChristovSo. (S017 J) )

ALUGA-SE 
unia casa. por to$. com i

sala, 2 quartos, cozinha, quinlal e bas-
tante agua; á rua Padre jliciiclino ti.
Latümby. (,]07t J) T

A I#UGAM-S ."{diversas casinhas, na avô-
x-i-nidu da Gloria, rua .do Caltcte i.i; as
chaves no n. 15; lrata-se 4 rua dc Santa
Luzia 11. .02. (6840 1)

m-m—mmtSm%ma^xtammmamwa%tmm~mM
s&a A tndos ór quu snf-!'...-j. fj,om jg qualquer ,110.

laatia esta sociedade
enviará, livro cio qual-
quor retrttmipao, os,

l* .'. IX. nioios da cU-ar.-sc. ÉN;
JV1I.M PELO COHI\U10, on carta foohadn—ar'hò.-mor-d'ti, sytriptorn.s ou
Imanlfostaçõa-, dx n nostia —o sallo |iar,i a resposta, qua roooboràó na
lyolta do Correto. Cartas ao_ INVISIVÜIS—Calsn C-rroio 11-.5.

mVmtím^mtSII—tmmVSBmmim^

! A ÍI.IT,A-S1C a
orXteni bons co

casa n. ;_• da rua Sara,
commo Joa e está limpa; n

chave e_lá no n. 25 da mesma rua c trata-
fie na rua dos Ourives n, ,•.'¦ (8049!) K

A 'LUGAM-SE as casas da Villa Editü¦-/."Vtis. ] I c III á rna Coronel Pedro Al-
tcs n. 379, com fofião a gaz. clectricidade
k demais requisitos de hyiítene, próprias
ipara peíiucnas famílias de tratamento; alu-
Kuel i,*2? ¦ trata-sc no .Mere-idn Municipal,
trua \", 10 a 16; chaves no u, II. (SjjjI)J

A MT-A-SK a cisa da rna Coronel Pe-
|_T___,dro Alves n, 385. própria para família
.:. tratamento, cotn banheira, fogão a pa/,
3uz e'ccírica c todos os requisitos dc hy-
lí-cnc; tem tre-* quartos, duas salas, e tres
láre;i*;, cendo duas coberta*; acha-se aber-
t,. das 2 ãs 4 horas; trata-se no Mercado
JI ;-.-.i.i;.pil, rua V n.. 10 a 16. (.o.:f.l) J

ALUGA-SE 
uma boa casa com quatro

salas, cinco quartos, despensa, cozinha
c crande quinlal; na rua da America 192;
a.i cliavc.. csíão na mesma rua ns. _;i,i e
___, onde sc Irala. (S.C.- 1) K.

1 \ IATiAM-SI; grandes quartos de frente,
utlLcom duas sacadas a 50$, 55$ e 60$.
a casal ou rapazes decentes; na rua de
fc>.u*i'Ani.a ti, .u. 'por cima da Fortuna. :

(8,-71 1) R

AlIAJOA-SR 
11:11a nova casa com opthnai

accommodações, clectricidade, quintal,
etc.; na rua Campos da Paz n. i:ú; tra-
ta-se no lic-ipiuraut Paris. Uruguayana, ¦)•¦¦
Aluguel, too$ooo. (S719 J) .1

A LUGA-SE, .-1 familia decente e r.cm
X3Lcreanças. o 1" pavimento do predio á
rua Ilaiiiríi 11. ..,-. tendo 2 salas, 2 quartos
luz electrica c mais dependências; para
ver, das 10 lioras ás 4 da tardo.

(6S.li J) .1

HAilDOCK-LGBO E TIJUCA
A LUGA-SE <i lindo nredio da rua Uarão

_OLdo Amazonas io, perto da rua Conde
do liomtim, aue acaba de passar por gran-
des reparos; c pro[irio oara familia de tra-
lamento; grandes c espaçosas accommoda*.
ções; tem varanda, terraço, luz electrica.
clc. (8(poi K) J

K LUCA-SE, por _.io?, a Rrandc chácara
.f.Vla rua General Uoca 115. Fabrica uas
Chitas; tem 6 quarlos. porão habitavel, luz
clectrica c bondes á porta. (88-t.tK) J

A LUGAM-SE hons e limpos coramodos,
i-_.ua rua Iladilock Lobo 36. casa de mui-
to respeita c secego. _______ fj_

ALUGA-SE 
unia casa, com salii tres

quartos e co.inha, . oor'72$; na rua
Dclpliina n. 59. fundos; as chaves estão na
rua Conde de Bomfim n. 66j; trata-se na
rua do Uruguay 11. 3Ò6. (7965 K) R

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde de

Domfiin 791, com 5 quarto, e porãoalto; chaves no agougue; trata-se rua Moura
Brito 19. (86-6 K) J

ALUGAM-SE quartos, a 20$, 25$ 30$
.e 35$; na rua Bomfim n. q'8; temmuita agua e murjo terreno. 47641 K) S

ALUGA-SE, por iooi,'a casa da traves-sa Carvalho Alvim 31; Uruguav; as cha.ves no 41; tem tros quartos c clectricidade.
(8767 K) K

ALUGAM-SE 
2 casas para negocio. íirua Silva Guimarães 52 e 54. Fabricadas Chitas, á rua Hospicio 108. (8326KJS

ALUGA-SE um commodo, com entrada
independente, a pessoa sem creança. emcasa de familia; rua Haddock Lobo 142.

'(9-6.1 K) J

1 E. LOPES ®C*
Administram e liypotliecarn .pre-

dios,' recebem procurações e liqui-
dam qualçiucr negocio nas Caixas
de Amortização e Econômica.

RUA DA QUITANDA N. 27
(S 9097)

A 
LUGA-SIÍ o sobrado da rua de Silo
Christovão n, 197, com tres quartos

e duas salas; as chaves estüo no Boule-
vard de S. Christovão n. 86; trata-se na
Comp. de Administração Garantida, á nua
da Quitanda, 68. (6974 %) J

A I.UGA.SE por OlíjiOOO mensaes
i^taiiui cnsn nova, illiiiiiiiiiulu n
luz clectrica, com banheiro de
agua 1110111a e fria; na rua Conde
do Lcopoldina 148. Tratn-se na
casa n. 1. (R 8554) L

A.IiUGAM-SB as casas fla rua
-ttfo. Maria 71 (Aldeia Campista),
transversal ií rua' Pereira Nunes,
novas, com 2 quartos, duas salas,
cozinha, banheiro o tanque do Ia-
vagem; todos os commodos illu-
minados n luz electrica. As chaves
no local. Trata_o na rua Gonçal-
vos Dias 31; próximo da cidade, a
poucos passos dos bonds de Aldeia
Campista, cuja passagem cm duas
secções 6 do 200 réis. Alugueis
100$000 o OOíjiOOO. L

ALUGAM.SE 
as confortáveis casas da rua

Visconde de Itamaraty 88. casas I. V e
VII, com luz electrica e todos os melhora-
mentos) trata-so na casa VIII, onde estão as
cliaves. (8139 L) J

- ¦>

ALUGA-SE, 
cm casa de familia, um com-

modo, a uma ou duas senhoras; rua
Emercnciana 43 S. Christovão. (8019DJ

TRAPOSeREHLHflS
do OFFICDíAS o ALFAIATES

Compram-se qualquer quantidade
e qualquer qualidade AOS

MAIS ALTOS PREÇOS a dinheiro.

O**. Ruado Industrlns-Toxtis —
Theophilo Ottoni 36

Caixa Postal 1009—Tel. Tf. 4306

ALUCA-SE 
a casa n. 19 d.i rua Gene-

rol Canabarro, trata-sc no n. 32. »
mesma rira, com boas accoiumodaçúes, bom
quintal, nova casa, porão habitavcl, por
2oo$ooo. (861a 0) J

ALUGAMiSE 
os predios ns. 44 e 46, da

rua Gonzaga Bastos (CotunVby); as
chaves estão no 55,da mesma rua; truta*
se á rua 5. Francisco Xavier 312.

(S641 L) S

rjAgâ GUSOMAH

28$000 — Uliima creação da
moda : — Botas cm bezerro-setim
prolo, com biqueira e talão de ver-
niz e fivelinlia ao lado. Ditas no
mesmo modelo, porém, cm kanguru'
amarcllo. Qualquer destes artigos
custa rs. 35$ooo, ruas centraes. ' J

Reniclltem-sc catálogos illustrados ,'
grátis a quem os pedir, rogando-sc
toda a claircza no endereço, Eslado
c logar.

íeSOOO* •— Modernissimos sapa-
tos de pellica envernizada. amarrai**
do no peito do pé com uma fita,
laços frizados, salto sito — artigo
(iuisüi-** -

Carlos Graeff & G. 1SSO0O — "Chies" sapatos em
pellica envernizada, coin pala' e fi-
vela, salto á Luiz XV •"-,- ultima
creação da moda. .

¦'/.

228000 — Uellissima- ootas de
abotoar e de atacar ao lado, em ca-
semira cinza, "beige", com biquei-
ra de verniz, artigo "dernier-cri".

TELO OORIÍEIO

MAIS 3S000

Telephone, 4.424, Norte

lli PASSOS, 120

A LUGA-SE, por 115$, uma casa
jtlnn excellente avenida da tra-
vessa Derby-CIub 33, com duas
salas, tres quartos, cozinha, ba-
nheiro, electricidado e fogão a
gaz; trata-se na casa II da mes-
ma avenida. (J 6841) L

ALUGA-SE 
uma casa. na rua Curuzú

n. 62 (casa III), em S. ChristovSo,
com duas salas, dois, quartos, cozinha e
luz electrica; trata-se na rua Marix e Bar-
ros 191 (a chava 11 acasa II). (8070 I.)R

A 
LUGAM-SE quartos, t -0$. «5$, 30Í
e 35$; na rua liomtim n. 98- têm muita

agua c muito terreno. (So2g I.) R

LLUGA-SE 
a casa nova, da rua Barão

de Ubi 113. a familia de tratamento.
(8622 L) J

ALUGA-SE, 
por a_o$ mensaes c taxa, a

easa nova, de sobrado, i rua Oito de
Dezembro n. 81, tendo, no pavimento su.
perior, 4 banso quartos, bom quarto de ba.
nho com banheira servida por ogua quente
e iria, lavatorio e W.-C, e no inferior,
salas dc visitas e de jantar, copa, coziniia,
despensa. W.-C. o um quarto; para infor-
mações, á mesma rua n ito, e trata-se &
rua Theophilo Ottoni 4., sob. (8484 L)L

ALUGAM-SE 
duas casas, na rua B-nio

de Mesquita n. 667. casa n. 3; as cha-
ves na casa I; e na ma do Senado n. 313:
chaves na 315 c trata-se na rua de S. José
n. 108. (84-1L) S

ALUGAM-SE 
uma sala e um quarto,

por 30$ j na rua Thcodoro da 'Silva
n. 267. (8950 D J

AILUGA-E 
na rua de S. Francisco

Xavier n. 49. Villa Floresta, a casa 5,
preço 90$; trata-se no 51. (8945 L) J

A JLUGMT-SK por 60$ a 65%, boas casas,
."-om dois quartos, duas salas e mal»
<-V ';,odidadcsi na rua Jorge Rudger n. 53.

(8944 D J
a p<UGA-SE unia casa para pequena fa-

--CXm.lia, ata rua dos Araujos n. 102, Vil*
Ia Dó, casa n. 4. .Aluguel 80?; trata-te
na rua Gonçalves Dias n. 28. (8943 ) J

ALUG.VM.SE em casa de família, Had-
dock Lobo 4a2, boa sala de frente, bonsaposentos, com ou sem ppensão. Pensüo adomicilio. (8433 K) S

'AiLUOAM-SE optinias neconuno-
f* daçõos com pensão, a famílias
e cavalheiros do tratamento, na
Pensão Brasileira, & rua Haddock
Lobo n. 123. (_.8960)B

ALUGA-SE 
ou vende-so uma boa casaa rua 1'crreira de Almeida n. 03, Altocia Boa Vista; as chaves estão no arma-

jcm da esquina; trata-se na rua Haddock
_____ (8°8-1 K)

^TcHRISTOVÃOi ANDARAHY
E VILLA ISABEI

A I*U(ÍA.-SE uma casa, na rua Barão de-CX,Mesquita n. 024. completamente refor-puaila. toda illuminada a luz electricida-e..om ires quartos, duas salas, quii-iil, etc.;'chaves no local; trala-se na rua dí Qui-landa n, 1..3; [.reco ioo$ooo. (L)

ALUGA-SE, 
coi.ítrcs salas c cinco dor-

mitorios, Jjanhciro a capricho, agua
quente e fria, olçctricidade de i" ordem e
campainha clectrica, grande terreno e jar-dim, o predio moderno, da rua Leopold»
.?. bondes dc Uriisiiay á por'a e Andarahy

próximo; acha-so aberto, e trala-se á rua do
Hospício 230; aluguel módico. (8688DJ

WÍIPACÂOI
Tome PEITOIíAIi MARINHO

I Rua Bete de Setembro 1S6

ALUGA-SE 
um porão, a nuem não tenha

creança; rua Emercnciana 43, São
Christovão. (8018 L) J

A 
LUGA-SI; o predio assobradado da ma
S. Januário n. 232. com tres quartos,duas salas, dcsjiensa, boa cozinha, banheiro

e W.-C. dentro de casa. entrada ao lado e
quintal; aluguel 140$; as chaves 110 n. 226,
botequim; tratar, praça di Kcpublica ri.
221. casa Caboclo. ('..2.1 L) S

a;LUGA-SE um espaçoso armazém, çom.dependências para família, á rua. l.ng.
i-oclia Fragoso n. ia, perto do ponto dc
cem réis (Villa Isabel); trata-se na rua da
Quitanda n. 151; preço 100$. (L)

ALUGA-SE 
uma casa, â rua Leopoldo

n. 14 (avenida), com dois quartos,
duas salas, toda illuminada a luz clectrica,
etc; preço 60$; chaves no n. 16; trata-se
na rua. da Quitanda n. 131. (D

ALUGA-SE 
uma easa, com sala. quarto,

cozinha e tanque, por 45$; informa-se
á rua S. Luiz Gonzaga 94, S. Christovão.
__  (8224 D R

A LUGA-SE o predio da rna Nova
-íi-America 19 (Pcdregulho) ,com
2 salas, 2 quartos, mais dependeu-
cias, porão habitavel o grande
quintal. As chaves estão no n. 13.

(S 7908) L

ALUGA-SE 
a easa da rua Major 1'onseca

n. 25, S. Christovão. com 1 quartos,
duas saals, luz clectrica e mais dependen-
cias para familia de tratamento; está aberta
até as 10 horas e as chaves estão na rua
di Quitanda n, 195, oado se trata.

(6740 D S

A 
ILUGA-SE o ipredlo da nua Barão do
Amazonas n. i._; trata-se na rua Ba-

rão de Mesquita n. 849; as chaves estão
ua .pliarmacia. (8939 L) J

ALUGA-SE 
o esplendida loja do .predio

á rua de 'S. Christovão n. 197, próprio
para negocio, eom tres portas para esta
rua e sete pela rua Barão dc Iguatenij",
as chaves estão no Boulevard de S. Chris-
tovão n. 86 c trata-se na Comp. de Adnu-
nistração Garantida, á rua da Quitanda. 63.

(6973 L) J

^.»u_iTO_*_»^«1__[W,p_3saje^^

XAROPE W? 8. BRAZ
Cura tosses, bronipiito, coqueluclio. tu-berculoso o astl_iüà."*Tòaial-ò ó tor corto-za de estar curado. l-KCUSt. OS OÜTItOS

BONS *S:-A.RtO-E»__3-_i 
quo vo»ofrereoeni. *

- PREÇO DO VIDRO 2S500 -Exija o de s. braz
Drogaria Barcellos — Nictheroy
Depósitos: Uruguàyahn, 91.1 r--,-..Marechal Floriano, 55. !- KIOAssomblóa 3i. |

A LUGA-SR, por 80$. uma casa. com »ü-quartos, 1p salas, ele.; ver t tratar, narua Possolo .6. (S787 L) R

Saccaria e aniagem usada
Compra-se qualquer quantidadeC*. do Industrlns-Toxtis — Kua

Theophilo Ottoni 36
Caixa 1009 — Tel. Norte 430G

SUBÚRBIOS
A 

ILUGA-SE uma casa por -00$ com bonscomniodos. .«ra familia grande, bondea porta, na rua Imperial n. 234, Meyer;trata-se na Padaria Flor da Gloria, ouarma.em Balkanico, próximo. (694SM) J

A 
(LUCA-SE. por Hi$ a «asa ti. 14 darua Corrêa de Oliveira; trata-se namesma rua n. 8. (8913 ) M

AI.UGA-SE 
uma casa, na rua Uarão deBom R«Bro n. M3i aluguel 9i$ooo.l rata-lo na mesma rua n. 159. (8900JDM

ALUGA.SE 
a casa da Estrada dc S.intaCruz n. 2983; ai chaves estão com osr. Braga, no n. 2977, próximo, e trata.sena rua S, Pedro n. 69, arnia"zem.'J_ (8816 

M) J

ALUGA-SE 
um urando terreno, com has.tanto capim, entre as estações Dr.1'rantin e Cascadura. próprio para um oumais estabulos; informa-se aa rua S. Pedron. 69 armazém. (8817 M) J

ALUGA-SL 
a caia da rua Dr. Pessoa deBarros n. 43; pAde ser vista das 10 aomeio-dia, e trata-la na rua S. Pedro n. 69,armatem. (8S1S M) J

Al.UGA.SI3 por 162$000 uma¦"texcellcuto cosa com 6 quartos,tres salas, eôpa, cozinha, des*
pensa, completa installação de-ctrica o banheiro com agua quenteo fria banheiras esmaltadas ochuveiro, pomar e Jardim na fren-te, toda munida; na estação doOlaria, subúrbios da Iieópoldiiia,
com SO trens diários, logar alto omuito saudável; trata-se na ruaLcopoldina Kego 402, onde estão
as chaves, nn mesma estação.

(lí fiüSO) M1-
ALUGA.SE uma casinha, sala quarto eXVc-sinha, pelo aluguel de 30$; na ruaClarimundo do Mello -.14. casa s; a chaveesta no 23.-; trala-sc rua l"i«uei'ra .-07, E.Hocha. ueira. 307, lv.

(8641 M) J

ALUGA-SE uma boa casa na rua Aiiui-daliani n. 16S; esli limpa, tcm 5 quar.
!f>s*,-*a ,"'lla*,' B"nde cozinha, banheiro,"•-Çm lavadouro, grande chácara arboriza,rta. iardim cie., agua, Raz, bonde da Hoc.ido Jtatlo a porta; as chaves 110 armazém,em frente, onde se trata. (8;7*.M)*p

AULCA.SE, 
nor 31$. um preilio de ma.ilcira, com 2 iiuarlos. eala. cozinha, nítii-ta agua e bom quintal; Estrada Santa Cru/2127, Pilares. (8;6. M) lt

ALUGAM-SE 
casas na Villa Edmundo;a quartos, 2 salas, electricidade; aluguel5of; rua Jose Dominmics 11.1, uma ditano n. 129; aluguel 71$, na estação da Pie-°*"1'** (37..1 M) 

' 
B

A LUGA-SE a casa da rua Duquo Es.xvtrada Meyer n. 9, junto á csl.ip.-ao doMeyer, com 3 quartos. 2 salas, cozinha, ha.nheiro, grande quintal; clmves no 11. 11;
(8053 M) 

'J

A iLUGA-SE o predio da rua Luiz
xl- Barbosa n. 60, com excellen-
tos accommodações para familia;
fica em frento á praça Barão de
Prunimond; as chaves estão no
Boulevard n. 405, com o sr.
Pasehoal. (C0S7 J)

ALUGA-SE, 
por 81$, o predio í rua

Costa Pereira 53; chaves no n. 48;trata-se na Companhia de Administração
Garantida, á rua da Quitanda 68.

(6970 L) J

ÜM SENHOR

-__-_a__________3____a______a_aE3^á_

I5*__ "''V

Que «teve «Maçado p'j- uma forte
tuberculose e «íe extrema gravidade, of-
ferece-se par» indicar gratuitamente a
todos que so<j'rem de enfermidades rei-
piratorias, oyim-.como tosses, broncki-
tes, tosse ci/ívuláit, asthma, tubcrculoie,
pneumonia, etc, um remédio que •
curo,*! completamente. Esta indicaçio
pjfiri- o bem da humanldode, é conti*
.nencio^de um voto. Dirigir-se por car-

ta ao sr. Eugênio Aveliar, Caixa do
Correi? i-68-t.

A LUGA-SE a casa n. 73 da rua Dr.
_-_S_" Freire (em S. Chnstor.o).

(S0..3 L) J
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A LUGA-SE a casa da rua General Silva
-ÀJLTclles a, 2, Andarahy, tendo duas sa-
i.is. tres quartos e pequeno quinlal; trata-
se com Carrapatoso, na rua Sete de Sc-
lembro n. 29. (8045 __,) J

ALUGA-SE 
a casa n. 19 da rua General

Canabarro, novo, illuminada á luz de-
ctrica. com bom quintal e accommodaçSes
optimas para numerosa familia. pelo preçode 200$; trata-se na mesma rua n. 3a.

(9021 £,) j
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A LUGA-SE, por 70J mensaes, uma casa
_f___ci>m 2 quartos, 2 salas, connlia, luz
clectrica, etc; á rua Torrca Homem 181;
as chaves estão na casa II. (8992 L) J

A LUGA-SE uma . bonita casa, por (io?•_va.com duas salas, dois quartos, cozinha,privada c dois quartos mais no terreno; narua Caetano da Silva n 77 (Campos dosCardosos), perto do bonde e do esiaç.o;para ver e tratar, na mesma, das n i« 16fo"*3*   (8740 _n j

A SALVAÇÃO DOS BEZERROS
A "FOXTE LIMPA"

E' o unico remedio veterinária quo cura aflia-rrh.a destes, o desinfecta 'às 
intestinos do

gado vnecum. — Depositários 110 Bio: ALPRE-DO DE CARVALHO &'C. B. 1» do Março, 10.

HOMffiOPATHIA
Tosse ? Tosse muito ? tome

a milagrosa

BR0NÇJ1IÇI*
1 vidro 2S500

Constipou-se ? faça uso da

QRIPPIN*
£= um dos melhorGs remédios"~ . até hoje conhecidos para
g abortar cunstipacões e
S I curar influenza.

1 vidro lgOOO
co

—
a

Adolpho Vasconcellos
27 Rua da Quitanda

S9102

ALUGAM-SE 
um quarto e uma sala,com direito a cozinha. Aluguel, ..0$,dinheiro adeantado; na rua Teixeira rinton^ i.t-, Encantado. (8557 J)

ALUGA-SE 
a hoa casa da rua D. AnnoNery n. 650; tem bons commodos e

porão habitavel, gaz, clectricidade; otchaves estao na mesma rua 576, venda.
(8014 M) J

Aí,'_i ) S " p-or Ss*'*..!1 casa •Jtliacara,XXbom terreno, a rua NWeth Ms Bocado Matto; informes nadaria da Guia, es.taçao do Meyer. (Sj6s jj, R

Aí',ni?.A'i?_34Un,i1 c'lsa' V"3 nequena fa-Cindia; bonde i porta; Maratigi Jacaré.paguá; trata-sc rua Jose dos Rei ,i ,E. de Dentro t_874* M) J

Francisco Xnvier n. g7]l com „.a.rn
_emt.\dl''1f f-*h '¦""» ,'1"ii'i:"* Sná?™
&_-/' «lectricidade, local servido porbondes e trem. próximo ,1a estação de .brancisco Xavier; informa.so na rua de Sbrancisco Xavier n. 989, onde sc trata.
_. (76|.l M) J
A LUGAM-SE do 58$ a 79$ c7-•^^Vsas modernas, com 3 quartos,2 salas, cozinha e banheiro, muita
ngun, esgoto e luz electrica, na cs-taçao do Olaria, subúrbios da Leo-
poldina, com 80 trens diários, 11 

'
35 minutos do centro da cidade;
logar alto o muito saudarei; tra-
ta-so na rua Lcopoldina Hoko 402
na mesma estação, onde estão ascl"'vcs* (R 6285) M

A l.UGAM-SE, baratissimo, osccllentcs oi--risas novas, com duas salas, dois quartoscom janelljs, terraço, lavatorio cozinha,Y*. ,.l.. com chuveiro e bom quintal todomurado; cada casa te mduas entradas in-dependentes, podendo servir Dará duas fa-linlias; aluguel 6..Í e -5$; na rua SilvaKego n. 35, Riachuelo, no largo Jacaré,bondo linha de Cascadura. '-98p).M)K

--5-_-^B_^_«ffl¦_^^¦-^^

DR. CKISSIUMA F. -

ALUOA-SE por 81$ o predio á rua Tc-nente Costa n. 195; chaves 110 199
e troln-se na Comp. dc Administração Ca-rantida, a rua da Quitanda n. 63.

(697-1 M) J

i DR CRÍSSIUMA F" — p™^"" «* Santa Casa, dispondo Qn __<\. V.ni-JlVUn I. . *"*de installaçSes apropriadas, trata, |
H com especialidade, as doenças da urethra, bexiga, testículos, próstata e rins, m
B utero e ovarios. Cura radical das hérnias, estreitamento da urethra. hypjro- m
3 ceies e tumores do ventre. Oiierajões era geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, B
J nas terças, quintas e sabbàdos, das 2 ís 4 e diariamente, á rua dos Ir.vs- H
1 lido. n, 16, fobrado, ás io horas. B

A

t LUGA-SE. por 80$, taxa e agua, uma
-CVcasa. á rua Fonseca Telles ,i_i. com a
boas salas, 2 quartos bons. ]uz e mais de-
nendencias, bondes de 100 réis; cliaves. casa
VII; tratar, Uruguayana 77, de 1 as .1 horas.

(8132 L) S

\ LUGAM-SE. com ou sem contrato, 01
irVpredios n«. 407 e 400 do Boulevard 28
rle Setembro, e tambem a casa I da avenida
n. 407-A; as chaves estão co n. 417, pa-
daria. (7843 L) J

Í15v_.'í3!'::!_*

í rápida e radical com o SalvíniS fe a3 GoTTAS DE SAUDE, 1
formulas do dr. Cunha Cruz, com 16 an*
nos de pratica dessa especialidade. Ven- _.
dem-.- n.is drosrr.riai: PACHECO, rua g
dos Andradas 45—Rio, c Ilaruèl & C.*, «
rua Direita 11. 1 — S. Paulo, (530) g;

!IJEB[í!pElll[l-liaBBÍI!líBfiilB.1íBIÍ!!IEMffl

t_ ^tos..íl*,n<*os sao munidos do dois discos, conrorme mostra o clichê acima: eniquan-
n „,. ,T. £ * h?,n°ir2Sín_i_!i_.Ã.fl<? s"s*'*,»so t1»'* ">oio do uma alavanca 110 contro.O arado reversível CIIATTANOOCIA do dois discos encerra em si os dois pontos ca-Ditiu-s quo interessam os Srs. lavradores — S.MPI_ICIDADE B ECONOSflA.lemos destes arados do tres tamanhos, com discos de 2G, 24 o 20 nolleíiadas.J', um lnito comprovado hojo, nuo o Arado de Discos Rorersiveis 6 o mais praticoe o otto melhores resultados tem dado na lavoura. Fomos os introduetores. nesto Es-tado. ha nove annos. dos Arados do Discos Reversíveis CHATXANOOGA. O arado de
JUU C . Olt.lt

Os suecessos dos
mesmos crion imi-
.adores. porém,
111111 cn competi do-
res. Continuamos
a ter sempre em

1 LUGA-SE por preço barato, boa casa
_-.com tres quartos, duas salas e bom
líiital. Infurma-Sti na rua Cardoso Ma*
ilio 11. 7, cscri.itorio. Prai.i Enrmosa.

(784.1 D J

i A ILUGA-SE [>or preço barato, bpia casa
.-.3.com dois quartos, ditas .sa*as c bom
quintal. Informa-se á rua Cardoso "Mari-
iniu 11. 7, escriptorio, Praia Formosa.

_ <-8'' n *

| AI.UGA-SE a ensa da rua Scari n. 11,
._-.S. Francisco Xavier, tendo duas salas,
*t:\> quartos, cozinha, r.i_. jardim na fre>.
i: i' quinlal arborisado c todi rodeada di'
janellas; vtr das 9 ás = horas. (Susil) J

1 A ;I.t'GA-S'K um lindo predio por 84?, com
XYelcctricldndc, Ires quartos, duas salas,
grande cozinha, um bom quintal; na rua
Vidal de Kcgrciros .in. (8|.íi I) S

1 A LUGA-SE uma casa. com . ouartos per
_f_.óip$ mensaes. á travessa de Souaa Pinto
r. pS. Mp.rro ,1o Pinlo. (811.10 II R— —  -¦ WTrJJf*.

ISTiliRV¦níUl.luij

E RIO GÍ)MPRIOr
h— "

| A LUGA-SI. boa ca.a. em lojar muito
liTLsaudavel; tem bom terreno, todas as
commodidadcs c installação electrica; serve
pira 2 casaes; rua Leste 43. (1.6.-o J)J

ALUGA-SE 
por >oo$ a cisa da rua do

.Chicliorro n. eo, c:u Catumby, c.un bon*
coupiuodos soüo e ttrrago; a chave *-s!á
no 11. .4 e trata-se na rua do Rosario 84.

- LUGA.-SE por contrato o elo-•ÍS< gnnto o cunfortovel predio
novo da rua Uruguay n. 15G,
construído cm centro de grande
terreno, com dnns entradas com I
plctamcnto independentes o todos'
os requisitos necessários a umn ]
Camilin do caprichoso tratamen- '
to; pôde scr visto a qualquer ho- ¦
ra o trnta-so na rua do Theatro
11. 7, 1" nndnr. (KS053) K

69 
^^« '¦—™*a^x_»«g__i .

1 ^^^^^^^^^^^^

A LUGA-SE um bom ouarto de frente,
-fVcom electricidado, a rapnzes do com-
mercio ou casal -de edade. cm casa de pe-
cniena íamilia (com ou sem pensão), á rua
liarão de Ubi n. 158, muito próximo ao
Haddock Lobo. Mattoso e Estacio de Sá.

(8Gqj L) M

A LUGA-SE. para pequena familia, a casa
-Ci-da rua l.opes Ferraz n. ts; trato e cha-
ves no 17-A, Barro Vermelho. S. Chris-
tovão. (SS-o D M

A LUGA-SE a casa da rua Francisco Eu-
-T-rc-Ío n. 116. S. Christovão. (8851DJ

i LUGAM-SE as casas novas da rua Cos*
Zlfa Guimarães ns. 39, 41 e 4?. cm São
Cbristovão, próximo á praça Argentina, bon-
dc dc S. Januário, com boas accommoda-
ções, para familia regular; as chaves estão
cm frente, no armazém do sr. Brandão, e
lrata-se na rua da AlfandcRa n. ie_; alu-
RUeis razoáveis. (8S40 L) J

deposito o Arado
ile nm Disco
vevsivol OITAI

Re-:P.\-

* l.l GAM-SE 0» preplios da rua iS dc
r3_Oulubro ns. 57 c t..i (Muda da Tijuca),|ppp.ar muito saudável); têm saz, cloclrici-
dade, jardim c quintal; trata-se na rua dn
Rosário 84, armazém. (Sgg8 K) .1

A I.rGA-Sl. uma elegante casa, em cs-
Xi-ty-lo moderno, tendo as accommodações
precisas, a pequena familia de tratamento,
na rua Haddock Lobo n. 333. As cliaves¦estão na padaria á mesma rua n. 3:;
Trfata*se com Jacobina, na avenida Kio
Branco n. 103, i° andar, das 2 ás 4 horas,

(-.'o K) R

NOOGA de 2o o
2-t nollctçadns.,
C()3II>I,H'|*0S0T!-

TI.IICXTO D B :
Instrumentos ara-
torios, motores,

üü_-_f^-S__& â°™b2" a& 7"n"aniiiinl, íorca motora o ií forca de osun, desinteerndore- americanos para moer o°mi"-Uio com o saliueo o n palha, machinas para cortar cupim c canna, moinhos para café• fubá, debulhadores do milho, someadeirns nora plantar niillio. arroz, feiião, nlE0d*5oarroz, os mais perfeitos do mercado, etc, etc. " 
' 'etc. Desoascudoros do café u

A LUGA-SF. um bom prodio por 104$. na
Xj-ftta Gonzapa Bastos n 150; as chaves
estão no 101, Aldeia Campista. (3t_*iL) .1

4 T.UGA-SK Um Rrande nredio. om centro
_C3_.de terreno, serve para duas familias
numerosas; campo de Ü. Cbristovão 57.

(88 _ D J
V LUGA-SK uma casinha, por 4GS; na

-Arua da Liberdade n. 36 (S. Christo.
vão); as chaves estão no porão. (SS.i.íI.)J

A LUGA-SE o prodio da rua Santa Chris-
_"_.tina n. i_i; tem 5 quartos, 2 salas, líiz
clectrica, banheiro, bom quintal esplendida
vista para a barra. otc.; as chaves na mes-
ma rua 127; tratar, travessa - S. Francisco
11. 33, Confeitaria do Anjo. (SS.8 D !

Pecam cataloeos o informações aos únicos agentes no Brasil do IradoReversível ChattanooEa,

A LUGAM-SE duas casas novas, com 2
_CÍ__|uartos, 2 salas, jardim na frente e
electricidade. bonde á porta, por 110$; rua
Pereira Nunes 130 e i-ji A. Campista; n9
chaves estão no botequim junto. (8íí.íoL)J

GaL__SS___ SE MACK-iSAS PARA Lâ^C.L52i_3_

A I.UGA-SE uma esplendida casa, para_t_k.peí]uena familia de tratamento com duas
saals. tros quartos e bom auintaí; rua (íc-
neral Delgado de Carvalho 4-, antiga In-
dustrial; as chaves estão ú rua Conde Bom-
fim 11. .1. (S107 K).M

A LUGA-SE o predio da Estrada Nova
xXda Tüuca 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 100S.

(87,8 Kl R

S. PAULO

Laroflfi S. Bento N. 12
EÍQ S3E J.._-F.__?0

AmUi Gntril N. 18

A I.UfiAM-Slí superiores commodos. em
XXcasa assobradada e bem ventilada, por
ioS; rua S. CliristovSo n. 114. (8S..1L) J

A LUGA-SB por 71$ a easa 111 da
Arua José Vicente n. 92. Chaves
p'i mesma rua 111, padaria. Trata-
so na Avenida Central 12S, soli.

(J 7841) h
A IvUGA-Srv uma casa. á rua S. Luiz Gon-

XXzaffa n. 109; as chaves estão em frente,
u, 116, vidraceiro, (8401 D J

Tapeçarias c ornamentações. Armadores e estofadoro
Mobiliários modernos para todos os gostos o preços

Cortinas, stores, reposteiros, sanefas colclioaria otc.
Capas para mobílias, 9 ps. COíp_c 70$000

63 — EUA DA CARIOCA — 63
j_liroa<_ IV111103 *& o.

mm __-___-__™__ mm A LUGA-SK, por 130$, um armarem, com
__TjLaccommodações para pequena familia, á
rua S. Luiz Gonzaga n. 10; ns chaves
c^tãn no n, 9, defronte: trata-se ná avenida
Rio Branco n. 48. (8r..8 L) J

\ LUGA-SE, barato, o predio novo, com i
_TY.i quartus, 2 salas, caz, luz terreno,
logar muito saudável, com 2 bondes; rua
l). Romana tí3, dc;)uis do J. Zoológico.

(qoio L) J

A 1.1'GA-SE uma boa casa, no Andarahy,
jCXr-ir ut!$, com boas accommodações .ara
familia, na rua Souia Cruz n. .;;; as cha-
vos efrãu na casa junto, c trata-se na rua
,1a Quitanda n. nS. (8..o.| I.) li

^ LUGA-SK, p^r 2*j$ o predio apalace-
jCJLtado, da rua Santa Luía,, n. \z$, Ma-
raeaná; tem tres bons quartos,, duas salas,
banheiro dágua quente, chuveiro, cozinha',
porão habitavel, boto autntal e iardim na
ín-iitc; us cliaves ua rur. AIcític n. ..j. onilc
so trata. (8466 L) -
"~l 

LUCA-SE, por 115$, a boa c.-,*a ila
_l"V nia Xova America n. ?o, e prande
terreno; chaves D, Anna Nery n. 74, e
traía-se Uruffuayana 116, das : ás .1.

(3;56 1 . R

ALUGA-SE. por i.io$. a cisa da rua .-Cmerenciana 42; trata-se na rua da AI- '
fandega i^. Peixoto & C." (8453 L)* S I

A LUGAM-SE excellentcs casas, duas sa. I-lias., deis quartos., luz eleclrica, lia.tante |agua; á rua Paula Brito n. 139 Andaraliy;
?'S°o°. [_______ R

t LUGA-SE o jiroiio n«vo. assobradado,_0.da rua < General, Artíollo n. 2.15, emírente ao Pio Americano, com tres quartos,duas salas, boa cozinha, electricidade. quin-tal, etc.; as chaves no porráo largo ao lado;
aluRt-.cl i2SÍ; tratar, praça di Republica»• "!¦ (-.l-u D .

ALUGAM-SE, por pjo$, â rua UruguayXi.104, Villa Marina, tasas novas comduas salas, dois crandes Quartos, electrici-dade e nuintal; as chaves na mesma villa,«sa VIL (S..80 L) R
A LUGAM-SE os prédios ns. 44 e 46 daj-i-rua Gonzaga Bastos (Catumby); aschaves estão no 55 da mesma rua; trata-se;i rua S. Francisco Xavier .112. (S6.16DS

ALUGA-SH 
uma confortável casa, comseis magníficos quartos, duas graadessalas, boa coziniia, quarto de banlios po-rão, jardim na frente, grande terrena' comduas cntradr.s, feudo uu-a para carros ou

automóveis, luz clectrica, ga:., etc; na rua
Torres Homem ti. 1,-5. As chaves estão no
n, 18:, casa U_ (?.8.I,)J

,1 LUGA-SK uma casa nova, com 2 salas,xi.2 quartos, cozinha c quintal; tem luz
electrica, por Soí; rua Teixeira Juninr n.
109. ii. Christovão, (9117 L) _

A 
LUGA-SK uma boa casa; 2 quartos. 2
salas, chuveiro, bom ouintal; aluguel,

ço$ mensaes; rua 1'rancisco Eugênio n.
I4---V. S. Cbristovão. (8072 L) R

A LUGA-SE a casa da rua Conselheiro
XXAutran n. 42 (Villa Isabel), com a
quartos, 2 salas, electricidade. etc., forrada
de nova; aluguel 91Í. (8741 L) S

ALUGA-SE 
uma casa, na rua Dr. F:'*n

Pinto n, 122; ns chaves na padaria, wj-
quina; aluguel 100$, em Villa Isabei.'

(878- D J

LUGA-SE, o família de tratamento, a
c-cellente casa da rua Elaclt a. 118

(estação do Riachuelo), com _ cinco nuartos,
dormitórios, boa sala de visitai, bella sala
de jantar, sala do espera, sala de almoço,
quarto com banheiro, stander, agua quente
e fria, boa cozinha ladrilbada e azulejada,
cem mesa de mármore, esplendida pia, com
grande salão para bilhar, saleta para en-
gominar, tres quartos para creados, banhei-
ro ladrílhado e azulejado nara banhos frios,
tanque para lavagens, latrina para creados,
gallinheiro, bello pomar, ote.; aa chaves
acham-se na rua 24 de Maio n. 223, onde
si trata. (8a.).. M) R

•DE*

Ms ie lá e alpio
PAGA SEMPRE OS MAIS ELEVA-
DOS PREÇOS E A DINHEIRO ¦

Comp.* it In_ustfia9-Te„ti».
RUA TH. OTTONI, 38

Caixa postal 1009. Tel. Norte 4306.

ALUGA-SE, 
por 50$, uma casa, com dua»

salas, dois quartos, cozinha e quintal; na
rua Ferreira Leite n. 113. (8253 M) R

ALUGA-Slí 
na e3tação de Ramos, i n»

João Romariz n. 24 (avenida), um*
casa para familia, com uma sala. dois
quartos, cozinha t mais accommodações;
trata-sc na mesma avenida, casa n. 10.

(8577 M) R

ALUGAM-SE, 
á rua S. Francisco Xa-

vier 635, boas casas com 2 e 3 quartos,
2 salas, cozinha, quintal e installação; para
100$ e 80$. (8250 M) R

ALUGA-SE, 
:por 60$, a casa dn rua Dil.

tencourt da Silva 67, Sampaio; precis:de obras; trata-se - rua Hospicio 108.
(8j2. M) S

ALUGAM-SE 
casai; duas sajas. a quar.tos, porão habitavel; preço 90$j á rua

Padre Koma 24 e 26; trata-sc no 41. Cabu-
çn, Engenho Novo. (8974 M) H

ALUGA-SE, 
a pequena familia de trata,

mento. uma casa. de construcção mo-
der na. cotni (duas 'esnaçosai salas, dois
quartos, cozinlm, despensa, banheiro» com
jardim na frente, grande quintal coin gaa
c luz electrica. cm mn dos mcll.orçs l;y.a-
res da Boca do Matto, estação do i\T.'>;
na rua Dias da Silva n. $5! as chaves
no n. so. (Of"77 M) J

ALUGA-SE 
ou vende-se, no salubcrrlma

Doca do Matto, a casa do rua Aqui-
daban r8i, com 2 salas. 4 quartos, etc,
todas as commodidadcs e no meio dc onor.
me terreno todo cercado e plantado, tendo¦mais gallinheiro. laços Para aves aqtia-
ticas e barracões para empregados. Ir,' o_-
plendida residência para oessoa de gosto qu
que queira explorar avicultura. Pôde ser
vista de 12 ás 6. (0072 M) J

ALUGA-SE 
a casa n. 43 da rua Dr.

Silva Rabello, Meyer; as choves estüo
no n. 45, e trata-se na rua Primeiro de
Março n. 7. (8031 M) I/
ALUGA-SE, 

4 rua das Dores gn. 4.1. um
porão com electricidado e entradJ* in-

dcpcndcnite, por SS$. 'f. _*> Savtos.
' .8028 M) T

ALUGA-SE 
a casa da run Dr. Bulhões

16.1. R. D., com 2 quartos e a salas;
trata-se ü rua do Engenho de Dentro 40.
centro dc terreno. (8040 M) J

A 
LUGA-SK uma boa casa, para pequgna
família, com electricidade t gratiue

quintal, por 71$. na rua Flack n, 26.
(S43. M) M

1 OS VISIONÁRIOS S: S: B: qua tem por fim
soecorrer a totlos 03 necassl-
tados. Qi.i.m soffrar de qual*.,! quer molostia esta S: S: 15: en-

asa via Rratuitamonte os recursos para a cura complot,» .
7i! Dlrl]am*se em carta focliada 1103 VISIONÁRIOS. Caixa do

Correio 1917, declarando os symptomas, as manifestaçõas da mo-
lestia, o nome, a rosidanoia a o sello para a resposta,

^_^^m^^^^^ÊLWLWÊáWkWk^^^km^k^W^'SJ~lX~-' i-L 'L-tímrl <1l"_'r I i ".I ?••- ' -¦*¦ -1- * •?--• J .-r*_u_.1-?. jJ^li7^»jr_Vrl'- -titíT iPlIh 1,_ -__)_.*_-_!_. __._f^-rf..a_'..-__S*r

A LUGA-SE barato, orcdio novo. rua
XlXondessa Belmonte m.t-A. Enftcnlio No-
vo; 3 quartos, a salas, bom quintal, jardim
na frente, uai*, clectricidade a mais com-
modidades, bondes _> «"rta. «* minutou da
estação; as chaves na mesma rua ios; trata-
se rua 13 de Maio 42, armazem, cra frnilé
ao Lyrico. (M)

A LUGA-SE. por ?C$. a casa da rua Af-
__fonso Ferreira io. Ensenho de Dentro,
com 3 silas. 3 quartos, cozinha, grande
quintal c electricidade; as chaves estão no
n. 50.A, c trata-so á rua Goyaz 134. E.
Encantado. (8629 M) J

OSSE
Tomo PEITORAL >r.VRI\nO
Rua Sete de Setembro 186

,4 LUGA-SK uma casa. na rua Dr. Silva
__"VPinto n. fS; aluguel 55$; as chaves na
paplaria, pegado, cm Villa Isabel. (8784DJ

A 
LU GA-SE uma casa, na rua Senador
Alencar 168 (avenida), com duas salas,

doía quartos, cozinha, área o terreno na
írente. installação clectrica; aluguel 80$;
e outra á mesma rua n. 183, dois quartos,duas salas, cozinha e crande quintal; instai-
lação clectrica; 80S000. (7846 D J

\ Ll/GAM-SE casas para familia, a 45$
_ri__ So$, na rua José dos Reis; lrata-se
na mesma ruL '.1. .9. Engenho de Dentro.
If ; .,, .(8600 M) R

*__.U Lv ¦
,. hVC V-S.J- ,or 102$ a casa da

«í"S-ru'a lioa Vista, junto ao 11. O,
completamente indejiendento do
armazém. Chaves ú rua Archias
Cordeiro 4S2. Trata-se un Aveni-
da Central 128, sob. ( ,T7S40)M

A IíUGA-SE uma sala. em casa dc umi
_t-à_sonhora só, a unia nu duas pessoas, com
ou sem pensão; na rua llclla n. -i.. estação
de Todos os Santos. (8of,S M) R

ALUGAM-SE 
boas casas para familia; na

rua Brauliu Cordeiro n. Cg. Trata-se
110 mesmo. Preços razoáveis. (8{)5&.M)Il

ApI.UGA-SE 
por 20$ um commodo In.

.dependente, a um ca.-l sem filhos ou
fi uma senhora só; na rua CeUiüo n. 253,
Todos os Sanlos. (S.J7 II) R

ALUGA-SE 
por 51$ uma casinha, á rua

D. Maria n. 71, estação da Piedade,
com dois quartos, uma sala, cozinha e
quintal; trata-sc no n. 73. (89..6.M) R

A 'LUGAM-SE os grandes prcdio3, á rua
___.'.*Ynn_ N'cry ns. 430 e 43=, cm frente
á estação do Rocha; trata-se na rua Ce-
neral Câmara n. 89. (6083 M) .1

\ LUGA-SK uma boa casa na rna
**¦*- Carolina n. 47, Estação _o"
Rocha. Aliu;uel 130S000.

(M G980) J

A;LUGAM-SE ns casas ns. 5 c 17 ifa run
Fernandes, Engenho Novo,/por 01$
«acs; as chaves estão no il. vi trata-semensaes; as cliaves estão no ji.

na rua do Rosário io_í, com o dr. Cavalcanti.
(oi"* M) 3

A 
LUGA-SK por 81$ uma caüa cow duas
salas, dois quartos, luz clectrica, etc.,

etc.; na rua Angélica n. 80;^ trata-se nc
armarinho -Azeredo, em frente á estação dc

I Meyer. • (8011 M) 1

A LUGA-SE, por 115$. a boa casa da rua
_r_.clah.in n. 16S; esta limoa. tem . miar-
tos e grande terreno; chaves D. Anna Nery
74. e trata-se Uruguayana 116, das a ás .1.

(87.6 L) R

MEDICINA MODERNA

ALLTGA-SE. 
em casa de familia de tra-

tamento, uma esolendida sala, só a pen-
sow de respeito; dá-se pensão, querendo;
rua Ibiluruna i.o. (8461 lv) -

O esnrcinlista DR. r _ItLOS DAUDT — rom installação mode.
na o com louca pratlcr"dos hospitaes curopêos. íiarante fa-er des-
apparecer rapidamente ns dores fuleura.itcs da #talies dorsal, da«
myelite syphilitlca, assim como\as crises dolorosas dò rheumattemo
pólyartlcular, da po'|nevrlte, das caimbras, etc. Possuo methodo
especial para o raplvío tratamento da impotência nervosa on eono-
coccica, das perdas ^íemlnaca o dn phosphnturia. Tratamento mo-
elerno das ntrophiaM o paral.vsins musculares. Som medicação d»
droirns, cura eu*, pojeos dias por methodo suave, a colllte chronica.
a atonla intestinal c-sobretudo a prisão de ventre.
Consultas diárias ding}_ iis 5 hs. íí r. ürnunnyana 415. sob. í,7._r>20)

o*600rctu
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Mo Chore
Minha Senhora

Fala o medico:
•'Tudo isso passa. Dentro do alguns

dias-nnda mais sentirá. E dou-lhe para-
bens, cxcellcntissimn, porque veiu con-
tultàr-mc a tempo de recobrar a sua pre-
ciosa saude. Vou receitar-lhe o remédio
que com a maior confiança prescrevo em
todus as enfermidades uterimis: ó o Eu-
pynol — . __*_" .
Comece n usal-o lioja mesmo e verá.

Á' venda em todas ns pliarmacias o
ilroj.nrins desta cidade. Vidro Ü.OOO, polo
Correio, 31500.

(.ninado & C, -loposltários

Fomos os primeiros!«_. ¦
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as familias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes _.E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preços e condições.

MARTINS MALHEIRO & C. £?_??????.??.??*».?_$ . . RUA DA ALFÂNDEGA N. in.

\_OvN 
DK-Sl'. uin magnífico predio parafamilia de tratamento; em terreno de13X265, a 20 minutos do centro; - tra-ta-se á rua Visconde Nictheroy, 46, esta-cao de Mangueira; U2.5 X) I.

VEXIMÍ-SI* 
ürn terreno dc Re^oX-fi, na-rua dn Lliicliorro n. .14: Irata-se íi ruados Ourives 11. 3... com Freitas;. da 1 as.».

(U 8980) X
v*-ii*:n*j>i:-si-:

V I>. Anna Xcry 11, _.; tem duas salas,iluatro quartos, salela, lianliciro, etc, 110centro dc terreno dc 10X.7; ver, das 4horas era deante. Ilondes á paria, Jockey.Lluli e Cascadura. (J Sngi) X

Viii-M-iiM-si; 
dois

7 metros cada u
lotes de terrenos; de

tun, separados ou jun*
. na rua MaMveíl, Villa Isabel. Preço
bçcd-tião; informações á rua Càínè.ino
13-*, loja. (J 8031) N

VEXDI.-S1" 
unia boa casa

Valle, estação Del-Castilli
a, ã rua I.ui/a

. ._ ;çãò Del* Ca st» Uio; Ií. I;. Kio
d* Ouro e Iyinha Auxiliar, tendo Rrandelerrcno plantado; infdrma.se á av. Kio
Ji ranço n. 151; saía 12, não se admittimlo

e_.cclfc.ntc predio da rua j in.cnned;arÍos. {J gpoS) N

Gonorrhéa.
curam-sc cm ias com
Injecção Marinho
Kua 7 olo S__011.i_.0_ 180

A I.UCÁ-SI. a lio,
__Í"V França n . 17,
quatro
de, c |j;

V'.rru. Vr.10

boa casa da rua Tenente
Meyer, tinas salas-.

diiatro auartos. grande quintal, electricida-
de, e kiiz. l'rcco mo.? c fiador. 8j._i7._l)-.

..UGA-SE por 8n$ o predio á rua lia-
de Uom Retiro n. 150-A-lI; cha-

ves no 11. 156; trata-se na Comp .dç Ad-
jitinlstraçáo Garantida, ú rua da Quitanda
n, 68.   (6972 l->'. *

A T.ÜGA-ST. por ISO.flOOO iimn'¦**> 
bon cas,. im rua Carolina 17.

_'s_i**.iio do Ko.lin. (*tí698*_).J
• A r.Ü.CA-SR, por roo$, o prodio novo, da
oVrua Santos Titatfc^í*.. 157, Aleyer. coin
duas üal-is, dois nu alvos, cozinha, quintal»
jardim c Rrande chácara conr arvores frti-
(.feras; tem fogão a r.iz e luz electrica; as
cliaves estão no n. 70, em frente ao mesmo;
trata-so na rua I.uiz Carneiro n. "S-A, »r*
mazem, *f>2icaiuadot N. _ IJ. — Tem mais
uma pequena moradia independente.

(oo.|i M. 1

NICTHEROY
AI.UCA.SI!, 

cai Pciropolis.
cnsa mobilada, eom iardim,

uma boa
., perto du

rs.ação, tclepjionc i6r8, sul; paru informa*
.ões, rua Dionysio .erqueira 5,1 (S7.8T..

AI,UGA*SK 
uin hom armazém, próprio

para qualquer negocio, tendo tres pur-
Us de frente, luz electrica c todos os re-
..nisitos de hyRiene dando o mesmo fundos
liara o mar; á rua liarão de Mauá n, sj,
Paula da Arca. Nictheroy; trata-se no mos-
mo ou á rua Dr. Alexandre Moura n. 6.*.,
Cranoalá. com os nroprielarios. (S8.ll T..I

,_ i._r....\i.sn
iA lente pensão,
preços razoáveis;

bons quartos, com exccl-
ua praia do Icaraliy 3-51

(«ojii T) .1

\1XV.A-S1*. 
a casn da praia dc Tcarahy

n. 1.1,1; trata-se na rua Alvares dc
Azevedo 11. 202; as cliaves no cinema, no
lado, com o sr. Manoel. (Sgú.l TH**

COMPRA E VENDA OE
PRÉDIOS E TERRENOS

]>0A 
CHÁCARA — Vende-se dentro"> 

do I>. Federal a preço dc oceasião.
Para informações com o <sr. Florío, rua
Sousa Franco iy", V. Isabel. (6914 S)J

(lOMIMíASl-: 11111 predio
lianas

1'. C.

no.Mri:
V. alé 0, coutos, lianas ncsla
com as iiú-otocs i

subúrbio!;,
redacção

(I.S10 i\) .1

SITIO 
— Vemle-se um com boa easa

para negocia e moradia, nos subiirHos.
multo barato; irata-se das (» horas ás 9
da manliã, ua rua do Senado i8_, sr.
Cunha. (866. S) S

Af KN11 Dl :';:•: mn elialet e unia ave-
nida com se's casas. Rendem por anuo

3:600$; :. Clnrimundo de Mello n. 177:
(rata-se na inesma. (88836)^
"VTKXUKM-..;' ires rasas, a preslacõcs de

.10$, 80$ c jnoS, entregando-sc lo^o
as chaves na i' prestação, sendo os pre*
ços de venda de ;oo-fi 2:500$ e .i:(»oo?.
respectivamente, tffi.lo bcn-! terrenos; c.
bem assim, esplendidos lotes'dc terrenos
com 12X50 ms., desde 300$, t tanibcm a
lirestíieões de 20$, na salubcrnma c_ futu*
aosa Villa de Santa Thereza, próximo á
estação dc Honorio Cursei, I.iulia Auni-
Mar; trala-se no :nc-*-.no local, aos douiui*
gos c feriado.*;, com Henrique Walter )'•}-
nior, c nos dias ul.is, _ rua tio Hospício
n. ioo, i" andar. (lí M/7r) N

\rivXnKM.Sl-: duas cas.is novas, cm Ja-
Y car-Spagitá; logar alto c saudável, com

dois quartos t* duas s.ilas, uma tem varait-
dialm e muro na íreníc; tem água cuca-
.••¦id e luz, mede 22 dc frente por 7.-, de

Yi 1 (is, ijl.íum pomar. |Preço 9, contos.
Nua se acce'tahi intermediários; para tra-
tar ,i rua Dr. Cândido B;nicio n. ^<jo,
lios dias dc semana; domingos, na mes-
ma, o.-., . IJ 6082) X

yi'.*-'ni*..i'-acabado de
por 3:500$ um bom predio,lo de cons:ruir, com bom terreno,

com muita abundância d'agtia, dist?(ite -
iiiiniit.is da estação de Kamos; iraia-se á
rua André Tinto n. (,-. {I Sou) X
"^7"l*!.\DiK-'S«IC 

utn barracão com muita
V quantidade de folhas de zim.o, ?cm hja-bar de fazer, «por qnaiquer preço; rna Vis-

conde de Xiciiieroy n, 1A0, sr, 'Henrique
Rodrigues. (I s.ni) X
¦JyiHNDR-Sl., 

na rua Magalhães Cimo,
? Meyer, um excellente terreno de 10,40

por 50, por 21.00$; i.in. Alfândega, i"
andar, distante da estação S minutos,

tj 90117) ¦**•'

\riO.VDESl-SE em neaueniis nro?s-
V tacões, ,10 alcance de todos,

nincnificos lotes dc terrenos no•utti.ni.ico e novo bairro denomi-
nnilo "Campos dos Cardosos".
Kstes _ são os melhores terrenos
oiuo são vendidos' em urestncões.
São servidos pelos trens da Iiinlia
Auxiliar, com as estações "Cavai-
-anti-' o "lineenlieiro I.enl".
Ilonds de Cascadura o Kstrada de
Perro Central pela Hstncão de
Cascadura. I-S.riptoriò, rua dos
Cardosos 252, Cascadura. I'ros-
nectos com plantas na rua, d'AI-
fandega n. as, Companhia Pre-
dial, (SI

\^1«-XI)K-SK por u cont03. utn predio á
rua .Major P, _n1j*_o, suliida pela rua

Caihorino, à 5 minutos ih* bondei. ícii-io
assobradado .com porío habitavel, tendo 3
janètliis dc írcute, entrada ao lado, com va-
n-.uda, tendo 4 quartos, cozinha, porão,um (jraude salão na cxtènsjo do predio;também se faz uma permnta, .por um pre-dio em S. Cliristovãu ou em Villa Isabel.
Trata-sc eom Mourão. r. do Iiosario 161', X

vriixiu-:-
V quartos

Cruz;
com o

áK uma boa casa, com tres
tres salas, na rua I.opes tia

informa-se á rua dos Ourives n. 52.sr. Freitas, (R 8539) X

\ri.Nl_-K-5l. 
uma baa casa, com grandeterníio para duas ruas, podendo fazer

ssig prédios, cm Icarahy, próximo aos ba-
nhos; iiiforaiações á rua dos Ourives, 52.da 1 ás 4, caiu Freitas. (R So^o) N

VEXDU-SErua Tlicodc
por 10 coutos, um predio á

do-ru da Silvn, entre Souza
Franco e Abaeté, cm centro de terreno,
feitio de elialet. gradil ,1c lerro na irenie.
2 EülaiP, 3 quartos, cozinha, banheiro, tan-
que e \V. C, tendo mais no., funidos, uma
ciisinlvi .com - cala, um quarto e terreno
de 10X4.*.. Trata-sc com Mourão. á rua do
Iiosario tfn, ou ã rua Souza. Franco 47.
Villa Isabel. N

áLMÁNAK LAEMMERT
PARA 1916 O GRANDE ANNUARIO DO BRASIL.

A* VISNDA NA REDACÇÃO : AVENIDA KIO BRANCO 131- t-

\n*XDKM._l'. tres bons prelios, na
V Dias da Cruz, coai quatro ouartos, duas

sala
der n

mais dependência!', construcção mo*
entrada ao lado, etc. Preço de ocea-

i; trata-se com Freitas, r, dos Ourives
5-, da i is 4 lioras. (K 8985) X

\*rI*XI)l-:..l'.:, 
na 1' (S. Cliristovão),

rua dlelli dc S. João
(S. Cbristovão). uma boa c grande

cafa, com sete quartos, quatro salas c mais
dependências, pregando-*.; para duas mo*
radias independentes. i'reço módico; tratos
c informações á rua doa Ourives n. «,
cum Freitas, da 1 ás 4 lioras. ( 1.8.S...N

Tn-i-XDI-iSI-:
T iCoutinlio

u:n terreno á rua Àwredo
n. o-l, líealengo, tenda no

centro uma casinha coberta de zinco, com
duas salas, um quarto e cozinlia. ftstá cer-
cado a tc!a c plantado, com n\'.|j ms.
Preço dc oceasião; tratar no nifsmo.

tu sorf.) x
TT.IJNDlí.SIÍ, na rua Conde dc Honifini,

V terreno n óoo$ e SooS o metro dc fren-
te; 130. Alfândega, í" andar, das 2 ás li.

(I 0061.) X

^.r¦'Xl.^.• 
Sli por 15:000$ o predio lia rua

1). Jíulmira n. tí j, próximo co bòtilc-
vard Vinte e Oito de Setembro, jardim na
frnete; n terreno mede ioX.;4, com boas
accommodações pata famüia. As chaves na
mesma rua n, f.3; trata-se à rua da Consti-
luiçfio n, ro. (S S^-.--) iN

\p.-.DI*M-SG 
predios e terrenos. J.ciam a"Kpoca", que publico IA uma lista de

Rrande numero dos que tenho para vender;
Ismael Moita, becco dos Cancellas n. 10.

(.1 7027) X

\"-"'vXI>lC-Slí. em Para.jlw do Sul, a pou-\ ca distancia das Águas -Salutares, uma
boa caJ*a, com dois quartos, duas salas, co-
zinha, illuminada a luz electrica, com cinco
alqueires dc terra, mais ou menos; quem
pretender dirija.se a Antoiro Pereira I.J-
pes, lCntrc Uios, Estado do Kio.

(S .'.6) X

\^iI*.XI)Ií-Sii 
uni predio novo, na melhor

rua da estação do Riachuelo; trata-se
á rua Sete de Setembro n, 31, sob., da t
ás 5 da tarde. (S 866.) N

\riiN OK-Sl'! o predio novo para família
J de tratamento, da rua Duque ile Ca-

xias n. SS; trata-se com o proprietário.
(R614.) N

Corrimentos
curam-sc em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 «lo Setembro, 180

iriíXIM-i-SK na estação da Kamos, unia
V casa, nova com um grande terreno, na

travessa Armando Sodré n_ íS; trata*se na
mesma. (Saao N) K

TfTBXDF.-SK por o:Soo$ooo uma liça casa
com terreno, á rua Santa -Níírcisa nu-
mero 12. ICslação da Penha; trata-se ao

lado no chalet verde. (f.ij X) J

TTIvNDA, compra e hypotheca de predios
^ e terrenos bem localizados, para todos;

só negócios sérios, á rua Huenos Aires
11. 118, antiga r. do Hospício. (J 23) N

\*'ÉXDE-SK 
por 13 contos, um bom pre-d:o á rua líoa Vista 68, em centro de

terreno, de nXr<j, com pradil de ferro e
jardim na frente, com 3 fanelltas de frente,
entrada «o lapo, com varanda corrídq na
extentíião do predio, com _• salas, ,t quartos,sendo 1 destes um salão, boa cozinlia, des-
pensa, quarto com l>anheiro, e \V. C, ele-
ctricidade em todo o predio e boa cliaca-
rinha, Trata-sc com Mourão, á rua do lio-
sario 161, ou á rua Souza Franco 47. N

\-T.N'DE-S_ por 17 contos, um
novn, feitio moderno, á travesf-n

preiuo
Derby

Club; rim esta transversal á rua S. Fran-
cisco Xavier, próximo ao Collegio Militar,
assobradtndo, :i!tn, no centro de terreno, de
12A.15, cotn 2 janellas de irente. entrado ao
lado, varanda, ,i ¦Mias, 5 quartos, despensa,
cozinha, quarto com banheiro e bom quin-
ti!. Trata-sc com Mourão, à rua Souzò
Franco 4 r, ou Kosario 161. N

VKXDK.M-SE 
16 prédios eni formato dc

uma grande avenida, .á rua Torres Uo-
mem, rua esta pararclla ao Houlcvard ;S
dc Setembro Villa littbcl, entrada numa
porta larga, com grande portão de ferro,
um corredor todo cimentada, com 4 pre*
d.os na frente de poria e janella, cem 2
«alas, 1 quarto, e í_; predios dos lados, com
porta c janella, com 2 salas, cozinha, W.C..
rendendo 8:Sooo$ por anno. Trata-se cotn
Mourão. á rua do Kosario if". ou á rua
Souza Franco 4?. N

xaW*lwlxaxafHr^i$*?*^^ ^mFFrÇ^Tr^H^i} ffffilvm *-__5___T__osW HS_ÍS

_B__Sb*Í_^^
l____»___II_2ísí^_M__^*)!!-i 1^

T7.lv*.l)F-SK, cm Maxamliomba,
>' da Olaria, uma carinha com tuna sala,

tini quarto e uma cozinha; o terreno tem
jiiil metros qua Ira los. cercado com sois fios
<lc arame farpado, lendo o mesmo ...io te-
lhas fr.íicczas, 1.1 cavroías dc pe-Iras e ;
vãos í\í' esquadrías, completos, dc pinho
<le Riga. l'iec. Soo$; Irata-se em IVira-
camby, na botequim Aurora. (.1 S5S9) X

rua

ArdvXDli-Sl. por 6 contos um bom pre-
T dio com chácara; trata-se á rua Coronel

Guimarães n. inoil., Ne
(J 8541) X

¦\M-iXUE.fil-; 11111 lerrcno todo arboriza-
V do, com 10 ms. de frente por ,.; dc

fundos, na rua "Oallileu n. ,..., estação do
Mcvcr. bondes dc Cachamby, por soojooo.

(K 85S8) N

\**-.liXI.IÍ-SK uma
V lfrci Caneca; trair,

tas n. 34. sobrado.

oa casa nova, na rua
á r. Senador P;n*

(K 855.1) .X

Tjr-KSDK-SR mn bom terreno, promptoa
V edi ficar, com nXr-t; pôde ser a pres-

taçües na rua -r.i.lre l.ap.i. junto ao n. 73:
nara .rsUr _ rua Ur. -'-1I1II1.1 n. 1.10.

tj S;.i) X
•ftE-XUlIÍ-SK

V Pi:
em Kamos, na rua .Vidre'iula, cm frente ao 11, i--\ um, lote

de terreno com qualquer medida ou Jargu*ra; trata-íe com Joaquim S.iíitcs. á rua
]>. Carlos I 11. 131, a',4 is 10 lioras da
i,|i!iíiã, Cattete. O ^.1) X

duasVT-i-t-ni-iNi
V foram ^.aliiiadjjA

casas, que ainda nao
11)1 4.ilu!.-.dds. com d;l.-.s salas, dois

quarlus, nuiinlia, '...inlu-ira, privada dentro
<le cusa, bom quintal loilu murada, insial-
lação electrica, varanda 00 lado e p-rtão
de ferro, podendo servir para re i.l.i. 1...
estar muito perto d.i c-ta-cãi e bondes a
porta; trata.se com •> projirictaiio, á rna
Íosé lliniíacio 11. Si, csufjo dc Tonos'anlos. ij Sii-o) N

KXUlvSK maíta vir-iem. estação Jero-
nvmo Mesquita: traia-se na rua do K"-

11, 11-, (cartório). <J 86gli) X

T7)..*.I.'ÍM-SI' lotes de terrenos a ilinliei-
t- ra c a prestações, á rna Dr. Kcgo l.o-

pes («arRO da 1se_iniila-l''r!r,i); trata-se a
r. do Carmo, úó, 1" andar. (.1 SS.i.1) N

T7Í1.N11IÍ-SIÍ por SloonÇ 11111 terreno de
10X30 ms., junto r. '.'tudente dc

Morats, Ipanema; trata-ic - r. do Carmo
n. 1.1., 1" audar. (.1 S_se-l) -N

T_*"EXl).!i-515 uma boa casa á rua Vinte c
Quatro de -Maio. cnlrc Koclta e Kia-

chuelo; tem dois quartos, duas salas, des-
pensa, cozinha e mais dependências, lendo
o terreno S ms. de freiKe por 1.1. de con.
priinriiln, é todo cercado e ua fnvite portão
e grailil dr ferra. 1'rccj dez contos; irata-
kc á rua D. riopliia 11. ;, estação do ko-
elm. _L._1.1__;
T^I-IXDK-SM umn cnsn a ])rostn-**' o,'..i's ôc COf. 000 incnsilüS, "í

quartos, lü snlus, íiüiiii u lii/. pro-
ximo ú ostn.fio do Ungciilio du
])i-nti>o; ciitroga-se as chaves nn
1" iirrstação; preço ;j;.*i>OOSOO0,
si-nilo 11 i" iirustn.fio ile 500!.;
t.uliip com Querino, rim Prninlin
11. 7. Tel. -10S8, X. (.1 7SS-QX

divi-
10 dc

r.,i.
. raa

FERIDAS, e ni n 1 11-
eens, dar-

tliros, eezemas, sardas, pannos, co-
michões, etc., drsapparecetn rápida
mente usando Tomada I.uiitana.
Caixa i$ooo. Deposilo: l'liarmacia
Tavares. Pra,a 'l'i.*adentes n. 6-,
(targo do Kocio). (A 4030)

¦./'I.XDK-Sil-:, cm Villa Isabel, ura predio
> em bellissimo catado de conservação»

próximo á praça Sete dc Março, ,i quartos,
2 salas, cozinha, tanque, \V. C, c muita
sim. Preço 6:900$; [30. Alfândega, i°
ondar, das 2 íi ... (..M Sü.jo) X

\.*-i:XI)Í:-SI-:, na Piedade (listrada Real),
V um solido predio dc construcção dc pc-

dra c cal, ,1 quartos, :• ealns, boa despensa,
varanda eom gradil de ferro, installação
electrica, p:i-t, anua, jardim, bem tratada
liurta, pomar c hom terreno todo cercado,

I -para criação, c tem mais um exc.'nente pa-
1 norama. Preço i-*:,.oo$. bondes á porta;
! Alfândega, íjo, i" andar, dar- _* á-i íí«

(M 86.9) N

^/-i-ixni-.si-: 
(peciiinci

tações, solido predio,
cha), metade o pres*Kiacliijelo, pia-

libanda, portacs de cantaria, com cinco com*
modos c bondef» á porta, rua lMack, io;
tratar rua du Rosário, 116, tabellião Ko-
iiuetlc, coai C.slcüo -llranco. Preco 5:000..

(K S571) N
-.ri.N'i)i!-s.i* um

\ Chitas; trave:
a casinha na Fabrica das
Sa Magiilháes n. 8,

(.1 SG.i) X

TriiXIUi-SIÍ, no Porto d- Inhaúma, um
V excellente predio, ,i quartos, 2 salas,

jardim, uma casi-iha de madeira na pane
dos fundos, com boas accommodações pira
creados, apropriado para lianlios de 111 ir,
devido fi.;.:- próximo á praia. A lu.lo pre-
tendente mostra-se .1 pliotograplila do pie-
ili.i. Preco urgente i'.;9oo$; uo. Alfândega,
1» anjar, das -' ás i>. (M Si,oo) !.

TfKXDKJf-Si. na Boca do Matto Meyer),
>' magníficos lotes de terrenos, a proço

muito barato; ij'1, Alfândega, i° andar, das
_• ás 6, livres c desembaraçados dc qual;>ltier ônus. 1 M S;ioo) X j (j..:

\rBXDl.M-S,K «a.-, ruas Jardim
* Botanifio, Oitis, IM.ignolins,

Acendas c ontvns, em jirest.noõcs
mensaes ile 70$000 em deanle,
magníficos lotes de terrenos em
ruas recentemente abertas e onde
já existem mn-j.niticos pnlacetes.
Os pregos variam desde li;500$
o lote ile 10 metros ile frenle. In-
formações na Companhia Predial
nn rna da Alfândega n. 28 N

GANHAR DINHEIRO -¦
Tendes algum desejo que apezar do

vosso esforço não conseguis realizar.
Sois infeliz enf vossa familia ou em
cóniiíercio? Precisaes descobrir alguma
coisa que vos prcoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
lenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo 011 alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tcnliain roubado.
Alcançar bom emprego ou negocio? ra-
zer casamento vantajoso? Revigorar *.

potência ? Augineiitar a vida 011 niemo-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Knipre-
gne os ACCUMUIvADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nada tem dc
friticaria ou contrario á icligião. K«
unia descoberta da influencia occulla
da própria vontade, para dar ao ina_.ne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da litneta cm relação
á vista, ou como o phonographò que tala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accuniuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accuniuladores recupera-se logo com
grande lucro! Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde lia doze annos! Contra
factos não ha argumentos. Um Accunui-
iador sozinho dá resultado; mas os dois
(115. 5 c 6), quando estão reunidos eni
poder da-11105111,1 pessoa, servem tambcm
para liypnotizar ou magnetizar, curar *só
com a mão 011 em distancia, emfim são
muilo mais cfficu.es para qualquer fim.
PRECO DE CADA UM _.*$ooo.
Se não pnderdes comprar já os Accunui-

ladores, comprae o llypnolismo Aforlit-
«on.'., com o qual obtereis muitas coi-
sas e que c. 5'a apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem scr envia-
dos com os importâncias cm vale postal
ou cartas de valor registrado á — l.A-
WRIiNCE & C._ rua da Assemblèa. .5,
Rio dc Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zine do Dinheiro. J 893

ALUGA-SIC por Cl$000, um predio á
rua Coivellieiro Octaviano ai, Villa fsa-

bel, com _ .-'-is, 2 quarios, etc. Trata-se
com Mourão, ylosario 101. L

\ri'XDE-Sli 
ák-ia Nove de fevereiro, no

Leme, 11111 te!m_i de 15 por 40, junto
á avenida; lr,ra-3e^H_*a lu Hospicio, 198-

_ 1.1 878.1) X

VE.\'DI;_9R, 
á rua Oliveira 'Fausto, um

terreno adequado a uma fabrica, 12 por
44; trata-sc _ r. do Hospício n. 108.

fj S.8... X

GRAVIDEZ
velas an-

tlgepíicas. São inoffensivas, ccmmodaa
e de effeito seguro. Caixa çom ?5
velas 5$ooo. Pelo Cor.eio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n. (12,
pliarmacia Tavares.

(1304
'___.¦¦ wi»*'fa___

VENDAS DIVERSAS
*tri!XDli-ril-; uai piano do autor Caveaif,

y eslá em perfeitas condições, na praga
Tiradentes n. ... li SSiOO
"irivN*I.>l{-Sl. um botequim bem .ifreguc*

y zado. "*oiu contrato de sete annos, d.vulo
lucro '. contrato e ficando a loja de graça,
ém bom loca! da Saude; IraHt-se á r. tio
Carmo ti. 60, i° andar, (J Saio) Ü

(varias línguas);
ji, .\ía'to-?o.

li SS4;) O

-*,7.IvXI.)K-M-SI-: livros
T travessa Soledade n.

l*-|-.\*I.iKM-SE um e.=|ieilio dc sala. dois
V masíres de bandeira e duaí columna-

.ie fdi.11.51; irav. Solcdjdt n. si, Mattoso.
(.1 SS.|S) O

*» Tl-;XD!i-SIC uma barbearia, liem situada;
y informaçfle- com o sr. Antônio ho--\-

renco, dono d_ 11:11.1 outra, á rua Coronel
1'cdro Alvares n, _.:,-, esquina <_a de P
Júa.iiiin.i. (11 S;iJ4) O

\"-|-'NUI'i-SK um superior bolequim e ca-
V nroa, vendendo duas pipas de par.r.y

por mez e oitenta pataoas' de p"io por dia;
não fia e vcndc-se em boas condições,. Q
motivo é o p"oprictario ter mais negócios;
paia l:iíorm.T.Õ_s á praia de Botafogo, •I94.

(I. S.-i--) O

Tn.XDE.M-5I*. á r. lladdocfc I.obo, 417.
V casaes de canário., promptos para rc-

producção e cries " Fox-Tcrriers", puro san*
gue. (J B64.*) O

T^KXDliiM-SE por 1.. coutos dois prédiosV á ru:it Tavares, estação do Knea.uado,
novos, feitii.» moderno, assobradados, alt03,
no centro de terreno: jardim c gradil de
ferro na frente, entrada ao lado, e salas, _
quartos, cozinlia, ile-spcn-sa, banheiro, tan*

\V, C. Trata-se com Mourão, ú rua
\7*IvXnV.-SK, urgente, preço de oceasião,

V a dinheiro ii vista ou a .prestações, 11111
bom predio, construcção solida, logar ma*
p*iifico, com todo o conforto. 1'ic.i á mar-
gem da Ií. de Ferro do Corcovado, pouco
acima da estação; para ver ou tratar con
n agente da mesma estrada, bonde dc Aí nas
1-Yrreas. (M SS;,0 X

do Kosario ior.

XfBXDE-SB imiti gpaiulc firca ile
V tcvrriio, toilii 011 pantclliiiln,

Irm iiguii nnscento c cncnnndn, pe-
ilroiru, (• ijiii' sc prestn pnra Oi vi-
são ilo lotes, jú com predios, cm
lugar alto, saitiboi-pinio, com lin-
ila vista, fazcnilo fronte para a Ks-
(rada ltereré, próximo á os_ni;ão
do Kamos, subúrbios da l.eopol-
11a; trata-se com Kcuviquc Walter,
á rua do Hospicio 109, 1" andar.

(It S776) X

¦\7KND-2M'*SR 
por i2 contos dois prédios

V á travessa S. Diogo, porta e j..uella,t 2
salü**, ;. quartos, corredor, cozinlia e quin*
tal cada predio. Trata-sc com MotiriU'. â
rua dn Iiosario 1G1, ou á rua .Socai Fran*
rua Souza Franco -•;. N*
"•.riSXOKM-SIí 

em íienueiias prós-* tações mensaes, lotes de terre-
nos de 7 e 8 metros do frente
por •_•! de fundo, situados na rua
Araujo Lima, esnuina da rua lia-
rão de Mesquita, Andarahy Grau-
de. Trata-se na "Companhia. Pre-
dial", ii run dn AIfandei.ii US. X

TMvNIM-i.SK 11:11 bom carrinho nova, iu*-}e_.
V Pense, para uma ou duas creanças;

serve de berço; para ver e tratar na ri»3
Sete da Setembro n. 195. loja. (J St.,-9)0

Vr._vNDr_*S:|. um botequim com caldo dc
\ c.vítia. ua melhor ponto da cidade, á

rua Uuenos Air*!-, ti. 17. antiga do Hospi.
cio. Vende-àe livre c desembaraçado, imr*
que o dono precisa ir para o norte; casa
antiga e afreguezada; trata-se v-<\ mesmo,
das 11 bora*. cm deante, (S $jú2) O

balcão,
gavetas,

pnra qualquer ue_.oeio, vitrines de frente dc
rua, centro e lado.-:, vários inoveis, divi-
sões para cima de Ualcolo, guiclicis, portas,
janellas, grades c mais artisros; G. Cn*
mara n, rj_ e rua l.dmttndo, 89, Terra
Xova. (1 8_.1i). O

\n;xnt;M...i-: 
varias armações,

copa, grande balcão, rom 40

TT.CNDKM-S-K. nas grandes demolições das
y Obras do Porto, á rua do Senado ns. S35

e 237 e rua lladdocl; I.obo n. 112, viga-
mento de pinho dc lei, caibros, ripas, ns-
soalbo, fero, caixas d'agua, zinco, trilhos,
telhas, calha e conduetor, e outros vários
materiaes. IJ _,-,3) O

Agaa Sulfatada Maravilhosa
CONSERVA A BELLEZA DA VISXA

Cura e previne toda a inflanimação
ÚNICA PREMIADA NA EXPOSIÇÃO NAClONALOE 1908

A' venda em todas ns boas Pliarmacias o DrogariasDE1Sr GRSHADO * C. HIO OE JANEIRO

"TT_-_XI)K-S!\ 
por ir contos, nm predio ;'i

V rua D, Romana, com bondes á porta,
com 11XC., teilin de chalet. lio centro do
terreno, jardim c gradil de frrro na frenle,
entrada an lado, com varanda corrida ua
extensão do piedio, 2 ?:ilii?, 4 quartos, to-
zinha, quarto com banheiro, tanque c bnm
quintal. Trala-se com Mourão. :\ rua do
K*-¦_¦(!rio iíit, ou ú rua Souza l'ranco J".
Villa If.il.tl. X'

tníXDKJI-SE na "Villa rnviiua."
* excellfliltçs lotes de terrenos

cm pequenas prestações de 5$
em deante, Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens ila Linlin
Auxiliar do "llio iVOiiro" e pro-
enrat* em frente á lOstnciio dn ..
1-avitna o escriptorio da Compa-1 ch;l-
nhia Predial. Prospectos c plnn-
tas são distriluiidos na rua da
AUandcaa n. Ü8. («1

tte.\*im:-si",
> n ivo, dc

v-.---.-i José
ns Sautus,
dado, com
Ind.

im predio por f» conto?,
c construcção modei-!%i, á^ tra-
Uonifoicio si, estação de Todos
_• minuto*! ii'"»1* bonde1, as?obra*
.: janellas de frente, entrada

rom nortão dc (erro, varanda corrida
,1a extensão do _>r_dio. a salas, .1 nuartos,

jspensa, quarto com baishos esc. lruta*se
mi .Mu-.irão, á rua do Kosario itii. X

prcdiiTTiEXDK-SIí por 6:ooo$ uni
\ dido eni tres lialiitacôes. cm ir

JlXv, ais., ii ma liarão Xogneir.i
ou n. 27 tS. Cliriitov.o)i trata
],ui2 Carneiro n. y-, hncanta-lii

••)*¦ X

Y.

\TJCXDIí-SIÍ uai predio na ma IX -Ma-
«*Vria, Al lei.. Cainpisia, V' n conios;
Irata-st 5 r. Urusuaj-aia, 8. (J Sú.SJ N

rKXDIâ\r-SK lo'es dc terrrues de 11X50,
com .-.sua e '.¦¦¦', á rua I/jiiz \'argas,

rui i'.ts:~. ies e a dinheiro, dc ."00$ a
;•.,.$; iuj_>rnia.õcs á rua Caya. 11. 4.10.
Pieda.lt; *ala»e i rua Anua IJiiuilão, .;•<.
di-lante do Bonde de Cascadura 8 nua.i;
los. Cn ;S 1' N

Ãiixi-
tação
,-•1.1.1,

zona dr, I.inha
i ktlometros da es

lioa c grande f.ir
acima do nível do
de ícrra.«niais ou

¦ii ioo familias, cm
II Io a maior parte cm

matto

I - •*';

A ri-:.V)i-:*'i-. <ia
V liar, -Cstantc

d- Vera Cruz. uni;
situa,!., .lio on.-r.-s
cou i,-,.i alqueires
nr.-. onde Ir.ili.iüii.

-rcuo superior, f,
«aslo-, rapueiras finas, copotiroes
i-irgem. 1'oí.siic Ji;3_ l'«a« aguadas para to-
car qualquer motor; tem unia grande '•a-a
dc morada, casa para engenhos de caie c

.de canna; bom moinho paia tuba, lua casa
de negocio, qne dá p:na morar unia itoru.
familf, hom terreiro dc pedra;
ra tropa; Iodas as obras sa
cal c tijolo¦% tvido bcni solid
cahcíos de e.i.lo vaccuni c ro ni
lar, 40 cabeças de p
cai:os para i_
da mobilia, ;'
Informações

por .ii contos,
dc II.111 Itetiro

(rc.-.ie.
piedi

ondes
*__. l_.*.tiEM SK

V á rua Dará- .
porta, eom jarthm
1,1o com 2 sahs, 2 (parles, ro/iu.ia e

rcnilendo tildo .100S000 mensaes.
Moiiião. r. d.i ltosano 1C1. Nquu;

Trata-se coin
*l-•\rivXDi-

V lOIldo 10 Ij
[":•. .In*-: tendo
idem de junta
janellas, copa,
dos, W. t

.1; para

uma ca*a feitio de cbalet,
metro.- .'.e (rente por ai uc
esplendida sala dc visita;

; 5 quartos, sendo .1 com
_i)_tnlta, quartos pira crea-

ntcriio e externo c bom quin-
ratar á rm Senador Na-¦ " Isa*imcoVn* logar mais saudável dc Villa

|1PI. I'.cco\.-5oo$ooo; para •i>/°""»í«'c
cem Mourão. a rua di) Kosario 1O1, 0.1 _
rna Soma l'ranco .7. \ illa 1 sabei ;

TrivXDIS-SK. com urgenc-g,-?e_
V módico e razoável, para joiml

tamento, o coniortavel e ej.nn-
rna do Mattoso 11. or; ).ra,..V*
no mesmo, com o iiropi.etano.
d.as, das 9 ii-* á 1 >'¦-¦

ndo

or preço
dí! tr-|tJ

r-..:.- <1*- trU '
litj os

;,. .0) X

•S-aSE,

\r
O !-.MM.\i-Sl-; os pre.uos ....ttinr.s:

Jooíooo? 3-i predios novos, rendendo _.•ii bom local.
45 :ooo$ cinco prédios novos, ren

600$. à rua Comi s-m.
_)*:ooo$ uni pr.dio novo, cru pirão liai»*

tavel, junto á ;. Aff01130 remia.
,'•5:000$ um predio com dois andares

armazém, junto ú r. V*isco;idc
Itio Ilr.vico.

32:000$ um bom predio, á rua Conde
Í!.„!.i„l.

2::ooo$ um bom predio e erande cliac
á ¦:.' 11..' 1'erreira Pontes.

23:000$ um predio novn, estylo pala.
junto á r. IVtrira Nine*.

:o.oOo$ um bom predio novo, com pi
liabitavel, .1 r. S. laniiarii).

17:000$ uni predio c Brande chácara,
Inhaúma (bonde.*, j porta).

11:000$ dois prédios novos, juntos á V,
Sleyer,

10:300? 11111 predio com 3 quartos, 2
!,!•*. varanda t* bom terreno, á
Minas tilí. Xovo).

6:500$ :':n predio com -t quartos, i en
r terreno, á r. Aiigclica, junlo
li. do Meyer.

Além destes, tem outros em di-
versas localidades, assim conta em*

*. *•. presta dinheiro sob hypotiiecas a
iuroj módicos; trata-se .i r. ,\o
Carmo, (i-, i- andar, teleplione

11. -..SIS, Xortc. Ij íS"'1 S

ITKXDIvSí'. de tudo que tiycr servtvUia,
y quer commercial on particular: lindai

armações para botequins c barbeiros, bo-
teis, pliarmacias, armazéns, etc, espelhos
dc iodos os tamanhos, machinas dc co;-
tura, dc escrever, registradoras e para car
pintcíros, transmissões, cofres dc ferro, toi.
dos, dív sões com vidros c sem elles, pren-
sas de copiar, Secretárias, copas de mar*
more. bjlcõrs, mesas pé dc tronco, bicyc.le.
tas, louças novas c' usadas; rna Frei Ca-
neca ns. ;, o c u, Casa líncyclopedica.
Telephone n. ...oç.'. O
TTliXI.tvSK tini íorte pi,mo

V cauda, fabricante II_rz, pur
do Senado n. mo.

de meia-
:8.iS; rua

(K Sj*;) O
'iriiXIilíMiSK lliermomelros, d-, superior

V precUão. para febre, desde 5? para ci*
ma; rua da Asssjnbléa n. 56, caw líochn.

CS 743.1) O

T7*iEXUKM-SU
y etc, c".:., c ;

rapidez; rua da

\ na rua Condessa ile Hclniunte (lí. do K.
Xovo*. á 3 miiiutus i',os bondes dc Uns ile
Viifconeellos, r.o centro de terreno, jardim
c _;radil na imite, com *, janellas Je [reu-
te, entrada ao !:do, com varanda corrida
na c.lcnsào do predio, 4 falas. .', quartos,
cozinlia, quarto de banhos, etc. Trata-sc

dã j com Mourão. :i rua do Rosário 1C1
rua Souza 1*ranço n, -i".

do 
'

óculos, pinec-néz, lunclas,
promplam-sc concertos c ini
Assemblèa n. v'>. «casa tio-

I S 74.1.11 O

lvXl.-lK.M-Sl'* telhas ile arlresio (rterni-
íc), novas r usadas, por preço módico,
ua General Canabarro, 439. <;S(); O) J

¦"KXDIi-SE niaéarriio hrenco,' por ata-a-
...i_. *. rlla Senador

(S0S46) oVKXDIi-SE 
niaéarriio hr

do, a 400 réis por kilo
Euze-í., 144. Luiz Bniso.

excellente piano, cm bom
ested.) dt conservação; na ma da Al-

fandega n. -*6i (sobrado).

\rKNDli-SI-: um
(.1 S55-*) o

bom piono de iPleycl,
ntido," barato; ua rua I.tij*. de «-a-
16. U sj__gj °VlvXDü-SI' 

Uin
garan

VJEiVDÉMÍiE 
uma niolítlia para sala clc

vistas, com frisos»dourados, com 9 pe*
ças, 80$: um toil.tte-commoda, claro, por
65";; um gtiarda-pratos, dc v.ilntico, ae
desarmar. 60$; ineia-coiiimoda. .10S, e mais
uma mesa elástica, cadeiras dc balanço, ca-

rua Vinte c Quatro^ <IeIm,
-Maio 3Ò6.
-tr-ii-xDii-si; um bom piano americano,

grande formato.; perfeito, e garantido, e
tem outras, allemães c írancca.s, perfei-
tos. Troca-se. compra-se", concerta-se e an-
nâ-=e. Ao Piano dc Ouro; casa de con-
fiança, lia 4.1 annos. <lo Ciwnaraes. rua do
Riachuelo-,n.' 4-.1; -aQBrado; (^ S3-1.U

TT'KXni"M.r"i; meia mobilia de sala dc
V visitas, cm perfeito estado, c um ftuar;

da-louças, de capella, novo; <ia praça lira-
dentes 11. aS. -". I» D"8) °

Vl-XDIiM.SK 
os -niovcis de uma i.i

que se retira prra fora .da capital: 11:11
perfeito guarda-prãtosj dc vmliatico, e dc.-
arma to.lo, por f.of: uma sob.a mesa elas-
tica, cm perfeito eslado e moderna-'; com
5 t.aboas, r.o$: uma cadeira de balanço,
austríaca, _..?; 11111 berço dilo, de condia,
balaiistrado e balanço, com porta;çõrtltiadp,
está ijuasi nova, .0$; um siicr.don para
fumante. 15$; uma cama paulista, com col-
chão novo.' para solteiro, i.-S; 11111 cabule
de .peroba, para centro, está novo, 185:
rua CMe n. 0. 1" andar. li-._i.HiK"

Tr.BXDIvMi-SE canários c
» cores varia Ias; na rua

n. 1.32 (Caitctc).

eaiiarias. de
Santo Amaro

(5 S,-4_) O

TriSXDIÍ-Sn um pi.1110, grande formato.
T cepo de metal e cordas cruzadas, com

S8 ledas, próprio para canto ou concerto;
ritn l-.uírasia Corrêa n. -'ü, largo do Ma-
chado. * (J .049) O

T***,Iv.N'DI*-S
y gaz, com

rua D, Romana it. 6ó,

1. barato, por mu.l.viça. 1 fogão a

depois do J, Zoolo-
(.1 90i.ú) O

VliXD.KM-S!-: 
eacliorrnltos jniiito lindos,

ile boas.raças, a 5$; lém 11111 mez c 10
dias. ipic são bons guardas, íão pretos e
muito felpudos; á rua U.rão de 1'elropo-
lis n. 96. (R Sjlis) O

\**«XD1*-SI! 
uma linda

bronzea, com esti
cama dc ferro,

trado dc arame, para
casah com florão (i 4 anjos, -ior 4.1$; quem
pretender pódc vir ver i rua liarão de
Pciropolis 11. 06. (K 89.(1) ü

VE.NDiE-SE das, dependendo de pouco capital
forma-se _ rua da Assemblca n. 15, arma-
zem. (J 901-) °

rua Br. Carmo X'eUo
7. uma niacliina de costura, de

(J8996) ü
VENDE-SE.n. -77. 1 _
pi, quasi nova, por so$ooo,

TRASPASSA-SE
r|lKASl'ASSA-SE orma.cm dc seccos r
A moiliados, s6 vendendo n dinheiro,
tendo bom contrato, á rua Fiei Caneca
11. 3JJ- ls59.t 1') •-"

ACHADOS E PERDIDOS
CONTIlll-'.!. íi C.«, llcnry _ Ar-
mando, <st(ccessorcs. Perdeu-se a .".au-

tela n, 100.CSC, desta casa. (S0.S7 Q) }
L

I_-OXT_ltl.lt 
& C, llcnry 4

J. mando, «tücccssores. Perdeu-se a
Ai-

cau-
17.J.01Ü dc^ia casa. (8o;a Q) J

PEUIJI.USE 
uma medalha com pedra_

formato motiogramma, iniciacs C. J. J'".
quem achou
Alfândega _5_,

favor cutrcy.il-a á rua di
oude sc gratificará bem.

(7--So Q) J

I>I'l*OKl..-_.'.. Soccorro n
a eautein do Monte dc

U_'S., de 1916.
.?..<*-* S) K

PERDEU-SE 
um p.ar <

postos de utn brilhan
de brincos, com-

postos de utn üriliiantc e uma saphy*
ra entre as rn.is Hatidetratues, Campos
Salles até á praça da Itrjndeira. (jfãtiftca*
sc bem na rua Üandeirautes u. ..., a
quem cncontral-o. (SSS; (J) J

PERDilCU-S.E o caderneta da Caixa Eco-
nomica do

ero JJ5.IJ0,
dc Janc.ro1 SCÍ1C.

sob o nu
(gogó Q) S

I)EKUEU_li 
enlre Meyc

Santos, uma licença, matricula
1'odos os

car-
teira de identidade, de uin volante de leite,
carroça n. 9SS, dc Chaves ,v SanCAiina;
gratifica-se a quem a apresentar á rua
Dr. Dias da Cru/. 11. 2. (812.1 fi) I

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
r\ ir,Ut>AM-_,IÍ as- casas da rua Joaquim
__Si'va ns. o.- e 94, Lapa, couiplctaiiien-
tc reformadas e modernamente preparadas,
contendo cinco masnificas quartos, luz clc*
ctrica e gax para luz e cozinlia; ti'ata*sc
na mesma rua, canto do becco do Impe-
rio, venda, com 11 sr. Valentim. (91-15?)

.E dc uma mocinha para ser-
iços do caía dc pequena familia; :'i

rua (iunçalvcs Dias *,,, -" and. (9135 C) S
PRECISA-:i_ viços df

DIVERSAS
A ARTJfiOS PA Ií A CIIAPftOS DE SE-

A. XIIOUA 1-, NOVIDADES — J. U-
bo it C*. importadores, rua do Uoepicío
n. 129. Kio do Janeiro. Aon srs. nego-
dantes c modistas do interior, remetteremos
(Itialquer eiicotumenda. (6;í>:i S) U

A 0EXT1.S nos Estados, areeitam-se na
xTL fabrica de carimbos t? gravuras, á rua
Saehet ti. iS—Kio. Peçam condições a
íosé Xavier. Optima cummissào,

(G-Si S) }
EIiVADOR

0111 c
ver, e pequer
certas geraes

,i FINAI
£\. o so

rany. Tel.

de pianos liartuoni.a bem
inata os bichos sc os ti-

os rep-tre**, tudo io$j con-
baratissimos, no Café flua

191, leu. (S-i.-t S) B

A ItUA CARIOCA, 44, 11,10 cm
cdosos e

principiantes e para concurflos: portugue?.,
franc, aritlim., alg\, gcoin., hist, etc.
Preços meu saes p, tolas as matérias: to-
dos os dias, 40$; menos dias 20$ c 10$.

(S(,.o S) .1

xjL fe
LVAlíO Ayres de Aguiar — Precisa-

por motivo dc negocio' falar com
este senhor, ou com pessoa sua parenta;
escreva ou procure — Pereira I.ima, Ou-
vidor 94, das 2 ás 4 hora*-. (Sggo S) )

A U.XII.l.-VI-
-TV rccc-sc uu

dc guarda-livros •— Offe*
com bastante pratica do

serviço do escriptorio, tenda boa calÜgra*
phia. Carta-s a l*. S. M.; S. Januário,
do -- S. Christovão. (S911.S) J

Í>0HÜA13EIRi\S 
á mão, precisam-se;

> avenida Passos do, sobr.ido. (90O8 S) J

A 1ÍÍ1;A de utna machina de co-:ni\i
iV (Mie devia correr 110 d:a ,to, fica
transferida p-m 30 de setemliro. (X7Í^|^,'

\ ToK\M>KM S1-. unia moenda dc canna. mu
V moinho clcctrico para café c motores

de ti.ti H-t '¦ -' e (2 111'; paraça da
Itepuhlica 11. 195. ti. SpaO) O
IT.ENDil.-SE «Tiilina;

\ Rio llranco u. u.
Visconde do

(R88S5) X

(X)
I n'XI'I'-SK uma vacca. de particular, de

> primc'ra cria, dando 18 n 20 garrafas
de !ci!c; trata-se á rua Conselheiro Pc*
reira da Silva n. -.94- laranjeiras.

Hí S763) oXrRXDTCM-SK om nrcstncõcs mn
V anifirns lotes il" torras, na rua I ...

Silva Telles, cm Cormcabinin. Tra- Tr|.;xi)I-:-SE uma utrvie eom .. metr
tll-se 11 1'lia llll Alfillldfaa li8, COIII- | V dc alto ror 50X100, própria para co

A l'AUTAMEX'1'p — Altiua-sc um In-
J7\. th), sem mobilí-a, nrejado, bna penfão,
em casa dc íanvlia respeitável; rua Ma-
ri,', e líarroa u. 200. (91 ia S)

__¦ :,--..«*'-*.*_'^

• •-.¦"--*;!>:•',> ''otork 
vet&vS.<>'"oi'.'; '» -n-k re-jei-jp ues « -

int i-füfi i*ii.fl''i'Íicrio,;i-!, nnti™ taphiio-
pcorriens. unti-õi)!!, nn|i;'tyiil*iéy> çuratívn,

!-'íf, ..c.iii.ifn. n iij'on'li*';i nlveoIaV, onlra a
<•. ji.itoryaiiíon, niiatn, (.-ontrt; a úyethrite,

piíh: Paulista de Biologia ¦*• *
iu*.*_ <**,..-. x..t.\ iioc.iH"*"cva "i - - cí. V.kuiiv.

Kua da Asseiiililo.** 1, .pboállo — KIO DU ..A..EH.0
Encontram-se nas principaes pliarmacias, drogarias e casa»

de cirurgia.

conci
nii.i-
oziin,
*

CARTÕES 
DF. VISITAS — Cento ai;

Ourives n. 6o — .'apelaria. (_jf>o S) S

COI-líETES: 
DE SENHORA SOU ME

DIDA a i.-$ _ Mme. Marie Lemos,
collcieira diplomada pela Academia de
Paris, e com casa em Paris, montou seu
atelier á tua da Assemblca 33, i" andar,

dá? S) S

COMPRA-SE qualquer quantidade de
jóias velhas, com ou sem iiedras de

qualquer valor e cautelas do Monte, de
Soccorro; paja-se bem; ua rua Gonçal-
ves Dias n. .ir, .loalhciia Valentim. Te-
leplione 994, Central. (6.-91 S) li

(_-._IAPI.QS 
para senhoras e creanças —

J J. I7. Madeira Junior, suecessor de
Mine. Hcnriqueta ,. C.*, larjo da Cario-
ca 11. 6, 1° andar, pruximo a rua de São
José. (19S1 S) J

C01IPRA|_t-SE 
niaeiu'11,19 d.i escrever

Undcrwood, Remi.igtou r Continental,
Kua da Alfândega ij;, r*» andar.

(.SC90 O) .

CHAPÉOS, 
últimos modelos, cm sedo.

palha, laíetá, velludo, a 1 ;$, lS$ e
25$. tinge-se, reforinam*se palhas a 4$, 5$e 0$. mme. lios, rua da Carioca io;
acccilam se aluiiiiias. (S.83 S)S

pOMlMlA-SI-STÍ folhas de zinco, usadas.••U c um guindaste, de-prçferencia electri*
co ,Trata-se na Companhia Nacional de
Armazéns CoraCiJ, ã rua Gciicral Câmara
ii- ,1J- (SSji S) )

(1URS0 
noctumo de portuguc.. arith*

J uietica, álgebra ç geògraplvia, 15$; ua
m» Coruollio 11, «ó — S. Clirislovam.

CSjij S) J

COMPRAM-SE 
saldo» de papel, «r!o-

lina, cartões e artigros para typogra*
phia; lua Senhor dos P_«sos n, 98.

(6ai. S) J

CURSO 
PROPEDÊUTICO — Eti-ino it-

cundarío cara, preparatórios no Pedro
II, ex*n;cs vestibulares e coneursoi. Aro*
bos os sexos. Taxa fixa 30$; rua da Ca*
rioc» n, 7;, Telcphonee: ofíicial e 85.1,
Central. Ha aulas paiticul-reo. (50188) J

pAIXAS DE PAPEL1A0 — Fazem-se
\J para pliarmacia, perfumaria?, ampolas,
vidros, redondas, e outras; rua br. Corroo
Xetto n. s.S, iiroximo _ avenida Salvador
de Sá. (8....1 S) R

( 
"CAPITALISTAS —• Dois nesociantes
J precisam de s contos para augmento

dc negocio, dão promissória;., pagam boné
juros. Cortas neste jornal, a U. O. O.

C90SS S) s

MOVEIS 
— AIu_.-r.u-_e, compram^e a

vcudem-se na hiterinediaria; rua do
Cattete -9, teleph. 557, Central. (.149 S) J

MACHINA 
(caca incheis) — Vcndc-se

uma á rua da Alfândega 11. i.tr. 1»
andar. (.44.8 S) S

1',Í0T0CyCLE Ilarley Dawidson — Ven-
llJ. desc um .perfeito com 11 cavallo-. •
velocidades, pharòl e busina com guidon
sobre_a'.cnic, para corrida; preço 1:2.0$,
paia Yer e tratar, roa avenida Álcool de Si
n. 3.. ^___________-5' R

MACIIIXA 
de escrever, vcndc-se. com-

pletaincntc nova. por iSoS; iniorma-
çóes pela caixa poslal 1.388, Rio de Ja.
neiro. (8970 S) K

MODISTA 
perita de vcstwlos e tailleur,

ensina a cortar e nrinar no mane.
quim «oli medida c por .figurino. Vae .1
domicilio; .preco» baralissimos; rua do As-
sciubtéa 11. ;, sobrado. (8015 S) J

MOVEIS 
e pianos — Compram-se mo-

veis, casa mobiladas, pianos de nico
armário, tapetes, cortinas, uielacs. crjs-
taei ele, etc., 110 becco da Carioca efl
com Fernandes. (tS.t_"_; S) S

OVOS 
dc raça LeROrn a 3$"oo a d;.i/.ia.

raça calallã a 5$, ovos fresquissunos
do dia a iSsoo a duzia, 11a rua Assis Jl-.ir-
no il. 32, Úolafoso.  (S005 S) )

OS 
srs. proprietários que não foiam pa-

gos de alugueis de casas, com ,1 fian-
oa de M. S. Silva -, C.«, queiram levar
as nirsníns carlas á Sociedade t.'liião dos
Proprietários, - rua da Carioca n. 69, so-
brado, bem coma cartões de fiança,

(88.57 S) .1

PRECISA-SE 
de cm commodo iiiobtiado,

rasa de íaniilia de respeito, para ea-
sal rom doi» filhos menores, 110 ceiitiu
da cidade. Pieço módico. Caixa 16. —
C. D. S. (88l!) :S) .1

PREJCISA-SE 
.alugar um bom prodío.

grande, com jardim, ou lonisr rir
(raspasse unia grnndc .peiisão. Dá-se prr-
ferencia nas piaias do Flamengo, '.us.rl!
011 Gloria; Resposta j>ara o Petit-lliiii
Mensageiro; Santo Antônio 11. 16.

(S590 S) J

IJEXSÂO 
de i* ordem, farta, variada e

com toucinho; dá-se . mesa e 1 do-
micilio; na rua Aristides I.obo n. a_, Tel.)
358-, Villa. (0.1*5 S) R

IJEXSAO 
A DOMICILIO — Dá-se iar-

ta e variada com aspcío e por módico'
preço, na travessa, d» Gloria 11. f',5 Meyer.

(S.o; S) R

POMADA
II

Fortalece a raiz do ca*
bello e elimina a caspa
CASA CÍRIO

OUVIDOR, 183

CtARTOMAXTE 
—

I rua Eici Caneca
2?000.

Mnic. Conccpeion ; _ T>1_XSA0 de casa de familia, fornece oc
X cum as13C, sob. Preço

(909' S) s

(1ASÀ 
mobilada — Aluga-se do dia 1°

J em deante, 1:111 andar com Iodas as
conuuoiK.í.ide-, para um casal; .1 mobi-liia
c lod.i coiiipletiiiiciitc nova; ver c tralar,
.1 rua do Cfltlctc 11. S6, sob.. (S)

C" 
ARTOJIANTE d. Maria Emilia, > cc-

lebre c 1* do Urasil c Portugal, con-
sagrada pelo povo como a mais .pcriUi nas
Étus predições, com milliarcs dc curas sei*
entifiVas, iniinias e conimcrciocis; .'15 ex-
mas. íaiiiilias do interior e (óra da cida-
de, cônsul IA por carta sem n presença das
pessoas, uniea neste gênero; lirua de
Santa Luzia -.8. sobrado, iunto á avcoii-
d.i Rio llranco, c.i.sa de fomilia de Ioda
<i seriedade. Nota -- D. Maria Enillila é
n cartomante mais popular cm lodo o
BrA_.il. C6S,a S) J

Dl 
XII Kl RO — Diicclaincntc sem com-

missòc?, rmpresm-íc até ..o contos,
sob hypotlieca dc prédios 011 lerronos. Xc-
gocio-s -'.spcciacs: o* juros poderão ser dc
io»i0; lua do Rosário, 105, 1". com Ma-
ria. <8o 18 S) J

ESIOPAS USADAS E SUJAS
Compra-se qualquer quantidade, a
BOM PREÇO retirando de qualquer

Jogar
A Comp." de Tndiislrias-Textis — Rua
Th. Ottoni, 36, Caixa postól 1009.

Tel. Norte .30S.

ACCEITAM-SE alumnas internas e ex
jT__u ternas de boas família.1-, ministrando
5C*lhÊ3 educação c-Mncradii e completa.
Cursos: primário, secundário, normal, gy-
mnaisiaK commercial e artístico. Tratamen-
to dc familia; rua General Canabarro 57.

1.90S0 S) J

DEPOSITO 
de não. Vende-sc hs.ralo:

informa-se E. Kcal de Santa Cru/ nu-
mero _Sia. (S590 O) R

DENTISTA 
— Vendem-se alguns ferros

e comiira.se .ualquer olijecio até ga-
binelcs couiplelos; ma Senhor dos Pas-
soa 11. iS (SlQi S) S

T_I.VIIEIRO — Dáse sob hypolheças.
1.7 moveis, notas promissórias, e officiaes
do exercito, policia e Uombeirp; trala-se
com Se.;x.is 4 I-'cinandes. Rosário 1;.*. so-
brado. (Só.|o S) J

INHEIRO — Qualquer quantia, a ju-
rc-s módicos, liara liypolliccas, «nti-

hresis, caucócs, etc, com J. 1'inio; rua
do Rosaiio, ij.t, tabell.áo. (6.100 S) R
D1

DINHEIRO 
— Empresta-se só direcia-

menie quantias de 3:000? para cima,
sob liypoiliceo.i dc prédios na cidade e
subúrbios, a juros muito favoráveis, com
toda promptidão e pessoas de toda con-
fiança; rua do Rosaiio n. 172, fim do cor-
redor, com o st. Julio. (S181 S) J

1?SCRIPTORIO —Aluga-se um espaçoso,
Jli próprio para duas ou tres pessoas} á
rua 1" de Março 11. 53, Io andar. Preço
úo.ooo. (9024S) J

sacio e variada; 111 rua Nerv Pi,uheiio 111, Estacio. (859; S) H

PIAXOS 
— Cúinprom-se de. qualqurrautor de i|a armário; pagam-te bnm:

run. da Alfândega 11. 146, loja. (S8;_.SiM

>F,.\'SÂO a domicilio — Fornccc-se fartavariada a preço módico; á rua It»-
ij, cosa dr familia.

(8,-61 ti) K
rão de Iguatemy

IDAGA-SE bem a quem suscerir e. con-
X ieccionar meios novos c cíficazea ri«
propaganda dos produetos do Ari-slotelcoIlolia. Só se attende por carta ,i Caija
Postal 604, Kio. (8u.',n S) 1

1)1_NSA0 
de casa de faniili-i, fornece-se

com asr-eio c. variada; rua X. S. d«Copacabana 11. 566. (91,01 S) |

IJEXSAO 
— Fornece-se betn fi-it.-i, ,l<

. rasa de foiujlia; na rua do Cntlelon. eS/. (wc S) I
TptANO — Wtiilc se próprio para esttuj
J. do c um fogão -a gaz Jcn-e!, com 4focos e esmràsj rua General Câmara 190.

(9054 S) ]

PilAXOS 
— -. Compram-sc de i]_ armaria

de qualquer nulor; tiagam.se bem: _
rua dn Alfândega 11. 146, loja. (oo8_ SI S

Q LFRM desejar ver- se livre do vic»
bebida cjcoolica, di"ija**i ,Ma

ra, rua Tavares Guerra n. (>?, das 2 Ai
fí da tarde, com A, Alves. Cons. aSooi-,
por escripto s.ooo. (9.15S S) I

QUARTOS 
mobilados — Aluçam-se em

c-asa de fainhCa de respeito; á rua
Morr.cs e Silva, cm ficnte ,-,n Collecia
Militar. (•,,,__ S) H

ÍJAPA*- 
com alpuma pratica de ouri-

V ves, piecisfl-so 11a Avenida Gome.
Preirc 11. 33. (8730 D) J
TJEI.OCIOS c despertadores de todos 00
-IV systemas, compram-sc c concertam-sa
«eja (jual fôr o estado dos doente1;, a $5or<,2$. .í5i etc. Restitue-se a importância tio
concerto sc o que se diz não for verdade;
Uruguayana i__, na officina dc reloiociio«£çsar. (8694 Sj M

Q/.BOETaO habilitado, offerece-sc. Ac-
rO celta proposta para o interior, raia
informar com o sr. Flotio, rua Soii2«
Franco 11. 19;—V. Isabel. (691. S) I.. _:—_|
SAT.A 

dc frente eom gabinete, c uni
quarto scpnrado. mobilada, aluga-se com

ou sem pensão, n casal da tratamento o*.i
a mocos dn commerciò; na rua Bitcnoi
Airco 11. _.*6. SfuY (SS9; lí) M

SAf^A 
— Aliiga-se unia boa moliilsda e.

completamente i-ndqpewVei.te, n um ca-
•sa] on senliora de tratamento, com boa.
comida c to.das as coiumodi.M-des. em ca*.i
dc um casal; á rua do Cattete n. 8<j, fo*
brado. (S)

ESTÔMAGO — FIGADO E INTESTINOS
I)'iE_stõp<! ilifíicois. castrifes, ilôr c r><*so no ostomaeo, Tosticens,
asia. enterites, Iienatites o tortas as niolcstins do apnarcllio uns-
tro-l_i.e_.iiia] ouram-so com o KL1XIR EUPIOPTICO «lo Professor
br. Bentclo ilo Alircn. — A' vcmla eni todas as íiliarinncins o olro-
nariiis do Uio e dos Estudos. — Depositários : Alfredo de Cnr-
vallio & C. — Io dc Marco 10.

17XCFXI,EXTES op.scntos, nlii_am.se a
X__. casal de tratamento ou cavalheiros:
rua Muriiuc*. dc Abrauf.s. Knírnda pe1,*»
travessa Marque:, de Paraná, 31. <.t>(._t S) .t

pUARDA-IJVKOS — Eiicar.ci.a-_c de
VT C3criptas avulsas, concertos de escri-
ii!..-. c ti tr qi.acãfiucr trabalhos de sua pro-
fissão. 1 .:ma Carv;ilho. General Câmara
10, i° andar, tel. Norte, 1S87.

(856*1 S) 1.

TJVT-OTIIECAS desde 8 °|°, coilfõrme
J I. localidade c trarantia; J. G. Dart.
rua da Quitanda G.1, leiteria. (sooiS).!

•OEr.LOS nov.ofl e usados para collecçfto,
Õ uonipram-sn e vendem***e á rua St te
de Setembro ... "Centro Philatelicn".

1.160 SI .1

CAI.A de frente, mobilada, e.Ufta*se com
yj pensão n z nu ,*j rapazes íeríos; rua
Uinchuclo n. 215, i° ond. (59.1 >S) fl

TJolCVCl.KTTI.Ã usadas — Vendem-se
.1-5 por preços admiráveis. Qualquer con-
certo, reformas .pinturas; ver os preçosda Casa lírasil; rua do Catícte 11. 10.-.:
tel. 1 ;.;•!, Central. (6.-0.3 S) R

pOKÜADOS a machi

luinliin Predial ; reüo
¦ dos;

cnli-
rua

.Ia. pa

.do

*

TTEXDE'M-.*-E por 1. contos. 2 predio-,
y â rua Goyaz, estação do Kngeuho de jDentro, tendo unit uma poria larga com t

moradia para f.iiniii-a; outro, com 3 jancl- j
Ias <le frente, entrada ao lado, com portão
de ferro, 2 salas, .*. quartos, cozinlia l*a-j
nheiro, tanque e quinta. Tr_u_*se co
Mourão, á rua do Kosario ior.

vesti-
Setembro n. 19**.

(.1 SC38) o

\7"í*-XDKM*SlC unia sala de j-.mtar com
V 11 peças c um dormitório de peroba.-'ara, tudo quasi novo; rua Senhor dos

1'assos 11. 1?. (ri S.iojI U

TriE*XDE-S-E um n
y cordas cruzadas,

simo, de particular
iu u. 6.1.

ignui
de

rua Dr. Dias di Cruz .-_.

lfabrlca «lo malas e ob.joctos dc vime
O maior sorlimonto c os menores preços do mercado

ancho p;i-
lc pedra,
fe.n ne
r e raval-

de porcos, boa ceva. dois
couto tambcm vende par-vC.

v.-otadc d.i comprador; pau
com o proprietário, tia mes-

en fa-ehda da lMeiladc, Erancisco Sautorci,
e no Rio de Janeiro, rua Primeiro He
Marco n. 83. com o sr, coroncL Joaqaim
«ibeiro ia Av-Hír. (J 6931) -.

MOIIS
Oleadcs

l!

de vime e
tapeçaria

H.-.lct.ts, .Inburíts,
Mascnttes, Xadrez
Dominüs ,uotos.
Dumas, etc, eto

JOGOS
•E$!K.aA"IPatiiiq Foot bal,s ° ¦"'¦01T,a!'(s.',.;!.:._0 liWlllIO artisos para spo

Vri.XDBJf-SK 0111 iinquenus pres-
V tacões du S.S, 9.S. 10:.. etc.

mensaes maünificos lotes de ter- TfEXDEM-SE 3 movei.
1'i'iuis na masnifica localidade de-l .grande guarda-vestu!
iioniiniulii S111»*, servida pelos | :'.'.i'.,:. * "S ,",'?.r"1 •
trens dn I.iulia Auxiliar. O escri-;-
ptorio é em frento da Estação do 
Sniié. Ainda evistem nlüitns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
mas Opalas, Tiininezas e Sanlii-'
ras. Os prospectos eom plantas
são distribuídos uo escriptorio da
rua ,T.\lfaiido!_a 11. !ÍS. Comnii-
nhia Predial. (N)

oi piano allemão,
logucira, baratis-
rua D. Mareia*

(J 8618) o

uc vmhatico: u
um guarda*c

1'rcço *Je ocea*-.*_*, Meyer.
ll' 85551 O

prateleiras

mais

port

SEGÜR^CAfAPOS & C — 84 Rua Seta íIb SetsraSro 84
Hom

u equisita.

IR*1
lo/^g

¦f-TEXDEM-SI. em prestações casas c ler-
y renos. no Realengo, na -Estrada Keu!

de S.mla Cru?.; trala-se co.-n o sr. Ma:
quês, na Estrada ltea! de Santa Cruz,
mais informae,.cs j ma da Alfândega, :".
Companhia Predial. X

"\Tl-:.MinV... 1-; unia caldeira, tun a
y que dc Ciíbre, uma e.cada de ú*r;

tido, duas carieirus, um balcão com
ias. uma machina dc escrever, tudo
Vito e p:r preços baratissimos; ver
tar a
lírica.

rua iBarão de 8.

o lia-
gave*
per-
Ira-

iiiRer — Pro-
annos de pratica na

Europa, lecciona com toda a perfeição.bordados cm branco, renda?;, matiz, ouro,
traballios artísticos c acccita cncommcn-
das, inclusive, para ecreja-s; rna Ktelvina
n. 25 — Estflção Olaria. d,S.S S) S

pO.MI'1?\J líumaria
trai. Carla--
n. 1773» Ca:

SIC unia barbearia com per-
charutaria, etn ponto cen-
lf. Abreu, Rua Campinho

(.Mi S)aduva.

pOMEE 1IEM ? só na pensão de mme.
\J Solangc, ;'i rua Uuenos Aires n. 158,
loja; tratamento especial a iS.oo por -rc-
feição; assignantes ;'_ mesa 60$, íóra 70$.

pOMPRA-SE oure
\J joalheria (Casa
Gonçalves Dias n.

paga-se bem; na
Confiança); a rua
Tel. 412;. Cent.

.-1S2S) J

pARTOMANTE c faz
\J llio para o bem, não

ci-alquer liatu-
ão usar cie ecrimo-

em falar no que desejares e trata dc
feridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira 11. 38. fundos da capella do Am-
paro — Cascadura. (3260 S) .1

líclix n. 106. fa*
(K S3;2) O

:• '

TTiEXDE-SE I
\ bom estada

visto na ga:a_c
zebio :i. 530*'

arato . um automóvel cr.i
e licenciado, podendo ser"Alliança, rua Senador Eu*

'.I 7841) o

t7"l-XDE-SE o predio -Ia rua S. Valeu.
1 tini n. =_; tr.ta-sc na mesma rua, 55.

llt ,S,).-*I >¦

í JICXPI.M-Sl; armações e compram-se to-
V da a c5;)ce;c de moveis, utensílios paraasas^ commerciaes e t.->!:i n qualidade de
iúvc'5 do;:icsiico=; rua áo Ma^mân n. 30;.

I.I -íl.:) b

*" ""  " I T71F.XDE-SB -i rua Tanla Freitaí,
grátis para o interior o catalogo geral illuâtrauj a _.iet_ o v me.-um terren

e trams á r. do Hospicio 198.

r._-
(.1 8,-t-J. -N

¦*.7"EX DE-SE um arnazem de sccco.o e
, V molhados; para ínforniaijGes á rua Pr.

Maciel n. nr. casa de família, Manoel C».
Dias, S. CSiristovâe. (J 6381) O

rtARTOXIAXTE Jlme. Xicc
V,' diz o presente c futuro

le-.ti — Pre-
presente c futuro com clareza;

consultas todos os dtas de i ás 6. **._
para «eiiliora»; Buar.ue dc Macedo n. 51.

(*i75 S) K
optORTIXAS, tapeie», _ pinturas a oleo,
V^ moveis c dc escriptorio, compra c
também cucaüxota p;tr.i mudança, J. J,Martins; ma da Alfândega n. 124.

(5120 Si S

pARTOMA-XTE espirita — Mn
V ¦' rir* Lõuíse. só acceita gratifica

me. Ma*
içfio dc*

pois da pessoa conseguir o n-.te deseja:
Mattoso ti. 3j, (8027 S) T

pOMPRASE 1.111
\J phasico, de i U
Re?.postas por e«cri
desta (olha

mo'^r e ectnco mono-
:i 1 cavallo dc força.

no i R. M. a caixa
(849-' S) s

T.TYT-OTIIECAS na cidade c siihurbioj,
ÃL grandes on pequenas i|lianlias; mpi-
dez e juro módico. Informa o sr. Pimcn-
ta, tua do ltusaiio n. 1,7, sobrado, tun-
dos. (7755 S) K

T_TVI'O.TIIlECAS de predios e terrenos.
XX juros 10 c \2 °\°, l'_mi_rcstimos -sobre
inventários a herdeiros. Caução dc juros
de apólices, acções de bancos c cv.itrus vo-
lorcs, alugueis de prédios mesmo dc meno-
res ou usofruto; tratar com Ferreiras, rua
do Hospicio 2.1, sala .. (8.159 S) S

TXSTIUJt ÇAO primaria e secundaria:
JL poesia, etc, a i..$ nicti>.ics; aulas dínr-
nas c nocturnas; á rua Paula lírito s$.

(875- S) R

IM POTÊNCIA — Cura-sc com ai ear-
1. r.iías de catuába, remédio vegetal, viu-
ilo do sertão da Ceará, Encontra-se na
rua de Santo Christo n. 09. (8755'S) li

TOI.IC í-iarcs de Abreu — Precisa-se*l por motivo de negocio, falar com esle
senhor ou com pessoa sua parente, escre*
va 0.1 procure — Pereira hinvi. Ouvidor
it, 91, Jas 2 ás 4 boras. (.8016 S) J

ÍIÇOES 
de magnetisnio< hvpno.t-smo c

J poesia. Instrucção primaria e eecun*
daria, aulas diurnas c nocturnas, para
creanças e adultos1, a 10$ mensaes. Car-
tas com ecIIo para a resposta, á "Psyco-
logia Experimental", caixa postal n. t8a".

(779S S. R

IOJA 
— Prçcisa-sc dc uma no centro,

j para negocio limpo. Quem tiver, diri-
ja-i-c á rua da Constituição 10, *;r, Sahato.

(8j6o S) S

1EPKA, 
«ama, gnfeira c outras mole.-

J tias da pelle dos cachorros, cavallos c
outros animaes O sabão Ko:*. Tcrricr é de
cífeíto. seguro c garantido para curar esta'
molesiws. l.ata a$, nas ruas Uruguaj-ana
51 c S. Josó 86. IS728 S) .1

CJA.Í.A e quarto dc frente, alt:gam*Sc ¦»
O senhores do commerciò"; rua Miguel
de Tias 11, iíq. (.,-... S) 1.

CEXIIORA viuva de toda n iliscrec-P
\p aluga uma salfl liem mohilada, pnra
descanso; rua 13 dc Maio u. 40.

fooõo S) J

~\_l.l.l. Ili-lòic R-.iiflcr. nrofesseur dc
Xll. françals d'h__toirc et de liltératurc:
•10, rf.a dos Araujoe. (780.1 S) ,t

M0VF.I5 
usadas em perfeito eitado

ver.dem*se muito em conta; rua Sr*
«hor dos P-!:o5 ns. M—16, (_o S) S

CEXIIOR JOEL tem caria nesta reda-
\J cção. 

• -i 1.-._ S) S

QITUAÇAO — rrecisa-se arrendar uma,
IO uí\o muito distante dc estrada de fer-
ro, que tenha capa para família, pomar a
terras para criações c plantações; rrspoí-
ta para a rua dc S. Braz 11. -*i -- Tolo"
os Sanlos. (jiojo S) J

C«I-'X1I0IÍ 10KI.. p.'ide. proeunr, rua
IO Visconde da Ga rea ti. ,-¦>, (6..|.. ¦•*) J

CTnO ou fazenda, preci-a-so arrenda»
i_> 11111, no máximo a 3 k. desta capitnl;
logar saudável, com _ boa água c algum
matto; cartas com informações e preço,
itwira Mario Sayão Lobato, rua I*. Av.v.n
Xery II, 99. 

(S.i.|- 
S) .1

..„ ¦' —¦¦ —-_-_¦ -^

rpYrOl.KAPIHA, n mais liaraleira. Rev
X pondese .1 cartas, pedindo preços. At*
tende-se a chamados. Teleph. Norte 4261.
Casa Torres, rua Senhor dos Pa-Kos, *.?.
Rio. h 183 S) J

TTM A senhora, aluga uma sala indepen-
?U dente no ccntio da cidade, para des-

can<So de c_s'al dc tratamento, com tod»
a discrec.o. Cartas a Maria, neste jornsl.
- __________ (71'.' 

S) 5

TTJDA 
familia deseja encontrar outra para

J morarem economicamente, residindo " •
C-.iHcic; quem desejar, deixe cartas nestj
jornal, a C. B. (87-M ^> >¦

UM 
senhor viuvo,' cem filhos, precisa do

uma senhora dc edade, sem compro*
misísos e de condueta ofiançada, para p«>
ver na htc dc sita casa. C-arlas ncáta reda-
cção, a T. A. (SS43 S) J,

>

LOIA 
rapariga lutando com serias ililfi-

J ctililadcs. oíícrcce os seus serviços '"
pelo sustento; na rna General Polydoro
n. -o, levando comsigo um íiiao ile_ u*n
anno. (9013 S) J

TfNC.UENTO 1XDIAXO ó o unico <!o
*u eiicito seguro c garantido para curai

as ferii.cf novas c antigas, chaga?, ufecras.
cancro; venerco1» c tumores de riualqiieí
e-pecie; r*s ruas Urn_'_a.ana 01 e hio)
Jo.é 80. . (87í7 S) 3

ILEGÍVEL UTÍLADO
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U* de con
., *>recisa ter algum tempo

e|-aç5o em francez, com p«s-
Koa francczrv mi que fale perfeitamente este*-
Idioma, Caíta^otota folha a-P. B.

(Bíja. S) J

UMA 
senhora, aluga por 40$ um ijbm

quarto a senhor do commercio ou a
casal sem filhos; d rua S. Januário 353.

VENDE-SEünloa

(&?5*= S 
'

Mutambinà.
loção aroraatlea

que faz renascer os oabel-los e destruir a, easpa; naGarrafa Grande Granado* Filhos, He. raanny e Sa-lio Elias. Ouvidor 120
A 4774

Professores e Professoras
EÍINZARRONE 

professor de piano,. recebe recados na loja de pianos Be-
viUcaua, ,,ruB do Ouvidor 145. reside i
rua Hmidoclc Lobo 411. (8949 S) J

MÉDICOS
Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis ^ g*
tencourt, parteiro, cura os tumores dos
seios e do ventre, as moléstias das vias
urinarias, genitaes, as metrites, os corri-
mentos uterinos e vaginaes c regulariza
a menstruação por processo seu. AppHca
o G06 e QÍ4, com ou sem injecçao c esta
•em dor, trata a tuberculose e hérnia
(quebradura) sem operação. Consultório
tjerícilamciite apparelhado; rua Rodrigo
bllva 26, esquina da rua da Assemblca,

.«ias 11 ás -• da tarde. Tcleplione n. 2.511;
residência: r. Senador iiuzeb.o • n, 342.
Consultai irralis. (7841 S) J

ENSINO 
elementar: portuguez, sritlim.,

geogr., otc. \rae-se a domicilio. Au-
lM para rapazes. Preços módicos. Pro-
curar Alves, Mem de Sâ o. 291.

(«79* S) J

INGLEZ pratico, Mr. Po-
ter garante ensinar
cm seis mezes, 10$

mciwacs. Largo de S. Francisco 36 e rua
da Carioca 52, i° andar. Vae a domicilio,
por pretos módicos, (8180 S) J

LEdCÍONA-SE 
primeiras letras e traba-

lhos dc agulha; rna da Misericórdia
n. 103. (8959 S) R

LEÇONS 
DE FRANCAIS — Mme.

Guton, rua S. José n. 55, 
'1° 

andar.
(8923 S) R

para o diagnostico e
tratamento das 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 2 ás 4 (menos ás quarta-feiras).

A 39S

UM X

Consultas grátis
Por me-

dicos
operado-

.... res espe-cialistas era moléstias dos olhos
OUVIMOS. C.,*.ll<i*.vrA e KA.IIIZ,
enfermidades das senhoras, pellesyphilis, venereas, blenorrhagias o
das vinsgenitaus e urinarias do ho-mem o da mulhor. Todos os dUsdas 3às G horas da tarde. Uua Ilourigo silva n. 26,1- andar (entre As-semblóa e 7 de Setembro). Consulto-rio porfeitamente apparelhado comtodo o material preciso para os exa1mes e os tratamentos constantes dessas espocialidades j G313

OR. ÜLVINO AGUIAR
JKW* UR? It,
ef 

TrN°S„- nINS ~ VULIlõm.ete, Consultório: rua Rodrigo Silva

,?r.r,""'dencia: travessa Torres ni?. felcpli. 4.265, Cent.

J^vÚPÊ&ÈW COIMBRA o"-"AlíUri.VIJOO MARINHO Pelle,
«PliUi», vias urinarias e mols. venc-reas ilo liomcin e ila mnlh*.- «„*; „ ».. -

PROFESSORA 
estrangeira, acceita alu-

mnas dc (rance*, inglez e alleraão;
prcco» módicos; rua da Carioca n. 4;,sohrado. (90:16 S) J

PROFESSORA 
portugueza, seria, metho-

dica e enérgica, q. estava á rua 7*109. ensina com minta paciência mesmo á
noitcv na rua da Carioca, 44, 2»,: portu-
guez, tirithm., etc. e trabalhos, não cm
«urso. (8578 S) R

PROFESSORA 
Celina Ni Barcellos -

Rua. Euphrasia Corrêa 11. 25  Cat-
tete» ensina toda classe dc pinturas o
oleo, aiiuarclh, oriental, .plástica, etc.
pyrogravu-ra, faience c lodo c qualquerIrabaUio de agulha. Acceila tambem eu-
commendas, gartuitc perfeição c a preçosmódicos. ... (8041 S) J

Prof.a M.e Altiny ^Í£S|
pelas tinhas das mãos.. Resolve atrazos
oc vida, realiza casamentos e cura pelosfluidos occiiltos. Nlo acceita pagamentosenão depois de obtido o que sc deseja;
rua do Mattoso n. 20, das 10 ds 4 lio-
»»• (6980 S) R

Prnfoecnr mario rezende, da
riUICdOUI Kscol» Normal o da
Escola do Aperfeiçoamento, piepu-
ra para exames parccllados no Col-
lefiio Pedro II, vestibulares nas
Academias, concursos, admissão
ao Pedro II, Collegio Militar, Es-
cola Militar, Escola Naval, ete. —"Assembléa 123". — Do 12 ás 4,
Telephono 2055, Central.

(J 8319) S

Dr.EdJeirelles Doenças in- |
ternustcrt- ,.
ançiis. Viai
urinaria*.—
Apparelhoi

microscópicos, electricrre, -de illuminação
para exames e tratamento das doenças; urc*
thrn, bexiga, rins, recto, intestinos, esto.
maço. etc. — Trat.* rápido da çonorrhis,
syphilis, hydrocele. Appl. 606 e 914—R.
Sete de betembro 96, daa 3 ia O—Had.
Lobo -=8. Tel. U94. Vilk. t

SYPHILIS'. t sua* conseqüências.
iCr.ra radical,* injecções'completamente 

INDO-
L0RÊ3, de sua pre-

tammamammt^mm paVação. App. 606 e
914. Assemblca n. 54, das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Ur. PEDRO MAGA-
LHAlES. Telephone 1009, C. (R 9243}

SÉSHÓBÃSTarlos. Moléstias das
Tratamento d o,s
abortos c suas con.
sequecias, dos cor.
rimentos, das co!i*
ca9 utero.ovarianas e das regras irregulares
e prolongadas. Assembléa, s4, das 12 ãs 18.
Serviço do dr. Pedro Magalhães. Telep.
1009. Cent. (R 9244)

6 o mais
caro. \d-
herente,
medicinal

e muito
perlmr.a-

dn- Caixa
SSoOO, pelo Corroio 3SÍ00. Vonde-se
em iodas as Perfumarias. Phatma-
cias o Drogiirias e no Deposito ; Per-
fumaria Lopes, rua UruKUayana, -li—
Rio. Mediante 100 róis ue sello envia-
mos o catalogo de «Conselhos de
Helleza». a 7891

LADY

Xarope Peitoral de Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DK BRITO
Approvado pela Inspectoria de Hy-

giene e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1908. Liste
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronohites, catarrhos chronicos, coque-
hiclie, asthma, tosse, tisica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse»- ner-
vosas, constipações, rouquidão, suffoca-
ções, doenças de garganta, laryngc, dc-
fluxo asthmatico, ete. Vidro, i$soo. —
Depósitos: Drogarias Paclieco, Andra
das n, 45; Carvalho, "rua 

Primeiro dc
Março, 10; Sete de Setembro, 81 -c"99,
e á rua da Assembléa n. 34. FSbrica:
Pharmacia Santos Silva, rua .Dr. Aris-
lides Lobo n. 229. Telephone 1.400,
Villa.

Sala de jantar
Vende-se uma com

Benjamin Constant a.
peças a rua

(S S.434

VITRINA
_Vende-se uma para centro, preço mo-

dico; no largo da Carioca ns. 16 c 18,
Bazar Internacional. . ¦ S S602-

^ CARTÕES DE VISITA«'-,..
PAPEL EM CAIXAS COM

ENVEW)PPES
FABRICA A VAPOR (em Mendes)

Cartões de visita era branco e de luto
de diversas qualidades e tarjas.
CAIXINHAS DE PAPEL E ENVELOP-

PES EM BRANCO E DE LUTO
(Unico privilegiado etn todo o Brasil

.para qualquer systema de tarjaçâo)

Cartão em folha branco e
de cores

Vendas por atacado. Rcmettem*sc amos*
trás para o inLcrior; Unico -agente e de*
positaiio — SILVA FERREIRA.
51*—Rua Goneral Cumaru—51

' ¦ ¦"•*-¦" -RIO DE JÀNEÍRÒ

Bom emprego de capital I
Vende-se uma piiannacia bem sortida,

afrWutfzada, antiga e uniea 110 logar.
Trata-sc á rua Sete de Setembro n. 99,
drogaria, com o sr. Loureiro.'«. (J 808Õ)

DINHEIRO

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 1:5$, e religioso, 20$, em 24 horas,
na forma da lei, justificação. Carteira
de Identidade, Na rua Visconde do
Rio Dranco 11. 17, sobrado, próximo ao
Cinema Olymnia. . J 8700

,.  da mulher, 606 e 011
çlin.. iiieilic.i, mol. de- !

<le Setembro 2
,'i'el. 165, C,

209,
creanças; rua Sele

das 4 ás 5 e 3 ás 4.
.__ U34 S) J

fi DR. EDUARDO DE MAGALHÃES.W da .consultas e appliça o "Radiiim".
das 10 a» 11 e das 14 ás 1- lioras, á rua
7 dc Setembro 11. 36. Doenças da pelleaa ci,ton>aso, pulmão e nervosas. Trata,mento efficaz da sypliilis, arthri tismo emorphéa. A's 4». e sabbados dá cônsul,ia e applica o "Radium" a prei-os redu-ridos, <ian_ 10 as u horas. Cura com om-Itior exilo os ulceras cancerosas e do-«lias rebeldes da pelle. (811 Sj S

DENTISTAS

LANS DEOAONEIRO
Comprase qualquer quantidade AOS

MELHORES PREÇOS.. Comp.» deIndustrias Textis.
RUA TH. OTTONI, 3C

Caixa ioog. Tel. 43UC, Norte

uem desejar

ITISTÂ
lt. Unidas Vou Plaiickenstcln
Esp. cm obturações a ouro platina,

esmalte e extracções conipletanieiits
sem dor.; eolloea dentes com 011 sem
chapas, a preços redtizidoj. Garante to-
ilo e qualquer trabalho c acceita paga-mentos parcellailos. Da3 ti da manhã,
ás 6 da. noite. Aos domingos só até ás 3
horas. Rua Marechal Floriano Peiixoto
11. 41 (sobrado), proxi/no á rua Uru-
guayana.

DENTISTA 
a 2$ooo mensaes para obtiv

ração a gi-auito, plaiina, curativo*,
desde o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, ele., por preços mini.
mos c trabalhos garantidos, 111 Auxilia-
dora Jlcilica, na rua dos Andradas n. Ss,
sobrado, esquina da rua General Camara
teleph.. Knrtc 3*37. - (3S43 S) J

AMEKiUAIIO
DR. C. FIGUEI-
REDO especialis
ta cm extracções

,, completamente
aem aõr e outros trabalhos saraiitídos i
F.rsíenia aperfeiçoado, preços módicos, a
em prestações-, das 7 da manhã á3 9 da
noite, rua do Hospicio o. 232, canto da
avenida r a sãos

ali -J1 LIS n

1TSSTA a Corrêa,
ecialista em
balhos a ou*
e dentes arti- I

ciaes. üaoinete montado com app.ire. ;
lhos1 modernos dc clcctricidade. Preços
ii.o.in:osvDas 7 ás õ horas. Domingos
ale as 3 horas. Travessa de S. Fran. !
c"ieo de Paula* ia.

ver-se livre
dos atrazos

da vida, sa-
ber o pen-

siunciito de pessoa clc amizade, attrahir
amor e .bons negócios, ter felicidade no
conimercio,' tratar todas as doen-
ças, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que seja. por trabalhos scientiíicos e
garantidos, dirija-se a João Pinto da
^iK-a, em sua propriedade, á rna do
Cupertiiio numero 7. estação de Quin-tino Bocayuva, enviando cnveloppe sei-
ledo e subscriptado para resposta c con-
sulta todos os dias, das S da manhã is
9 horas da noite, no gabinete 2$oot.,
com talisman 5S000; por escripto, 10? jcom talisman, 15$ a 2.,$ooo; realiza-se
o que desejarem, por mais difficil queseja eni qualquer distancia ou Kstado.
(jonorrhéa chronica e impotente, cura
garantida. j g3I>

0&
f.//

OLHA!
LAMDtf

Onrives
mo

MORPHEA, cura garantida da
, morphéa lisa —
Cmanchas dormentes). Cura ou nielho-r.i e paralyza a morphéa tuberosa. Pé-
çam attestados. Trata tambem por cor-responde.ic.aDr. Lara, rua Viscondede Santa Isabel n. 2. terças e sextas
t ' " 3' R. 4439.
Veterinário — E. Cardoso
,,,-,. ,. . Junior, do Insti-tuto Pasteur. Especialista «iu moléstiasdos cães. Cons. e chamados, Pharnia-
cia ferreira; Hospício 114. Telephone

(789 S).195S, Norte,

darthros, empigens,
eezemas, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc, desapparecera

fácil e completamente com o UliUMI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nictheroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. .18. Tel. Norte 7,261;. Preto 2$ooo.

Dr. von Dollinger da
Ct*ara f,° **°»p- «ia Beneficência

_ , ,, — - com estagio
na Real Lniversidadc de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, he-
morrhoidcs, estreitamentos da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
anesthesia regional. Mem de Sá 10,
sobrado. 11 ás 12 e ás 3 1 ja. Tele-

i" <" ul.

ESTERTLIDADÉ,
JÍEUUASTIÍEN1A,

ESPEKMATORrarííA
Cura certa, radical o rápida.Clinica elcctro-mcdicn èsíiòclal

DR, CAETANO J0V1NE
tias Faculdades de Medicina dc
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 Ú3 11 c das 2 ás 5.
largo dn Carioca, 10, sob,

PRECrSA-SlE,«ala moliij.-
dente; paga-se
Hiàcliuelo ii, ai;

cm cnsa def cimilin, uma
th liem pensão, indepen-
bem. I itformaíjües á rua
, com Eduardo Corrêa.

(9125 S) R

Câllista
Iti.e,uci ^ 0(1a, icspcciaÜsta cm extracção Uccallo* e unhas encravadas, sem dòr, etc, r,

Ouvidor 165, sob. T.N'. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tel. Norle 2659

Doenças
do"

gargantanariz

felixir de Pepsina Com-
posto

(Camomilla. Rhtsibarbo, Calumba e Pt-
psina) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal e'a
boradas, dyspepsias, vômitos, eólicas do
figado e intestinaes, inappctciicUis. do-
fes de cabeçi. e vcrligt.is. Vidro 2$ooo.
-Depósitos: Drogarias Pacheco, rua

dos Andradas, 45; Carvalho, 1° de
Março, 10; Scbe de Setembro ns: Si c
99 e Assembléa, 14. Fabrica: Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides, Lobo
n. 229. Telephone n. 2.400, Villa.

. '•'. . (3087)

PARAHYBA DO SUL
BOM EMPREGO DE CAPITAL
Vende-se uma solida 

'c 
confortável

casa çom comniodos para morada c,
negocio, teudo annexo uma padaria,,
tudo illuminado a luz electrica; fanto
o negocio como a padaria.' estão bein
afrcffuezados. O predio tem agua. cn-
canada, pomar fruteiro e quilatai,' e é
edifüJado em terreno próprio,' distante
20 minutos das Águas Salutaris. Trás-
passa-se com o sòrtimento òu sem elle.
Quem .pretender dirija-se a seji pro-
prietario José 'Rodrigues da í$Va Ju-
nior na sede do districto dr. ...nto An-
tonio da Encruzilhada, E, /, Rio.

iR 8202

AGUA OA BELfâ .
ou a

PÉROLA DE BARCELONA
Substituc com vantagem os creiíiesi-e

os pós de arroz, pois dá á pelle um
tom claro 011 rosco. Tira as manchas,
as rugas, as verntclliidões e torna, a
pellc assejinada e alva.' A Agfiia da
Belleza não contem mercúrio ou outra
substancia que possa irritar a epider-
me. Encontra-se nas {lerfumarias. dro-
garias c pharmacias.

Ejnp'restii-se sob hypotheca, compra-
se, vende-se c faz-se toda e qualquer
tranSacção hypothecaria, á rua dos Ou-
rives n. 65, sobrado, com Álvaro Costa.* 

-(R 8973)

25:000N00

Oesap

Empreslani-se sob
dio bem localisado;
cio n. 95, sobrado,

hypotheca de pre-
na rua do Hospi-
com A. Ribeiro.

(J SQ67)

PHARMACIA
Coinpra-se uma allopalhà, com acom-

modações ipara familia; cartas a S. P.,
na redacção desta folha. (J 60S1)

Iobilias a preço de crise
Jorijiitorioí.tlb peroba, estylo moder-
•Jsalas de jantar, secretárias límerica-
B inoveis para escriptorio,' cadeiras
ijriacas c movêts- avulsos, a. casa Sou-
í|á rua Senador Dantas «. 104, em
iíos não receia competidor, pois o
J lema é vender barato para vender
agá? .... . ...,-,.'.. xj 6080)

3 F Gailinhas de raça
Vendem-se por motivo de mudança,'divprsas 

raças de galinhas, gaios, pin-
tosv uma chocadeira._ galinheiros, tudo
muito barato.para ver e tratar na rua
Ho.iUmguãy >n. .119. (J 9020)

PREDIOS

Cura garjvntiílu
« rápida fio

(felidez do nariz)
OUVidOS processo inteiramente

boca u°vo.
Or, ICurico cie Lemos

professor livre dessa especiali-
dado na Faculdade do Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sQbrado, das
12 ús O da tarde. i 9043

Tintura ideal ga-
' ranlida, para res-

tituir ao cabello a sua cõr original pre-
ta on castanha. — Preço io?coo; pelo
Correio, mais 2S000, Deposito geral, rua
r de Setembro 11. 127. — R. KAXITZ.

PARTEIRAS
Mine. Maria Jose.

plia, diplomada pela
, Faculdade cie Meili- jema ile Madrid, trata de todas as doen. !

ç.1.5 das senhoras c faz apparecer o in-1
commodo, por processo scientifico c sem 1
tlór nem o menor perigo para a saude; tra*
fiallios garantidos c preços ao alcance dí I
todos. Avenida Gomes Freire n. rr. tele- |rihoiie n. 3.6.*^ Centrai, consultas grátis. |lyn írente ao theatro Xepublica. '

(S jfigaj J |

PARTEIRA — Ijtalmyía
— Com longa pratica, trata de moles-1
tias de senhoras e suspensão, par um
processo . rápido c garantido. Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camcrino n. 105. 10,1 j

;Paríeira 'Mme.Barrosó
¦Com pratica da Maternidade, Irata

das moléstias do uiero c evita a gra-
videz. Acceita parturientes em pensão
c attende a. chamados á qualquer hora,
Telophone 11. 45S9, Central. Rua Ge-
neral Caldwell 11. 223. S. 470.

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25$, c religioso. 20$. em 24 lioras
ua forma ila lei, inventários e justifica-
ções. etc, com Bruno Scliegite, a rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sohrado. To-
dos ns dias, domingos c feriados. At-
Iciulrni-se a r^artladns a qualquer hora.
Telephone n. 4.3.12, Central. (S ipói

PO' DE ARROZ «00HA»
Medicinal, adheronte o perfumadoLata tiSuOO. Pelo corroio 28500
Perfumaria Orlando Rangs!

Evltn-so
usando

o unico
medi cá mo nto do npplicnçíio local
do offeuo gftva ntido. Pedir infor-
mações cotn 100 rs. para 11 iespos-
ta á Caixa Postal 172i, Uio.

•** S S6IÍ6

Compra-se-mu grupo do 4 ou 5,
beni localizados, solida constru-
cção, novos, alugados presente-
mente, irrepreliensivel asseio; pre-
ço at6 50 contos. Negocio só com
O proprietário. Trata-so com o
sr. Manoel G. Luviiiiis, estação dc
Entre llios, Kstado do Uio ile Ta-
neiro. (P 8315)

MOBHiTA TARA DOUM1TORÍO
\*Cnde-Sc uma dc peroba clar.i com

pouco uso, estylo moderno, com S pe-
cas, pelo preço de 400S000. Para ver
e tratar ;i ladeira da Gloria n. 10S.

TAILLEUR POÜR DAMES
Costumes sob medida em boas casi-

miras de cór, forro dc seda desde 120$,
.vestidos em tafetá qualquer côr a co-
meçar de 140$, feitos sob medida, ha
rua 7 de Setembro 101, loja. " Au Pa-
radis". Tel. 5834, Central. J. Pereira
da Silva e Alice Silva. (J 920S)

| AOS DENTISTAS
_ Vende-se um perfeito motor "Has-

ting"; trata-se 11a rua Beujaiiiiii Cons-
tant, 2, Nictheroy. (J 904)

m
careceu

a Comichão
Aquelles longos dias de tormento constante

aquellas noites insomnias de agonia, Cocar.
Cocar, Cocar—cocar constantemente, até me
sentir coin desejos de arrancar a pelle—então. . .

Alivio Instantâneo — a minha jreile refres-
cada, aliviada, curada.

A primeira gota de Lavo!, a nova e mara*
vilhosa descoberta para a pelle, fez desapare-
cer aquella comichão instantaneamente. Na
realidade o momento em que Lavo! locou a
minha pelle que queimava, a tortura des-
apareceu.

A irritação desapareceu.
A pelle que queimava, refrescada e ali-

viada.
As partes iiiflamniadas aclaradas rápida-

mente.
Todas as .formas de sarna, edema, berpes,

empigem, sori.isis, erupções feias, espinhas,
desaparecem rapidamente com esta nova des-
coberta, a lavagem refrescante c aiivianic,
Mvol.

I'eça-a ao seu pliarmaceutico r">>e. Compre-
tambem um pouco de álcool para' diluir este
maravilhoso remédio. NSo demore a sua cura
um só minuto. Experimente I,avol hoje.

Vcndc-le em todas ns droeariiu e
boticas principaes.

Granado Ss C.; Araújo, Freitas
& O.'; Drogaria Pacheco. — Rio
do Janeiro.

ACTOS FÚNEBRES
Glycei% Wantierley

Ferreira Campos
lOarlos Campos, senhoraI

MALAS
Artigo solido, elegante e baratll»

timo,.só na Á Mala Chinesa. Rua La-
rradio 61.

¦A.PRESTAÇÕES •
Casa intermediária com sede nesta

capitai, acceita representações para a
venda de: cofres de ferço, machinas <le
escrever e outras para escriptorios, nia-
chinas de costura, mobiliários, relógios
de parede c de algibeira, jóias diversas,
espingardas, revólvets ou pistolas, etc.
e outro qualquer artigo que se preste a
ser collocado pelo systema de vendas a
prestações. Offerecem-se todas as ga-
rantias exigidas, Agencias em todas as
principaes praças do Brasil. Ca"ta[ogos
e outras referencias á Caií*i Postal
118, Rio de Janeiro. M 8700

lhos, dr. Antônio Rogério de
fhuYe& ^í3"* ° senhora, viuvalAdelaide Souza, dr. Mario Ro-
driítues de Souza e senhora, dr.¦Maurício Rodrigues de Souza e senho-ra, dr. Ihrancisco Xavier Rodrigues debouza e senhora, dr. iFlavio de Goiivèa

trcire, dr. Ootanio de Cotivèa Freire
senhorita Sylviá iFreirc, Glyceria Lu-zia e Dora Campos, filhos, genro, nora
c netos de GLYiOBRVA \ViA!.\DF,llL'EY
D3BHR0BH* CAIMP.Ü8 participam o.
seu fallecimento e conWdam os paren-tes e amigos para acompanhar o enter-
ramento lioje, ás 10 horas, saindo o fe-
retro da rua .Medeiros Pássaro n. 17
CMuda da Tijuca), para o ceniiteio dc
São João Baíitista. J, 905.5.

t
Fernando Biangolino

(5° AIX-M/IVERSARIOi
•Maria ,Celicstiiia) .Biangolino,

Adelaide F. Biangolino Pires,
esposo e filhos, Heloysa C. Bi-
angolino , Baptista, esposo e fi-
lhos, iLeopoldo de Léo e filha,

convidam a todos os seus iparentes e
pessoas de sua amizade para assislir á
missa 

'de 
50 anniversario do .falleci-

mento do seu extremoso e inesqueci-
vel pae, sogro c avò íFlfvRNiAIXiDO BI-
AlNQOtlNO, a qual será celebrada
amanhã, sexta-feira, 1 de selembro, ás
9 lioras, 110 alta-mór da egreja de N.
S. do íCarmo. A todos antecipam os
seus agradecimentos. J. 9076.

DÁlvaro Duarte de Sou-
za Coelho

A viuva manda rezar amanhS,
ás 9 ifa lioras, na egreja da
Lanipadosa, na Avenida _ Passos,
uma missa pelo i° anniversario
do fallcciiuento de seu saudoso

marido, pedindo para esse acto de ca-
ridade a assistência de todos os paren-
tes e amigos seus c do finado, (S 9095)

f
Francisco Arrigoni

t

Pensão Paulista
G proprietário -ncile á .pessoa que foi

tratar de negocio voltar, .para rcalisar
o mesmo, -com urgência. (J 9010)

Acção entre amigos
A rifa que devia exlrahir-se a 2 de

setembro, de uma bicyeleta "Uniber",

gior falia de pagamento ficará transferi-
da para o dia 15 de setembro.

ff qooql

OURO A 1$800 A GRAMMA
PL.-VTIXA A fi$ioo

Praia, 30 ,1. Co réis a grnnima, bri-
lhantiss, cautelas do .Monte dc Soccor-
ro e de casas, dè- penhores, compram-
se á rua do Hospicio n, 216, lioje
Buenos Aires, uniea casa que melhor
Pagil. ;.; -." .. (S 90S4

Motocycles e bicyclettes
Vendem-se, alugam-se « concertam.- ¦• na avenida Mem de Sá n. 39,

(S591 B)

BILHARES
Vendem-se qualro, cm bom

na praça da Republica =37.
estado:
S68S J

Doenças da pelle e
syphilis

WS. SILVA ARAUJO FILHO
Especialista. Consultório: rua 7

de Setembro, 38, ás S hs.
(J 0023)

SITIO

Casa. especial ete bordados
plisses, etc.

RUA DOS: OURIVES N. 13, soli.
Pontos ,-á.joiirtC piec/t,'' desde aoo

réis, pliâsé desde 100 réis. A única
casa que' faz plisse chato, accordeon e
maclios em pregas finas e borda sou-
tache em pé. y ...... _->.-.-, - 

(R 8955

OE GOMPJWHI

Cachornnhoslfi^inff^g
para lavar cães de luxo. Kfficaz na
sarna. Destruidor dos car rapa tos c
pulgas. Yi-ncie-sc á rna do Hospício
n. 114, Ouvidor 63, Gonçalves Dias,
38. l?8S S).

massagens, etc. Insti-
luto Physiothcrapico
do dr. Gustavo Arni-
lirust. Docente da Fa-

culdade. Doenças do -estômago e intes-
tino, íieitrasthenia, arthritisuio, obesi-
dade, ilii'liel*,> ele. He 7 ás 11 da :11a-
nhã. Kua Senador Dantas, 4S. 345 J

Ponto i imir (*Cát'c -°o réis,Cl JULll, „a 4.ua j, ,]e gelcm.
nula (n;S) S

pÜECrSA-S12 .le 11:11 chacarciro para ei-
X tabélccimcnto üe plantas. Habilitado;
rua Miguel Ângelo '•'>. -i m—Mcyer.¦ (8595 D) S

chronicas c
recen t es.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado cm poucos dias? Pro-
cume informações com o ar. Veijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
rendo esso nenhum negativo: run
Theophilo Ottoni lii;. (R6092)

Collegio Sylvio Leite

PAETEIRAilg
processo seiniti.

fico e sem dor; trabalhos garantidos e pre*
ços aa alcance de todo1;, sem o menor pc-riga para a saudei trata de d.ienç.i; do
utc.-oi, rua General Camara 11. 110. Tel.
n. 3.3(,S, N'orte, próximo da avenida Cen.
tal. Consultas uratis. (n3 S)

- RUA
MARIZ

Tel, V. I--5-- —
externatu. Ctu**

habetos),' prima*

., c BARROS-556 e =58 --
Internato, scn»*Íuternato c
-sos preliminar (para anal
rio, Kücundíirio, cotttinereiai, artístico
pecinl de preparatórios para admissão ás
escolas superíore.-i, de aceordo com o pro-
gramma do Pedro ir. Ensino pratica dc
línguas vivas. Tratamento excellente, ter.-
do o? alumnos as refeições em commum
com a tamiii.1 ,U director. (r.uS S) I

GRfòViiMZ
evita

cões
radicalmente. Pedir

á Caixa postal 1724
informa-
— Rio

M 8UT

ITrialiS c moléstias de
ft íl %$*9nm!licr, o |)K, n

DE. A.MIKADA,cura, corrimentos, liemorrliaBias e surjen.fioes; de modo simples, evita a gravideznos caros indicados, fazendo apparecer 0.|:'incommodo, sem provocar hemoirliagia !tcmlo remo enfermeira mm. 10SETPHIAA. GAI 1.1NDO. parteira do Hospital Tr.WtnVictn - Attende a qualquerClinico de llarcelona; consultas diárias -L-lCLiriLlbCd cilam.11|0. Kcoríomik egrátis aos pobre.;. Acceila clienles cm igãrantia'. II. Teixeira. Teleph., Cer.truljii-iiiiio. Consultório e residenciu: rna doi =535; rua 1'c.iio AmeiI.3vr.-i.iio.il. in, solirailo. t3o+ 1) S icie.
E^^i^?^^?2-^*3^-!»!- nrSKESST

11,-
Cat-

SI 5

Uma senhora respeitável e falta dc
recursos, offerece seus serviços para
casa de familia, não exigindo renuine-
ração alguma ,1 não ser o s«i sustou-
tov Dá as informações que lhe forem
exigidas. Dirigir-se por carta ou pes-
soalniente a Constaiiça Teixeira, tra-
vessa 'Hèrniengàrda 11, nj, estação do
Me)'or. j. 8556.

Perolina Esmalte ~^Zl -,«
adquire e conserva a belleza da pelle, ap*
provado pelo Instituto dc Belleza dc Pa-
ris, premiado nn Kxposiçiío dr Münno.
fieeo 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA. swave e (unbcllezador. Preço 4$,
Exijam estes preparados, á venda etn lu*
das as perfumarias c no deposito deste c
dc outros preparado:;, â rua íset? de Sc-
tembro n. 209, sobrado. (-54*) A

.s senhoras —
Dr. Octavio de Andra te, com pratica dos !
hospitaes da Europa, evita a gravidez por jindicação scientifica, sem prejudicar o or- j
ganisníoi Hemorrhagias, suspcnsílo, etc, ;
Residência e cons.: rua Sete dc Setem*
bro 11. i8(\ sobrado, das 9 ás n c de ij
áç 4. Tcleplione 1,391, Central. Consultas
grátis. (356- S) R

ao eofrjiiüo
Xo grande incêndio recentemente

havido á rua da Alfândega 11. 1S0. onde
era estabelecido o sr. Francisco Branco
Mendes, existia um cofre " M. \V.
AMKRIOAXO", marca rcjjísirada sob
11. 11.317, o qual rcsisiiu d queda e
ao incêndio, pois. o cofre se encontrava
110 segundo pavimento, e sendo aberto
em presença da autoridade encontra-
ram livros, valores, clc, iiitactps, pois,
11. b. que do incêndio apenas restavam
os -escombros!

Ila sempre grande "stock" 
por nre-

ços razoáveis; uuico depositário: Mayer
Wigdn, rua Camcrino 11. ioj.

Lenha em focos

Moléstias ete

Vemlc-se
mero ;,jo,
phoue villa

na rua General Tedr-i hu-
entrega immediata. lele-
n. 1.398. (S !>.,iSj

pb| | m iipi I
Aitigaisè1 o-: é"cèllente;:|í're'4io' dà'tra-

vessa Marquez do Paraná, ii'. 3, esqui-
na da rua Senador Vergueiro, pôde ser
visitado das ie ás 16 horas; informa-
ções na Leiteria Mineira, á rua S. José11. 113, baixos do Hotel Avenida das
4 as 6 horas da tarde. (J 0093

Vende-se, nas Neves, em Nictheroy,
com boa c: a de moradia, càfazal para
50 saccos o- café, grande quantidade
de aipins, mandioca, boni .pomar, etc.
Preço, i:5oo$ooo- in. -nia-se â rua do
Camcrino n. : ;, loja. J. 8757.

Beneficência Espirita
TRATAMEN" ) HOMOEOPATHICO

1 ACIONAL
Fornece grats am, te as indicações parao tratamento tte toda a moléstia. Mande

as informações necessárias no er. ITaline*
ínami, ". Postal 887, Rio. Sello para res-
P.. *• (K 9456)

S IT 5 0
•óiois jcrtoi.-passivel da-
liiilia-flrfèa

Case em Ipanema
-MutM-se unia nova, com 3 quartos, 2

salas e demais dependências, com ele.
clricidadc e gaz, jardim e bom quintal,
na rua Prudente de Moraes 11. 20, c
trati-se 110 11. ilí. fl noe8)

Càuiá__f-sé um,
éapilàl,. .prostituo 

"á 
;ii'nlia'*flü:fèa, tendo"- vinte

alipteirel de lerras, pelo inenos, preferindo-
se secòfr, própria < pára cdltura e protegida
dns ventos do Sul; com agua própria e
não muito pequena.

Quem tiver deixe carta neste escriptorio
para L. Ribeiro,

Condições de compra: metade á vista c
metade a prr.no dc dois annos; dá-se como

.garantia o próprio sítio, que ficará valo-
rízádo desde o começo, porque c para mon-
tagem de uma industria.

GAGHOBROS

Deolinda Ribeiro Arrigoni,
Francisca Arrigoni Moraes, Octa-
viauo da Costa Moraes e seus
filhos, José Ribeiro Arrigoni, pe-
uhorados agradecem a todas as

pessoas de sua amizade que acompanha-
ram os restos mortaes de seu idolatra-
do esposo, pae, sogro c avô 1?RANCIS-
CO ARRIGONI, e de'novo os convi-
dam para assistirem á missa de sétimo
dia, (pie, pelo eterno repouso de sua
alma, mandam celebrar, sabbado, 2 de
setembro, ás 9 horas, na egreja de N.

,S. da Conceição do E. de Dentro, á rua
Francisca Meyer, confessando-se desde
já eternamente gratos. (S 9078)

Adèlina Ferreira Ar-
rada

Raid Gonçalves Arruda, seus
filhos e Arruda Filhos & C,
profundamente ipenhorados a to-
das as pessoas amigas que com-
partilharam da sua immensa dor,

çuviaiido-lhcs pezaincs e acompanhando
á ultima morada os restos mortaes da
sua idolatrada esposa, mãe, nora c
cunhada ADEMNA FERREIRA AR-
RUDA, não podendo agradecer-lhes
pessoalmente, como era 'do seu desejo,
o fazem por este meio. Oulrosini, apro-
veitando o ensejo e para attenderem á
expectativa dc algumas .pessoas, com-
municam que, coherentes com as suas
convicções religiosas, não farão ceie-
brar missas; pedindo, porém, a todos
uma prece a Deus em prol daquella que
acata de regressar á vida espiritual.

(R.8053)

Frânr^cã Rosa do Me-citeíros Coitinho

i
conheci-

considera-

("CHIQ.-UINH.VV)
f,itlé (í0!.,larit Çoitinlio, filhos «Wha-s; Antônio José Ursulino de
£4.-Álvaro Soares de Freitas;Clinstolino de .Mello 

' Gonçalves;
anS P°Sas c fitlros' Pe-nhorádosi- 

*
agradecem aos seus amigos '
dos as provas de amizade e
çao recebidas durante a enfermidade/ efallecimento 4e sua idolatrada espòsaií
•f,poÇ-rí'' c,°'»iuire c avó, FRANCIS-:

\4nR0SA M-MEDl-fROS COITI--
SÍTív- •° -e- mZ° °5 í^Wdàtn para as-sis ir .1 missa de 7» dia qiie, pelo de*
S,f.rl"> .<?*; íuá alma, será rezadaamanha, as 9 horas,-sexta-feira, t de se-

na e7.;,.í,a &$$$!¦ Divin° Salrador/na estacap de Piedade. AntecipádamenS<£_egnfes.s,-tni-se-Rratos. - (J s793

Almirante Barfegiio

f
lhos,

O general Luiz Ilarbedo, se-nhora, filhos, genro, noras e ne-
tos; o marechal Olympio deCarvalho Fonseca e senhora Ma.
ria Luiza Ilarbedo Possollo, fi-

genro, nora e netos, .Carlos de
f 

iqucira Barbedo e o capitão Basilio A.Uilut Causciite), profuiiilaincnte penho-rados a todos que os acompanharam aa
sentir o passamento de seu saudoso!
pae, sogro, avò, bisavó e. lio, o.alnii-
rante reformado BASILIO A\TON"IO
DE SIQUEIRA BARBEDO e compa-
reçeram ao seu enleriamento, os con-
vidam a assistirem á missa de 7" dia
que se realizará na Candelária, ás ró
lioras, do dia i° de setembro; anteci-
pando .seus agradecimentos. (.J9038)

t
Manoel Custodio

Jiidith Galvão Custodio e'filhos, Cândido Monlenegro,
e filha, Francisco Custodio,

viuva, avós, irmãos, primos,
cunhados e compadres do

pranteado MANOEL CUS T,IO D I O
agradecem penhorados a Iodos que o
acompanharam á sua ultima morada,
de oiovo convidam seus parentes, ami-
gos e collegas para assistirem á missa
de 7o dia, que se realizará amanhã, i*
de setembro, ás 9 lioras, na egreja de
Santo Christo dos Milagres, -polo quese confessam eternamente gratos,

(S 9.106

Arthur CoeShp da
va $obí inho 1í

f

Sm esposa Francisca Ame--
lia Pereira da Silva e seus fi-
lhos Olavo Arthur da «Silva,
Iracema Coelho <fa Motta, seus
irmãos Alfredo Coelho da Sil-

va, Godofredo Coelho da Silva c Hono-
rina Pinto Guimarães, genro Nilo da
Motta e suas familias convidam seu*
parentes c amigos para assistir a missa,
que, por alma de ARTHUR COELHO
DA SILVA SOBRINHO, rezar-sc-á,
ás 10 horas da manhã de 1° de selem-
bro, na igreja, de S. Francisco de
Paula. iDcsde já sc confessam extre-
ínamen te eralos. (S 9.111

Julieta Iracema Mi-
randa d'01iveira

(30o

Victor Matheus Dutraí Sua familia manda rezar ama-
nhã. uma missa" do 7' dia, pelo
repouso ctprnò de sua alma, ás 9
horas, na egreja de Santo Anto-

. nio dos Pobres, e convidam os
parentes c amigos a assistirem esse acto
de nossa religião,, pelo que se confessam
sempre gratos. (J 8997)

I

CASA APOLLO
A. LEMOS

Com officinn ile instrumentos dc mu-
sica- movida a clcctricidade, participa
aos seus amigos e freguezes que mudou*
se da praça Gonçalves Dias para ,-i rua
dos Andradas 11. 73, onde espera mere-
cer-a continuação dc confiança dos seus
amigos e freguezes que até aqui lhe
dispensaram.

Rio, 2S — Agosto de 1916. — A.
Lenws. s0I2 j

: TRSCTURADOR
Precisa-?e de 11111 pequeno, offertas

rua'da Candelária, 49, sobrado.

Casamentos
liai. pi" proi
ria; só pagam
ptos; trata-se
5a n. 2.[. cm
uio ao Tbcsou

110 n
205000 religioso,
com ou sem cer-
tidões e cm 24
horas, todos os

quanto esta ca-a é sé*
Cípois das papeis prom*

á rua Barbam dc Alvnren*
frente á j1 Pretória1, proxi*
ro, com Capúão Silva.

(S 6H.W1

GABINETE OENTARÍO
Aluga-se uni, muito decente, no con-

tro. com tcleplione. Para mais informa-
ções com o sr. Catão, na casa Cirio. i j

CóSi.i Ji 
"

firlETAES VELHOS 1

Compra
melhores
10S c 110

se qua
preço.-

'.quer 
quantidade e

. Kua J.i Alfand

. Ex.a precisa
ceüscsr éés artificíaes ?

Não se deixe ilimlir, pro-
cure um especialista, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes.
que falham por completo ;'i
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. íi
abandonar o dentiüa de sua
confiança, mas a prpeurar-nos
de preferencia, exclusivnmen-
te, para collocação de dentes
m-tificineij, por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
sos trabalhos excciirndns sór
syst o m a «ovo satisfazem
mesma os mais exigentes, sem
que cobremos por is-io preços
exagerados. A primeira cônsul-
ia para informações c inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Roço,
Especialista — Rua do Cru-
1110, 7;, canlo do Ouvidor.

A .1641

FUGIDA
Gratificado generosamente a quem

entregar na. ruu Conde (ie Bomfim n.
926 unia grauna que fugiu hoje, io do
corrente, ás ii horas da manhã.

. qooG)

A lepra, sarna, gafeira, darthros e
todas-as manifestações malévolas da
pelle, 1103 cachorros, cavallos, Ratos e
nas varias espécies de gado, são cura-
dns com o "Sabão Dogue". Este sa-
hão inata os piolhos, pulgas, bernes,
bicheiras e os ca.-rapatos nos animaes.

Lata £$000, polo Correio 3$ooo, Pe-*
didos a Perestrcllo & Filho, á rua Uru-
guayana, 66 c Avenida Passos io5.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos.
Snqi J

AOS SKS. EtiEOTRIOlSTAS E
BOMBEIROS

Vende-sc .pelo reduzido preço de
550$:_ lima bem montada officina dc
clcctricidade com todas as ferramentas
c machinas para .Iodos os trabalhos de
seu ramo, com mais um armazém, bai-
cão, csoiy.vaniu.ha, iduas escadas io1k|,,
com qualro niczes de uso, sendo seu
valor mais de.uni conto de réis. O
motivo é ter o dono de se retirar.
Xão deixem de aproveitar esta ocea-
sião. Uua 

'Senhor 
dos Passos n. o|.

(S oi 15

PHARMACIA
Precisa-se de um moço com regulat

¦pratica, para lodo serviço. Ordenado,
30Í000; á rua.S. Luiz Gonzaga n. 17.

(J 80S7-

FAZENDA
Precisa-se adquirir uma nas seguintes

condições: comprada a pagamento a
prazo, com hypotheca do immovcl ou
arrendada com contraiu. 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 Abe! Miranda

andar.
MS704

".';.;"  de bouza, rua Sachet 11. -tu, 2"

r ¦ :aywM iiilsl
Portador fiel; gI r3

Compra-sc uma maebi-iRecebi.
taihl>em L'CArÍSÍas. Espe-! 1 nu lithographica nova ou de i
raVíl noticias IlOJC. Por- ! | oceasião, 75^55 mais ou me-1
que não mailílaste l Es-llnos' Pr°P°sta3 detalhadas i

H!^i!gSg!^^^g?H''r^^^

HOJE- - ,ESf RÈ'A-:. - "HOJE'

Pela

a- SESSÕES
A's 8

primcir.-i v?z r.cstc thtatr
o ás 10 iltv

sessões - a
noito

;., maestro WOLF-FERRARI

_&rai _ igS& fee t^s? ^^ 5^3 g %Jí
J^§lL_ BI **«a

3 U^AM NA ~J

tive muito mal á morte.11
Saho. Bom, Adeus. Sau-
dades infinitas.

| a Lino—Avenida Rio Braii-j
| co n. 127. a
•.':si..:.a: si sii'-gi.ah-,i3ira-,aii-':S:;.ai..;:ig|

. J 9033

.As filhas, filho e genros, do
CONDE -I}E MESQUITA ..man-
dam.éelcbrarj.uina missa por sua
alma;. ainanljfl;,, sexta-feira, .1 de

-setembro, ás-9--i|2 -horas,- na
cgrej'a de .S. Francisco de Paula.

(J QQ^7)

FeíisMna Amélia Fur-
tado

ÍAnionio 

G. N. Furtado, Jcro-
nymo, Angelina Queiroz e fillios,
irmão e sobrinhos da finada D.
VKLISLUXA AMÉLIA FURTA-
DO convidam os parentes e ami-

gos a assistirem á missa que por alma
da mesma mandam celebrar depois de
amanhã, sabbado, in 9 horas, na matriz
do Engenho Novo. (R. 8978)

D. jesuina Valle de
Cantuaria

César Valle dc Cantuaria e sua
familia, Firmino Valle de Can-
tuaria e sua familia, Benicio
Uzcda e sua familia, Álvaro Vai-
:ic da Costa e Sá c sua familia,

Evangeliiia Valle de Cantuaria, Hen-
riqueia Valle de Cantuaria, Alice Can-
tuaria c sua filha Juracy (ausentes),
José Caetano do Valle Sobrinho e sua
íamilia, José Marcellino da Costa e Sá
Filho e sua familia, e mais parentes,
convidam a todos os parentes e amigos
para assistirem á missa de sétimo dia,
por alma de sua extremosa mãe, sogra,
avó. irmã, cunhada c tia, D. JESUINA
VALLE DE CANTUARIA, que fazem
celebrar, sabbado, 2 de setembro, ás 9
horas, na egreja de N. S. da Candeia-
ria; pelo que se confessam desde já
muito agradecidos. (J 9037)

DIA DO SEU FALLECIMENTO)
Francisco Gomes d'Oliveira "6

filhos convidam todos os seus
parentes e amigos para assistir á
missa que, por alma dc sua ido-
lalrada esposa c mãe, mandam

celebrar hoje, quinta-feira, 31 do cor-
rente, ás 9 horas, na matriz do Engc-
nho Novo, confessando-se desde já
agradecidos. (M 8920

f
Maria Rodrigues Ca-

sanova

f
(30° DIA)

Anlonio Rodrigues Casanova e
seus filhos c mais parentes, de
novo convidam a iodos os amigos
e parentes para assistir á missa
de trigesimò dia do passamento

da sua inesquccivcl e sempre lembrada
esposa, e mãe, MARIA RODRIGUES
CASANOVA, que mandam rezar 110 ai-
tar-mór, ás 9 horas, hoje, quinta-
feira, 31 corrente, na egreja da Iniina-
culada Conceição, á rua General Cama-
ra, confessando-se desde já eternamente
gratos por mais este acto religioso.

R 8-St

CASA m 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,
sendo um independente, para rapaz
solteiro, bom conforto hygicnico, casa
totalmente reformada agora. Aluguel
36o?ooo. Para ver e tratar dirigir-se á
rua Assis Bueno 11. 52, bonde Ipane-
ma-Titnel Velho, ou Real Grandeza.

;8-|2 J

PENSÃO
Passa-se uma, com contrato, em um»

rua esplendida, próximo ao mitro da
cidade, casa boa e apalacelada eom to-
dos os conluiados com janellas para o
jardim. Informações á rua da Carioca
n. 41, loja, com o sr. Nascimento.

J 8842

COLCHÕES

Cuidado Gom os intrujões
Oa proprietários dn Casa
dns Fuzendns Pi-etns, ten-
do subido iitic continua n
exploração do credito do
jiimio do seu estabeleci-
monto nor parte do indi-
viduos suspeitos, avisam
no publico de (ino u Cnsa
das Fazendas Pretas não
tem nsentes de lutos o não
manda seus emuresados a
domicilio — sem receber

nedido para taí fim.
Meras exploradoras o tam-
oom suspeitas são aimèllas
«me se apresentam como
un Usas contra-mestras dn
Casa dns Fazendas Pretas.

PEDRO S. QUEIROZ
& IRMÃO

Tel. C. 101.

Vendem-se, para solteiro, a 3$, 4$, '1
e 6$, ditos para casal, a 7$, 9$ e 12$,
na officina e deposilo de moveis e col-
choaria <la rua Frei Caneca 11.
próximo á rua de Catumby. (Jí

309. §

ESGAPHANDiriSlJkS
Vendem-se apparelhos completos e

roupas externas do Fabricante SIEBE
GORMAN; internas e accessorios para
os mesmos. Ship Ohandlcr — Luiz» Si-
queira — Rua da Misericórdia 11. 8_
Telephone 3618 C.

Colchões ds crína
e rcformam-se nor preçov
com perfeição, tendo para

Fazcm-s
rasonveis >
isso uma machina iinropriada, 110 depo
sito e officina dc moveis e colchoaria,
da rua Frei Caneca n. 309, próximo ;i
rua de Catumby. (S 8420)

Advogado comureia!
Fallencias, concordatas, acções, cn-

brancas de notas promissórias e contai
commerciaes, penhores, despejos, mimi-
tas de contratos e (listrados, divorciei
de portuguezes, podendo cisar novaiiien-
te, etc. Com o advogado A. Leal, rua
da Quitanda, 50, sobrado. ;nC8 )

MME. VAGUIMAR LANZGNY

CIRCO SPINELLI
mmmxmiatíiuaaum'n'rT^mmrímsa;

Grande companhia cq-uestre
Capital Federal

A Cfon30 Spinelli —
Benjamin sic Oliveira

nacional da

Companhia

H\i-2 obteve estrondoso ft;iccc.;-o no$ [principaes theafosUvlJi.i.i S.|;i::i:a sra. GIUJER1W l'RIDO\VSKY _ Cai,íe
.I3ERTO 

'Íi-.KRO.VIC 
Sante. sr. CESARl! SAXTAK

,. ,'l'v1 P ''eii.-i ve- a opera -li, SEORETO l'I SUZANSA"
.hnduv.iii.. PRÓLOGO CLVEMATOGRAIUIICÜ.

U» csneclacu' * começarão nelas

ti íinropa

.i.i
scra cxíl

AL.

liada

celebre composiç.to tio ic
GRANDE ORCHESTRA

Amaaliü, 2 SESSÕES. A
lotaçíü Theatral, no Jornal .

1 

'PREÇOS POPULAKrSSTJroS i ¦
t n^r.-M nobre», 2$; entrada gerai.

:¦ maestro 1 i I-, \K n 1 r lí GRANADOS
Dlí .in KNE CUT ANTES, sob a direceü

ROBERTO ¦SOttlAXO.
»hã — IV.
. nrasil.

I ¦ 
'"

venda

'9. 15$; narotei, uÇ; ü*. 3S;

HQJE
GRANDE

ProSra

Finali:

HOJE
FUNCÇAO

clieio Uc attracções—Successo,
S:iccessos

n espectaculo:ara n espectaculo cnm a represen*
iai;ao da tpomposa peça fanta«ic.*t rm i
nrològo, 3 actoa e : 1 quadros .le Benjamin
de Oliveira, ornada com inidos nuincro3 de
musica do inapirado iiinct-.ro Paulino Sa-
cramento, intitulada:

A PUPILA BO DIABO

(3933)¦

Soldados, camponcres, fidalgos, etc.
rigorosa miicen-scene

X03 dias 2 c 3 do mc2 vindouro, "ri
representada ti ^eca dramática OS PES-
CADOEES, a pedido geral.

Preços c horas do costume
TODOS HOJE AO CIP.CO SPINELU

Depois -.io Cípectaciilo haverá bondes
para todl-.* as \:r,'.;a.-.

íí

Cartomante somnambula. Vidente 4
prophetica, deita canas e lê pelas li-
nhas das mãos; note o ouliiieo ,|uc esta
somnambula trabalha desde 18S1, ua:
sciencias oceultas, possuindo diversas
niediumnidadcs; dá consultas todos 01
dias. das 9 da manhã á.s S da noite. Rua
D. Laura de Araújo 11. 71. J PSgí?

|^x^g^ggorcx.^<iaàJni*B**-5^aj«.Jifli^^

GASINO PHENiX"
ZSSSZBZ

-THÜATKO

3aE****a}*g*gBB

PEQUENO -

«S01HE'E. ás S

Matinée ás 4 horas
HADOS DE VIDRO

e ás 10 horas — ultimas representações
£*íí3IC'-"

J-ibbado— Craniljoio cauecucub. CS^ijj).

©
r ;^~r> **-^i"~Ti"i T"-7'-. S8BI

- OS BÂRBADIMHOS
(Les jumeaux de ErigMon)

— Uma verdadeira fabrica do gargalhadas — 914-i

TH5ATRQ RSPHBL1GÂ
Empresa Oliveira & C.

KOJÉ — HOJE
CINEMA

c ATTRACÇÕES
Despedida rto

artista

Roberí Paníojo
FILMS DE
NOVIDADES

¦B*na*3ep*pca

,0)

Cadeiras.. $500

mga®^&saEBEBEsaaEgSÈmBSEBÈBmwBsa&m\

SAI3IJADO - Espectaculos
STssões—a revista por

A!
R 9079

_COMPANIIIA DE SESSÕES DO EDEN-THEATRO, DÉ USROA 
"

KOJJB -»- 2 sessões 2 — - Jt-lOJE
4'rS 7 3i4 e 9 3§4 DA HOITE

FSrUPENDO E RUIDOSISSIMO SUCCESSO
-l "¦'i .ivista ' fantasia-, cm dois actos e oilo quadros, dos mesmos au-tores,do "O 31" (Pereiro Coelho e Allicno Barbosa), musica dos maestrosDel Necro, Caldcron e Bernardo PWreira »
E»a-»aj3M- ^^i.--tM=sBr^r.jã\ ¦ mi-**B*a*aa**Mwwawn anaaaaeac.¦jarjimwaj-^acriMeiai.^r-i^^.^

3°o repre*
LEAL.

çõe.-; ¦seciiidó
:mp.ique ALVES.

que cm Lisboa ale "*o'J mais de
Exito brÜtiaiitissimo dos ar' .^as CARLOS
JOÃO SILVA, HEP.THE "teARON. MEDINA DE SOUZA cELtSA SAMTO^

TOMA PARTE TOD\ A COMPANHIA »««iWl»
GRANDIOSOS EFFEITní DE LUZ

,., A REVISTA. DA ELECTRICIDADE
pihosos — Guarda-roupa deslumbrante

DSOS EFFEITO|

Scenarios marjjJtt

3je & |©Hoje
(p i .1; 1

<i» ' —*
' m ILEGÍVEL

*•J-.«m*ia?^r^M!«ís^»a*I¦vt,'¦'m

i MUTILADO
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COMPANHIA CINEMATOGRAPHICA BRASILEIRA
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Centro artistico, ponto de encontro do mundo elegante e das rodas intellectuaes
que procuram o bello e o agradável

Sempre pronra .unas admiráveis - Sempre films ile valor e fle arte
: o programa de HO JE ff excepcionalmente grãhbioso ¦

2 nomes que significam mulheres formosas e artistas ideaes:
Itália Manzini e Mlle. Fabrèges

2 fabricas reputadas as mais artísticas do mundo inteiro :
Itala-Films e Gaumont

2 films grandiosos em um mesmo programma:
Mão tenebrosa e a Oração da Esperança
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-W MÃO
vêi.

1V-V.,<r_

ü"iM
Concepção de arte, de. paixão

e ile sentimento, em um drama
lindo da fabrica ÍTALA

_

Jfalia Jficmzini
formosa em sua belleza diabólica

fascinante em seus gestos soberbos
soberba em sua plástica quasi divina
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0 amor criminoso - Punido e
innocente — Vida de expiaçao ¦-
O amor da violeta -- Cibmes e
despeito - Míie e madrasta —
Amante até ao crime -¦ A milo
tenebrosa, mao de mâe que as-
sassina -- Ódio, inveja e crime

Punição Venturas . ,. Eis
tudo quanto se passa ua tela, eis
as scenas que se desenrolam, jo*
gadas pela embriagante creatura
que é

ITÁLIA RflANZINI
E a creadora de «Cabiria», e de
c( Vertigem de Amor », embria-
gando pelo sorriso que distitla de
seus lábios, será a triumphante
do dia.
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"Romance de infinda delicadeza, harmonia da
tela, scenas mimosas interpretadas por-__.

FABRÈGES
a meiga creatura, a loura mulher que captiva

pela sua graça natural e enleva pelo
seu trabalho

E a fabrica GAUMONT, neste trabalho, dá
mais uma nota tocante e affirmativa do seu
enorme mérito artistico, produzindo um ro-
mance que é un;a obra prima.

AVEN
— O oéxxtro «üa»'. elite — j

à _t_~"jI- 0 fléseiãfltelÉlsÍ_'*^^W_PM.

man tes

¦ „.„ 
i.ia ._„ raro valor. í$ft*-->*Hr.\s Iii.lUmri^como dia-

UMFILHODOS ;•
IMMORTAES

W a obra prima dos elementos do nosso programma-A arte mágica
_ _0DId.-J .ilsl  í,n,i_n do amor. — Docos collo-

¦Lm

da pintura 1 —Dois
quios e ternas ~"Dois corações na trama do amor, - Docos collo-
«min. e t. ruas lurasJ-A despedida em lagrimas !•-Saudades
_t_rnas de um noivado íeli/.-No paiz do sonho.t-Realidade.
1b™?Í0 en"o ,tro desejado ! -Excelsa majestade no amor e
no mirado !- Felizes pai_i toda a eternidade !-Tal é em solla,

palavras os quadros vivos do film que ides ver.

Emmoldurando este sublime lavor, apresentaremos a comedia hilariante

OJlNGW dos

cujo titulo diz bem c melhor o que 6 o angu.

Universal Jornal n. 20
A vida. americana em suas phases sensacionaes, transportada para a

America Latina no fllm natural.
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Uall, invencíveis na apresentação distineta e delicada. ___M_B__i____aB__________________ffi_________B___^^^__

Conapauliia Alexandre Azevedo
Tournée Cremilda clOliveiru

Qníiitst f airei., 31 de'Agròatò
__?&7 3i4 

^ BsPe____i__l___!L-P_-r sess5es
l.as . vresentrtçúcs do oneraçadissimo vaudevillo em 3 actos, de

__3£^J3__
Antony Mars e Albert Carro,

__3co_ri__
A's 9 3i4

traduzido do italiano por l.uiz A. Palmeirim
í".-reseiitaçücs do ongraçaaissimu \-au_-.m. _n - u.iv._, >•>. "¦"-¦"¦¦¦¦ - t------

%fái.IBOS #L_____»__«_'0
*¦   —i _. a _. __. _______ ^^—^^b. _^__- «n_3___ai__k Hpmn

2 Horas de Gargalhada i jéLL;
DISTRIBÜIÇ&O

Barentin..:....
Commandante.
Krancavt'..-.-...
Kélix Gantois,
Adolpho

Alexandre Azevedo Pidoux...
Ferreira de Souza Jaeqúinet

Mario Aroso
Oscar Soares

Marg. 1-'rancart. Adelaide Coutinho
Suz. Harentin... Juditli Mello
.reoinozia Jiulith Hodriguos

Riisnllá*.; • Brnzilia Lazzaro
Senhora Duport, Tva uurval
Georgina • Aurora Cândida
SirBarkett Juàu Barbosa
Tabouroau João Pinheiro

Commissario Eduardo Arouca
Carregador  Arouca
Taüplil ,.. Pinheiro
Cornou,. Pousette Bosa Silva
Dama velada....Violeta Souza

Antônio Serra
. l.uiz Soares
José Soares

Mis^-eii^enTdTjoioBarbosa-Sceiiarios completamente novos de Jayme Silva,
jaise en »--ei Mobiliário da Marcenaria Brasileira.

A__anhã~As 1 3t4 o 9 3(* - MARIDOS ALEGKES-A's 7 3T_ e 9 3_4- Amanha R9103
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Empresa J. CRUZ JUNIOR
liua da Carioca ns. 49 e 51

"HOJENA 
Fííilãi <a.O CirdÒ - Em Matinée e Soirée - _EÍO JiB

O m-Ms soberbo prògrámiiiaj Üm éspeclacnlo grandioso 1 .'. 3 films que são dois monumeatos 1

___. rnmmímA. JDÕ çi__5,oo
n mni. m .ravilhoso dos dramas policii.es rie aventuras- 15 series de um romance de amor, do trahiçuo, de my.teno e de movimento

i __ ei _p_ __P__8a_l *___ -___?_____*_ 5' SEItlE - 2 PARTES
W^^.nB 1_« _§*__ H fií!._*__ M_ Bosenrolam-se as scenas no labiryntlio de uma

casa mystoriosa
C' série—2 partes—A Filha do Circo, precipitada

no fundo de um poço, p.de soccorro...

OS 0ÕN_.PIRADORES DO CZAR
. _. . _¦'..:_ ii _._'_: _...,,_„ _•_.__«__ _r-..__./.t_.o__ /im _ l_n_n_ _n_tn_ r. n fn1.rli.ft 1 _'T .TTV f.. !_' n mi *l,_n. P í

d_lL Câüi&i&i IWI
k^ jgi g^ _ ___a b3*^ _"^_

Drama nc tíai .ao-Bomafico nihilista russo-Sconas grandiosas emi longas partos, da fabrica D'L_X0.
não terno o imperador das Russlasj nom òs •seus-cossacos.-quaiido so trata de sua honra ode seu amor.

I*V o romance da mulher que
IV.ÍUU W IU.|ÍV.UMU» <__¦». - .».»--.. — i ----; _________

c.minda l-.ira-UmDn._ia~.uo 6 um portento da grande fabrica- Fox Films-JURAM12NTO DK UM SOLDADO.
_._5u.iv.*-* * ¦*-¦¦>  i. i_ i._.i_  ¦¦¦¦¦—u_iii___ii_ii ¦ "r.-im.-i—. -_.. *___t»___!tí___ __t_:^í_7__t_; _ç_r!__^_ ____#¦
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THEATRO APOLLO
Hoje^ Hoje

Qninta-feira, 31 dc agosto
— Recita extraordinária —

dos uetores
GIL FERI-EU-A

JOAQUIM OLIVEIRA
E C. i'lN'10

A peça om 3 actos

-DOIDOS-
-COM JUIZO-
Amanha — H.cita do actor CORTE

REAL.

- SABBADO E DOMINGO —
UUimos cspectaculos da Compa-
nhia em sessues ás 7 o[ic 0 _|.

M 9130

fHEAT RO -V-U-^SO-F^L-
Concessionário Walter Rlocolii

TEMPORADA OF-ICIAL DE 1916, sol) a fiscalização da Prefeitura -o Dis-
tricto Federal

Grande companhia lyrica Italiana, do theatro Colon, de Buenos Aires, da qual faz
parte a celebre artista

___:___2=_.i_a_ ______.:Eí;3=ii__!---r_c,os
Amanliã - Sexta-feira i de Setembro,ás 83i. - Amanhã

ESTRE'A

SÂlSON ET DAL1LA
Opera era 3 actos, do maestro C. SA1MT-SAUNS

Cantada no original francez pelos afamados artistas:
MR LÉON LA.FITTE M«c. JACQUELINE ROYER

Da Opera, de Paris Da Opera, de Paris
.1 MR. MARCEL JOURNET Sr. GÁUDIO MANSUETO

Da Opera, de Paris Da Scala, dc M.lão
DIRECTOR DA ORCHESTRA

\'\'',, O eminente maestro
Mr. ANDRÉ' MESSAGER

nilhetes á venda na Casa Arthur XapoleSo, Avenida Rio Branco n. 122, das
10 ás 17 horas. . - _

Preços avulsos — Friza. e camarotes de iR, 180$ camarotes «le 2", (ío$; poi-
tronas, iS$; balcücs A II, -•-*?: dilos outras filas, 17$; galerííis A 11, 7$; outros
filas, 5$ooo.

__________—_¦¦ ___-_-i-i--i'iiiM ¦ ¦ 11 1 1'¦¦-•j*T'Tr.r_rn"-'" *IJ»-^JJ-"a^a3t|,^^ -_rtsir_______u_-_-r____n_i___ro_'L_iM

AVISO
I)e accôrdo com 11 Direcção ilo

Theatro Miinlcipnl, tendo cm vist»
evitai* 11 especulação da revenda
do bilhetes eom ágio', o para ínei-*
litar aos freqüentadores das galc-<
rias a acquisição (lu logni _8. n eni-
presa resolveu pOr ã venda lioje o
amanhã a sério dc bilhetes paru rts-
IO recitas de assignaturas aos prc«
ços avulsos.
Letras A o Ií 70$ |

( IO recitas
Outras filas. . 50$ |

JCão se acceitani ciicoinimeuda.9.

Das 10 i,i da manhã até ás 5 dn
tarde estará aberta, 1. disposição
do publico, a bilheteria do Tlica-
tro Municipal, lado da Avenida
Central, hoje e amanliã, somente
para este fim. (9_'iG)*_________!

E, como os progvnmmns tôm tio se
sueceder sempro grandiosos, nesfa casa
proferida, reservamos para

§EQUi\lfiM<
mais um film de verdadeira ar.o

GIOCONDA
romance esplendido do immo.tal

_w hos dá um assumpto mais sobcrM
_»Q OABIKIA  <- "¦

Film EÍ_TRA de uma sorio que ini*
ciamos, da formosa

um®* mmnwsK$í
a formosa russa dc olhos verdes que terú
_eu trabalho secundado pelaiella

_^i©.^c@á©_3 pa«_íí-i©B_e
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Rua üa Carioca ns. 60 e 62 1
Proprietário M. PINTO

^_a_,____.-<___ - ____-__. -_--— _ -^.-_  __ Teleplione C. 1937

j-jQj«e; 0 MONUMENTAL PR.OG1.AMMA NOVO ® HQJE
Para encerrarmos o mez, apresentamos ao nosso publico dois gran-

rtlosoK films dc pnr.. arte e rte riquíssima cusccnacSo, q;ic nmrcart.o o
record entro os programmas <lc suecesso.

A formossisima actriz LEDA GYS, tão apreciada pelos nosso? freqüentadores, in-
ífirpretara, secundada polo correcto acior PAULO ROS.M1NO, um drama do forte .
fiolenta paixão, sob a delicada denominação de

COMO NAOUELLE DIA
m i /ximr. r.i.n. ítiinn 4 vmr. _ ». ,» nmroTrr/» _ n
JL. a-^iVi. JL/JT-t-. UV 1'l.JU* _.*Ví»_.. J- -L_i-J _l_i __J.VA1U11-.V_1 ¦

A evocação do um dia dulçuroso, depois de uma tempestade moral. A* recordação
de um dia ditoso, do um momento deamor.de enricias, de ternura, de sonhos e poesia.
Quantas esperanças não nasceram durante aquclles instantes fagueiros, para tomba-
rom num ocenso do desillu-ão, do desespero ode morto. Diante do abandono o da
tortura, alliviando a sua alma amargura a desditosa lembrava-se «UAQUIÍLLE DIA» de
paixão e loucura. Opulenta miso-en-scene, grande luxo c appatato a penetrante e bem
urdido assumpto.

UMA OBRA DE ART_ MAGESTOSA . „. _ iUM CAPOLAVORO DE ALTA MONTA E SENSAÇÃO 1

_To mesmo prògranima o popular romanco rto rtestemidas aventuras policiaes, da provecta fabrica Gloria-Films

Tafyalem denundadora
(CICATRIZ ESTRELLADA)

{» actos arrebatndorcs <le forto einmoçíío 5
Titulos dns quadros — A poz dos fidalgos. O rapto dá creança. O antro dos ban-

didos. As torturas maternas. Uma viagem marítima accidentada. O crime a bordo.
Seqüestrada no porão. A sensncion-.l luta entre um bandido o a frágil victima. A fuga
dos cúmplices. A íalátridentidade. No palácio dos fidalgos. A sumptuosa festa. Uma
appari.-ão macabra. O desfecho linal,

IMi ONENTE, EMOCIONANTE !...
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COMO EXTRA NA MATINETJ o importantíssimo e ultimo numero da revista

do qr.al sc destacam os formidáveis destroços de um ZEtTKI.l.lN de grando toncla-
gem o o mappa animado sobre a formidável offensiva russa _i _a

__a_-_-E

SEGUNDA FEIRA o colossal drama do aventuras em 4 longos actos PEQUENA SOMBRA — e mais ainda o soberbo drama da vida
real em 4 partes — DURANTE A BATALHA. — QUINTA FEIRA - A fascinadora deusa da belleza Mlle. Gabriella Robinne na pomposa
peça ricamente colorida, om 0 partos — UM MILHÃO 1._ DOTE — Mais o sensacional romance policial em 4 partes OS BANDIDOS.

. A SEGUIR — A jrrande artista russa DIANA KARENNE no vigoroso drama de paixão ardente em 7 partes — QUANDO O AMOR
-REFLORESCE. '¦ R 9128
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n;a pe^Stima pagina os annuncios dos
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theatros Carlos Gomes, Palace Trjeatre, Phenix, Republica a Circo Spinelli.
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