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EXPEDIENTE
Devendo ser inaugurada breve

monte 11 nova instullação do
"Correio da Manhã", no edifício
do largo da Carioca 11. 13, desde

já começam a funcetonar ali a

redacção ò a administração desta
folha. No predio antigo, ú rua do
Ouvidor n. 162, continuam a fun-
ccionar as officiuas, assim como
uma secção da administração, que
se encarregará apenas de receber
matéria retribuída.

São os seguintes o» números dos
nossos apparelhos telephonicos:

LARGO DA CARIOCA

Redacção. . . 5698 - Central
Gerencia. . . 5443-- _
lüserlptòrio. . 5701-

OUVIDOR 102

Escriptorio. . 3792-Norto
Officlnas. . . 37-

Revisão ou revolução
A revisão constitucional de iriicia-

tiva 'do sr. Leopoldo 'de iBulliões, que,
segundo noticias piíbticadas e não

contestadas, conta já com o apoio de

16 senadores, verta, aa que parece
de artigos do preopinante, principal-
mente, ou quasi exclusivamente, so-

bre a discriminação das rendas ou a

partilha de impostos entre a União e

os 'Estados. Ha tempo j'á que o illus-

tre senador goyaiio «vê, nos artigos

conátiUtcionaes reguladores descarna-

teria, ou no systema tributário esta-

belecído pela Constituição, uma) das

causas das repetidas cristfs finaneci-

ra«s que o paiz tem atravessado no

regimen rapuWicario; Para o sr. Bu-

lhões, "não lia como negar sua «per-

niciosa influencia sobre nossas fontes

de' .producção, retardando o progresso
econômico do paiz, e sobre os orça-

mentos federaes e estaduaes, deter-

minando o seu desequilíbrio".
.Estamos c.c perfeito aecordo com

o sr. Bulhões; e quando s. cx. mi-

nistro, e como Wdos os que estão no

governo, era estrenuo defensor da

intangibitidade do pacto federal, nós,

jiesta còliimria, clamando pela refor-
ma d'a ¦ConstiMiição, apontávamos en-

ttc seus muitós defeitos, que deviam
ser ipromptamente corrigidos, esse da

partilha leonina, em favor dos Esta-
dos, da matéria tributaria, produeto
dá prepoiíderatVeia na Constituinte do

espirito iWrticularista. Os republica-
nos, victoriosos tíni 1889 graças á re-
volta das forças armadas contra as
instituições que lhes cumpria defen-
cer, além de desilutnibrados pelos
grandes progressos e prosperidade
dos Estados Uni'd.os, indevidamente
attriibtiidos ao systema -federativo, e
animados de profurída áyçrsão 'á cen-
uaKza.ãb do Império, aliás muito
menos rrgida c -menos apertada do

que imagina.ii' o's que não conhecem

a:, velhas instituições e não as com-

param com as novas, organizaram a

Republica fe'dcrtil «do modo despro-

pórcionaímente favorável aos Esta-
dos c em .prejuizo da União. A. pra-
tica de mais de quarto de século
eotvdemna o exagero dos constituiu.-
tes, pelo que, para conservar-se o re-

gimcit, é indispensável rcformal-o,

para dar novas fontes de renda á
União, de maneira que ipossa melhor
siipportati as responsabilidades que
pesam sobre ella, assumida', em be-
neficio dos Estados, responsabilida-
des que vieram sobrctnòdp crescendo
desde o's primeiros annos do regimen
constitucional.

A União, para atigmentar as suas
receita?, tem ultrapassado as raias
constitucionaes de sua aíçada tribu-
laria, como se verifica cotn o impôs-
t.j de consumo. Respeitada a letra
constitueiòrta'!, nunca poderia lançal-o

União, qtiaiído recáe sobre a pro-
ilttcção do- «Esta'do, sobre artigos
fabricados no Estado, matéria re-
servada 'á competência estadual pela
Constituição. Ha outros impostos
em eguaes condições, a saber,
usurpados .pela União. A revi-
são impõc-s«e para acabar com todas
as duvidas que ,tèm surgido rc-
laíivtátnetUe aos liiríites das duas com-

petenejas, duvidas que, já tendo sido
levadas á justiça federal, não tèni
tido u«:na solução Uniforme e, conse-

guiníemente, firme. E' varia a ju-
risprudencia; c, portanto, incerta a
situação «dos interesses attingidos por
esses impostos. Jlas a revisão não
deve restringir-se á matéria tributa-
lia. Ha muito mais que reformar no
Estatuto republicano, abstraindo mes*
ii.íi de assumptos politico'.. Ainda
agora, proposta em S. Paulo a crea-

ção de caixas econômicas estaduaes,
ú conselho da Caixa Econc-.nica Fe-
dcral protestou contra essa iniciativa,

por entender, erradamente sem dttvi-
dn, que só a União pode crear e
manter css'as instituições. 'Xão resis-
te a pretenção da Caixa Econômica
1'cdcral ao mais ligeiro exame do
a.-sukitpto, apenas consultados os re-
spectivos textos constitucionaes. E'
incontestável que se trata «de matéria
ô;-. competência cumulativa da União

e dos Estados.
Conseguirá o sr. Leopoldo dc Bu-

lhões levar por deante o seu proje-
co? Duvidamos, e coinnosco tambem

duvida o «.lustre senador, 
"Num dos

seus artigos elle assignala a iiicohe-
rencia dos proceres politicos que, ad-
versados intransigentes da reforma
do pacto feUfera'1, já fizeram a
revisão das suas constituições es-
taduaes. Todos os Estados, dc-

pois de 1891, rciornuram as suas
constituições, e em alguns dell.s,
como ES. Paulo, está determinado que
a revisão so faça periodicamente,
afim de attendeu ás necessidades

apontadas pela experiência. Assim, a
.revisão difticilmente se fará normal-

[mente, ou nos lermos regulados ,pela

fropria Constituição. Os senhores dos
• Estados, ciosos da guarda dos seus

feudos, não consentirão por fôrma
alguma na revisão, que receiam seja
o começo «da sua queda politica.
Defendem a poisição em que se acas-
td.aram, e que, iperdida, será para
elles — disto, pelo menos, estão con*
vencidos — a perda de todo o seu

poderio, e, para muitos, da pro-
pria subsistência. Mas illudem-se os
idolatras1 e defensores interessei-
ros da Constituição na sua resisten-
cia. ,Se não acceitaréro a revisão,
terão que enfrentar a revolução, a
revolução radical, a revolução contra
a Republica, que arrastará na sua

queda todas essas facções e oligar-
chias políticas que exploram as insti-
tttições, c que só as querem intangi-
veis, intactas, por isto lhes parecer
essencial á conservação dos postos
que ora occttpalmi e regalias que
desfrutam. Não querem a revi-
são, terão a volta do regimen que
nunca viu o Tliesouro fallido, que
não conheceu moratórias e fimdingj,
que sustentou guerras externas c s_c-
correu as populações flagclladas por
terríveis calamidades, sem ter neces-
sidade ds crear pesadíssimas taxas de
consumo, tributos intoleráveis sobre

gêneros alimentícios e outros de pri-
meira necessidade, c cm que nunca

passaram os servidores da nação
pelos tormentos e transes angustio-
sos em que ora já se estorcem e as
suas familias, e que ameaçam ainda
aggravar-se.

Gil VIDAI
¦_ » m 1 *> t—

trario ao presidente contra o qual cl.a
armou o braço de uma legião de sica-
rios.

Se o sr. Murtinho é suspeito para
manifestações relativas a esse caso e

pelas razões jí expostas, parece-nos que,
maiores, e mais pondorosos são os mo-
tivos da suspeição da Asscmbléa, por-
que, quando outros não existissem,- bas-
•taria o de ser ella a dirigente do movi-
mento armado que ensangüenta Matte»
Grosso, para incapacital-a por suspeição
no processo de responsabilidade contra
o general Caetano de Albuquerque,

Pediu .reforma o major de artilheria
Alcebiades da Costa Rubini, do j"
grupo.

Topiuos & Noticias
O TEMPO

Apczar ile banhado por um sol luminoso
e cnusticnntc. o dia de hontem não teve
o calor intenso c sufforantc da véspera.

Temperatura nesta capital; mínima, 22°,7!
máxima, 27o,...

HONTEM

Praças
Solirc Londres. . • • •" Paris. ......" Hamburgo, . . « •" Itália" Portugal (escudos).° Huenos Aires (peso

ouro). ... ," Nova Yorl:. . . ." Hcspanha. . * . •
Caixa matriz
Bancário

Café

Cambio
«QO DIS A- ''.STA

12 o|3_ 12 11I64
$710 $719
.755 $760

$655
2$907

— ..$9f>4

Antc-ltoníeni, quando a comniissão de
Finanças do Senado tratava da aber-
tura de diversos créditos para pagamen-
tos em virtude de sentenças judicia.-
rias, o sr. Victorino Monteiro, presi-
dente, fechou a discussão com estas

palavras: "K.pagar. Não discutamos,
para que o Pedro Lessa não nos mau-
de tambem um exemplar da Constitui-
ção..."

O sr. Bueno de Paiva, ao mesmo
tempo, dizia que com essa alluvião de
sentenças não pódc haver orçamentos
equilibrados. " Podemos entisicar aqui
em cortes e recortes. Tudo será in-
útil".

1'areee que os senadores querem at-
tribuir á Justiça pela seqtiencia das
reivindicações de direito que ella é clw-
mada a praticar, us desconcertos finan-
cairos da Republica. Para evitar os pi-
tos do sr. Pedro I-essa, e só para isso,
o Senado deve aittender ás indemniza-
ções; e é o diabo, .porque os exage-
ros da economia dos nossos lyctvrgos sc
perdem no indefinido «as boas inten-
ções, dc que o inferno eslá cheio.

Tem graça.
Porque os patriotas, que se assom-

brain com as indeinnirações de hoje,
tramam, com a lembrança da disponi-
bilidade dos funecionarios dc mais de
10 annos de serviço, ou dc concurso,
mil]iaTç_s dc outras sentenças judicia-
rias e as suas subsequentes indemniza-
ções?

O que nos falia, acreditem os sena-
dores, é o processo de responsabilida-
de dos que deram logar ás indemniza-
ções, que se discutiram ante-liontem e

I.etras do
por cento

12 11.1 a 12 s 116
12 i|.i e 129I32

9$700, por arroba, pelo typo 7*
i)$rÍ00.
Tliesouro

4$.So , ,jos qllc promovem as de amanhã.11' ' Infelizmente a conimissão de Finan-

Libras — io$Noo.
i,._...-_- ,.,. -i**ii«*_-.___•__ — _\0 relmte dc 8

HOJE
Kstá de serviço na Repartição «Central de

Policia o 3o deleitado auxiliar.

A carno
Tara a carne 'bovina costa hoje em

consumo nesta capital foram aífixa.los pelos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, os
preços de $740 c S780, devendo ser cobrado
ao publico o máximo de $980.

Carneiro, i$8oo c 2$; porco, $900 c 1?,
e vitella, $800.

i.B > — » EU*

O presidente da Republica recebeu,
'hontem, do dr. Affonso Camargo, pre-
si.ler.ie do Estado do _?áianá, um t.¦!<.-
gra-nima eoniiiuinicando 'haver acceitado
o laudo suggcrido para a soluçSo do
caso de limites entre aquelle Estado e
o de Santa Catharina.

Esse documento estabelece como li-
mites: os rios Negro e Iguassu', par-
tindo deste pela Estrada de Ferro até
encontrar a estrada dc rodagem e por
esta até o rio Jangada c por este acima
até o divisor das agitas.

O presidente da 'Republica tclcgra-
phou iinmediataniente áqucllc presiden-
te c ao governador de Santa Catharina,
cbngrátulándo-se pcia solução que fixa
o limite entre os dois Estados e convi-
dou-os para virem a esta capital assi-
gnar o acto que homologa, tal solução,
cerimonia essa que se realizará, soleu-
nemente, no próximo dia 12 de outu-
bro.

S. ex. recebeu ainda vários tçlêgram-
mas de congratulações pelo aconteci-
mento.

ças do Senado tem a lingua preta I

Com o presidente da Republica con-
ferenciott liontem, <_ noite, solire as-
siunptos importantes dc seu departa-
nicmo, de natureza reservada, o dr.
Aurelino Leal, cheíe de policia.

GRAVATAS -— Lindíssimas — Só na
Casa Manclicster—Rua Gonçalves Dias 5.
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Temo9 reconhecido sempre a dedica-
ção c perseverança com que o general
Cawtano de Faria procura auginentar

a cfficicncia do nosso F.xercito, liber-
wuido-o das influencias nefastas da po-
litieagcm e preparando-o para o Jesem-
i.úii.10 dc alta niis.ãò que lhe eslá co«i-
finda.

Por isso mesmo nos sentimos a gosto
para fazei- reparos sobre um ou omrj
ponto, cm que a administração do mi-
nistro da Guerra se atai,te Uo seu pia-
110 geral.

Entre esses casos que merecem repa-
ro eslá a attitude do general .Caet.v
110 acerca da questão das promoções
por merecimento.

Como o illustre ministro da Guerra
muito bem sabe, a tendência moderna
cm todos os exércitos é generalizar tan-
to quanto possível o critério do me-
recimento como processo para as pro-
moções.

A aiitigiiidl.de não é, afinal de contas,
mais do que um reconhecimento de di-
reitos c uma fórnia equitativa de ns-
segurar o áceessò dos officiaes, que não
Conseguem elevar-se acima do nivel de
competência média.

Mas é pela promoção por merécinicn-
to que se faz a seiecção por meio da
qual sc escolhem gradualmente os ho-
incns da elite, a quem deve afinal caber

¦Em vista das noticias publicadas pelos
jornaes desta capital o ministro da
Guerra passou .10 commandante da 1.
região' militar o seguinte telegramma-. | as fllncções superiores do comliiaado."General Agrícola — Jornaes daqui - ,ueiier.ii ¦>.,"'"'•' vi.,,,..,. ,1;,,.,, In, 'Fechar a porta do acCesõo pelo me-
publicam telegrammas .vlanaos, uizenuo, .
ter havido reuniões officiaes d'a guar-; recimento, eqüivale
nição federal com fins politicos, tra- _,rcjt0 a lt.r „,
lalido-se mesmo deposição governador.!
Verificae que ha de verdade, retirando exclusivamente
daquella guarniçâo e punindo severa-
mente officiaes que tenham assim pro-
cedido. Saudações — General Feria."

O Supremo Tribunal vae decidir, na

próxima sessão, sobre uni novo habcfts
eorpus, impetrado ein favor do general
Caetano de Albuquerque, ameaçado de
deposição por um processo de respon-
sabilidade que lhe move a Assembléa
do Estado, manifestamente suspeita para
funecionat- como juiz.

E' sobejamente sabido que a .uta ar-
mada que se trava naquella região foi
iniciada pelo pari ido do sr. Azeredo
contra o presidente do Estado, tendo ,-,s-
sumido o commando das forças revolu-
eionarias o próprio legislativo estadual,
que destacou alguns dos seus membros
para dirigir os bandos sediciosos.

Só depois que essa Assembléa reco-
nheceu a superioridade das hostes go-
vcrhistas em relação ás saas, superiori-
dade constatada, aliás, nas primeiras
escaramuças, foi que, perdidas as espe-
ranças na deposição pela violência, ella
intentou o golpe por meio do impcaeh-
meni.

No seu luminoso voto vencido, dado
por oceasião do ultimo habeas eorpus.
o 111inis.ro Pedro Lessa deixou irrefra*.
gavckncnté esclarecida a preliminar da
suspeição, dizendo: —"Reputo a As-
sembléa Legislativa manifestamente sus-
peita para processar e julgar o presi-
dente do Estado".

Para chegar a esse resultado, s. ex.
não necessitou mais do que se reportar
ás palavras do ministro .relator, que af-
•firmou: "a necessidade da intervenção
federal para garantir a fôrma republi-
cana, onde, em vez da harmonia dos
poderes, ha a luta armada entre os
mesmos poderes",

'Os casos de suspeição sempre merece-
ram o cuidado dos ministros.

Ainda no ultimo julgado, o ministro

a cmidemnar o Kx-
seu.-, quadros superiores
formados por officiaes

que não passam da mediania profis-
sional.

Acrresce ainda que o Adiamento in-
definido das promoções por mcrecimeti-
to envolve uma injustiça aos officiaes,
cujo accesso por antigüidade só poderá
ter logar depois daquellas promoções.

Estarmos certos dc que, voltando a
estudar esse assumpto, o general Cae-
taito de Faria sc convencerá de qllc as
nossas ponderações são razoáveis e jus-
tas.

BENGALAS — Elcjantcü e resistentes —
Ca^a Manchcster — Gonçalves JJias 5.

O ministro do Interior nomeou Wal-
demar Pereira de Figueiredo para o lo-
gar de escrevente juramentado do ser-
ventuario vitalício do offieio de escri-
vão da 1" pretoria eive! desta capital.

Murtinho não pude funcciònar

Os boatos agora espalhados acerca
da solução do caso politico de Ala-
goas revelam, da parte dos que o es-
tão encaminhando, uma altitude de
inexplicável incohcrcncia.

Foi aventada, como sc sabe, a pos-
sibilrde de ,uma combinação «amará,
ria com o fim de ser decretada a in-
terveução, mediante o compromisso da
eleição do actual governador sr. Ba-
ptista Accioli para interventor.

A questão está, assim, descambando
do terreno salutar dos princípios, das
doutrinas c das idéas para o campo
rasteiro das personalidades. O que
mais nos espanta é ver envolvido nes-
sc cambalacho de aldeia o nome do
sr. Costa Rego, cuia attitude de franca
intransigência com o projecto da in-
terycnção federal, no seu Estado lhe
valeu, ainda ha dois mezes, as mais
inequívocas provas de apreço c syiu-
patliia com que o recebeu c festejou o
povo de sua terra.

A autonomia de Alagoas, ameaçada
como í de receber um golpe certeiro, que a

juiz não só por ter sido o saa.cianador
da lei que está servindo para o im-
pctfchmenl do general Caetano, como
tambem por se tratar de uma questão
attinentc ao seu Estado.

Não Se coniprehcnde como possa o
Tribunal conciliar esse justo escrúpulo,
demonstrado na acceitação do voto Mar-
tinho, com uma attitude divergente, ac-
ceitando como insuspeito o pronuncia-
mento judiciário dtssa Asscmbléa, con-igoano,

audácia camUlh.sca que o pinheirisiiio
nascente lhe quer desferir, não pôde
ficar á mercê desses conluios indignos,
mesmo quando feitas com o assentí-
nienío dos representantes daquelle Es-
tado r.o Congresso. Contra o assalto
da politicagem premeditado dessa fór-
ma, cm famiiia, precisam levantar-se
as próprias areias da rajussa... c a
alma civil e indomável do povo ala-

Ainda o carvão
Den.ons.r_.mo_ ante-hontem, -Jo

modo -o maia claro e irrespondível,

que «o presidente da RetpuMica está

pessoalmente envolvido na negociata
do «arvão. Provamos como a defesa

que o sr. Wencesláo mandou divttl-

gar, por intcrlmedío «da 'Secretaria da

Presidência, é, não somente insusten-
tavet, como inspirada por uma delibe-
rada má flé. «Seria natural que ao

presidente e aos seus amigos coubes-
sc agora fazer a replica, procurando
rebater os nossos argumentos. Mas

cala-se o sr. Wencesláo como sc

calam os que o defendem, iporque, re-

conhecendo como perdida a causa, cs-

peram apenas que o silencio traga o

esquedimento, que virá amnistiar o

presidente do crime de «haver ddiibe-
radamente mandado Ifaüer um con-
trato indecoroso, que s. ex. sabia ser
uma fraude contra o Tliesouro.

Entretanto, nós, que, seguindo uma
tradição 'de jornalismo independente,
temos o tíever de expor lá condetnna-

ção da opinião publica os crimes a

que a anarchia política 'do momento
assegura a impunidade legal, não po-
demos «deixar que no silencio des-
appareça a lembrança da escândalo-
sissíina patota, em que a reputação do
sr. Wenccsíáo sc submergiu 'tio mais
desastroso naufrágio moral. Não cn-
trotemos iHusõcs sobre o resultado
immediato «da nossa attitude. O Bra-

sil politico está por tal fôrma apo*
drecido que o sr. Wencesláo não pre-
cisa perder «rm miinuto de sotnno,

preoecupado com os effeitos .possi-

veis do iflagrante delicto cm qua
foi apanhado. 'Continuará o presiden-
te ccrca'd.o «do apoio incondicional dos
seus amigos do Congresso, a impren-
sa interessada em negociatas, ou cn-
leiada na trama da politicagem, não
regateará elogios á austeridade do
Catão de Itajttó, que poderá sair do

governo levando a Hlusão de que a
historia o immortalizará como Weu-
cesláo o Honesto,

Alas o nosso objectivo, insistindo
sobre o papel representado pelo .pre-
sidente da Republica na monstruosa

patifaria do carvão, não c crear dif-
ficufdadcs políticas ao sr. Wencesláo.
O nosso a'lvo é diffcrente. Dis-
ciítinkjo a parte que o sr. Wenccs-
láo pessoalmente desempenhou nessa
negociata, estamos apenas procurai'-
do mostrar á nação como sc acha cor-
rompido o nosso meio politico e
como ser'á impossível uma regenera-
ção, que não tenha por ponto
dc partida uma transformação pro-'
funda do ajmSjiente *. dia reforma das
ins.r!.r.çõ_- c pela substituição dos
homens habituados á improóidu.~.
fluc floresceu á sombra do actual re*

gim.u const.taciòna'!,
1N0 exame da negociata do carvão

ha dois pontos capitães: — a .posição
moral «do sr. Wcnresráo, quo agiu
como mandante c dc quem o sr. Ar-
rojado foi, neste caso, apenas insira-
mérito 'dócil e subserviente, c o cnor-
me prejuízo causado ao erário publi-
co pela ighdiiriniátea traivsacção. So-
bre a responsabilidade pessoal do

presidente da Rdpiíblica, nada temos
a tfddtizir ao que dissemos ante-iion-
tem. 'Resta-nos unicamente fornecei-
alguns detalhes 'sobre o modo como o
sr. Wneceslráo foi itíformado dc que
cem o Lloyd, c não com o aventurei-
ro Meisel, devia a Central fazer o
contrato para o fornecimento do
combustível.

Quando esta negociata ioi lançada

pela canítriMia de políticos industrio-
sos c de negocistas politicantes de

quem o 'sr. W'cnc'esláo sc tomou cen-
tro de gravilação, vivia ainda Scrvtt-
lo Dourado — o administrador iiitè-

gro e iiitelligcnte a quem se 'deve a
prosperidade tio L.oyd; Scrvulo Dou-
ra'do, zelando como administrador os
interesses da empresa que o governo
lhe comtiárà c desejando, conto pa-
triota, proteger os dinheiros públicos
contra os assaltos dos negocistas,

procurou o presidente da Republica
e expoz-ttho minuciosamente a que-
stão nas linhas em que a collocámos
Siitc-liontcm. Depois dessa conferen-
cia, não pedia mais o sr. Wenceslá.i
ignorar qu'c — sem mesmo entrar na
apreciação das reducções que o Lloyd
poderia obter nos contratos feitos com
os seus .fornecedores — o siriiple.
uesconto dc 30 c/o nos fretes bastaria
pat\i fazer com que o carvão trazido
pelo Woyd chegasse á Central com
abatimento de .mais «do dobro daquel-
le com que Meisel seduzia o governo.

'Reiterando o que dissemos no nos-
so artigo anterior, podemos afíirniar
do modo o mais absoluto a veracida-
de desta infromação.

¦Morto Servido Dourado, o ?r.
Wencesláo tirou partido do dtísappa-
rcctóiérito súbito do grande deferi.or
dos Interesses 'do Lloyd — interesses
que se acham identificados com os
da ilação — aproveitou-se da confti-
são natural èiíil um momento dc
transição na gestão de uma grande
empresa, para fazer concluir precipi-
tadamenfe o contrato com Meisel.

O outro lado do caso do carvão,
para o qual convém chamar a att_n-
ção do publico, é o grande, o enorme
prejuízo que a patota acarretara para
o Tliesouro c para o paiz. Sc o for-
n_c.mct.ip de combustível para a. Cen-
trai houvesse sido feito por interme-
dio do I.loy.1,, a economia na trans-
acção seria muito superior a cinco
mil conto». São esses cinco mil e tan-
tos contos, que representam '.mais 011
menos o que se pretende poupar por
meio do sacrifício injusto, contrayro-
ducente e inepto dos addidos; cinco
mil contos que poderiam ter sido eco-
nomizados se o sr. Wencesláo não
tivesse, apezar dos conselhos de Ser-
vulo Doura'do e contra a opinião do
próprio sr. Arrojado, envolvido o Ks-

tado em um contrato ruinoso, ditado

pelos interesses1 inconfessáveis dos

advogados administrativos, que asse-

diaram o Cattíte.
Mas o prejuízo (financeiro directo

é talvez o menor que resulta da fu-
nesta negociata. Se o caprtdho do
sr. Wencesfáo fór íevado por deante,
se á patota consumtrtar-se para feli-
cidade dos protegidos do presidente
da 'R*pu«T.lica, o Lloyd soCfrera os
effeitos de uma situação, que ainda
mais concorrerá para completar a
ruina da nossa míaritilia mercante,
tão projaidiicada pela attitude do go-
verno etn «face da situação creada

pela .guerra européa. O resultado do
contrato 'Meisel é ficar o Lloyd sof-
fretvdo 'a concorrência de uma empre-
sa «ile navegação americana, que, da-
aa«s as vantagens que o sr. Wencesláo
lhe concede em detrimento do nosso

principal «serviço marítimo, provável-
m.-.-te çonsegu.rt. monopolizar o
transporte do daf«é de Santos e do
Rio «de Janeiro para os «listados Uni-
do.s. Privado dos fretes que lhe per-
mittía«m manter ttm serviço de nave-

gação entre o Brasil e a America do
Norte, o Lloyd será forçado a desviar
0. osus vapores para os tnraes, «hoje

tão perigosos, da zona conflagrada
da Europa, se não quizer optar pela
alternativa de arrendar a sua frota

por noventa e nove annos a algum
sytidicato internacional, quo consiga
tairübem obter a Valiosa protecção do

presidente da «Republica.

vezeira «m recorrer ás forças federaes
que ali st encontram nas oceasiões dos
seus movimentos subversivos. Mas cabe
ás autoridades superiores da Republica
evitar que continue em vigor essa pra-
tica perigosa e desmoraüzadora de se
associarem os officiaes do Exercito e
da «Marinha aos interesses dos politi-
queiros daquelle Estado.

O .telegramma do general Caetano de
Faria vem a talho de foice. O essencial,
porem, c que o general Agrícola Pinto,
inspector da 1* região, saiba resistir ás
solicitações que os politiqueiros certa-
mente lhe farão, e cumpra immediata-
•mente a ordem do seu superior hierar-
chico,

Se elle o não fizer dc prompto, corre
o risco de se ver, de tim momento para
outro, desautorado e exposto ás mai3
justas censuras c alé a castigo do che-
fe do Exercito.

A politica amazonense tem muitos
attractivos...

-Aos. cofres do Tliesouro Nacional foi
recolhida hontem a quantia de
945 ::8i?6g2, importância da renda ar-
recadada pela ii. F. Central do Bra-
sil na semana finda.

I-i-.ÍGNOIRS, DESHABILLES. MATI-
NÉES e SAUT DE L1TS.

Mitison Nascimento.—167, Ouvidor.

Do Gabinete do ministro da Guerra
recebemos o seguinte communieado:

•'0 Correio da Manhã, em seu nu-
mero de hoje, diz que o ministro da
Guerra, além dos vencimentos desse
cargo, recebe o soldo e etapa, correspon-
dentes á sua patente, contrariando as
disposições da lei.

Kstá mal informado o Correio.
Em primeiro logar, nos vencimentos

dos officiaes do Exercito não ha etapas,
o portanto o ministro não pôde rece-
bc!-as.

O artigo 104 da lei n. 2.924, de 5
de janeiro de 1915, privou de todos os
vencimentos do cargo ou posto o fun-
cc«onario civil ou militar que exercer
ca.go, emprego ou funeção publica dc
qualquer natureza, ESTRANHA ao respe-
ctivo cargo ou posto.

Ora, um general exercendo o cargo
de ministro da Guerra não exerce um
cargo estranho a .seu posto, porque, se-
giuido os diecionarios, estranho é alheio,
desconhecido, não familiar, o que não
Se. pôde dizer (los assumptos daquelle
ministério em relação a um general.

O ministro perde, porém, a graíifi-
cação de seu posto, porque exerce um
cargo para o qual a lei marcou uma
gratificação, e que, se não é estranho,
r*o é lambem uma conseqüência dc seu
rosto, caso em que, pe>o paragrapho
j do citado artigo 104 accumularia as
du.isgratificações,"

PUNHOS e collârinhos — Especialidade— Casa Manchcster — Gonçalves Dias 5.„ ¦ _-.--,._- ¦_-. *-a*^^*<tr>**|f*tii^.'*fT*** ._—!•»

Não percam dc todo as esperanças os
funecionarios públicos ameaçados pela
comniissão dc Finanças da Câmara:
nessa casa do Congresso fórma-se uma
corrente decidida de reacção contra a
calamidade que ameaça o funeciona-
Iismo.

E' possível que, quando fór discutida
no plenário, a questão dos addidos tome
um rumo muito diverso do actual. Será
um movimento de opinião que livrará
de terríveis difficuldades um grande
numero de familias cujos chefes vivem
do trabalho diário nas repartições, e, ao
mesmo tempo, salvará o serviço publi-
co dc uma perigosa desorganização.

A famosa resolução da commissão dé
Finanças merece bem esta repulsa.

Os deputados hão de comprehender
bem que não «e pôde invocar pretexto
aíguin que autorize o tremendo sacrifi-
cio da parte dos empregados públicos.

Se, para vergonha dos representai'-
tes da nação, passar o alvitre da com-
missão de Finanças, ficará patente o
servilismo da Câmara aos interesses da
•politicagem. De facto, só por manejos
da politicagem terá o Cattete influencia
bastante para lançar á miséria innunie-
ras familias, sob pretexto de economias,
depois de concluir contratos como o de
Charles Meisel e outros, que vão lesar
o Tliesouro em muitos milhares de
contos.

Acéé Bratira fe Letras
A recepção do novo acadeuiico

sr. Goulart de Andrade
-^^v^^«».

ROUPAS brancas — Sortimento sem ogua!
— Cana Manc!icr,t_r — Gonçalves Dias 5..,.—,,--, _—¦*»¦>——«I-0*-*8**<fl_» <___¦(_>____«—¦!¦-- ¦' 'i 1

O presidente da Republica assignou
liontem o decreto da pasta da Fazenda
que manda supprimir dois logarcs va-
gos de segundos escripturarios nas ai-'.ndegas do.líecife e de Corumbá c
de dois officiaes aduaneiros, sendo um
ni, Alfândega desta capital e outro na
ds Paranaguá.

Ao que corria hontem, os militares
não vêem com bons olhos o propósito
da commissão de Finanças da Câmara,
relativo aos funecionarios addidos.
Diz-se mesmo que, 110 caso de ser vo-
tudo o substitutivo daquella commissão
nas duas casas do Congresso, os mili-
tares solicitarão a supprcssão do impôs-
to sobre os seus vencimentos.

Não sc veja nisso um movimento de
i.-idiscipüna, dizem elles. Quando sc
trstott desse imposto, os nfüeiaes de
terra c mar esboçaram gestos de pro-
testo; que só não se concretizaram

porque o governo allegott que o imposto
era necessário para que se não lanças-
sem á miséria centenas de funeciona-
í-h.s c respectivas familias.

Foi cm face desse argumento que
o-, militares acceitaram a porcentagem
so.re soldo, gratificações, etc., auxili-
àfidó o governo a fazer face ás diffi-
cul.iadcs <lo erário publico sejn se soe-
correr do recurso odioso de sacrificar
n; servidores do Eslado.

Mas, agora, o que fica bem patente
c 'que, dispensando os addidos, o go-
vrno põe de lado a justificativa do
imposto. Nesse caso, o imposto é des-
necessário, c não passa de um expedi-
ent? destinado a canalizar para os co-
fies públicos alguns milhares de con-
tos com que se procura neutralizar os
effeitos da hauibochata administrativa,

que nos últimos tempos tem sido a ad-
iril.istra.ãd da Republica.

Só ha a louvar essa attitude dos mi-
lilures, desde que ella seja um fa-
cto. O que elles demonstram, além do
r,,.:is, é que tini coração e sentimento
ce solidariedade humana, bem ao con-
trario do general Barbosa Lima, militar
que passou quasi toda sua carreira fora
do serviço militar, e que, hoje em dia
bem estabelecido na vida, deseja re-
dniir á penúria uma classe que jamais
lhe fez algum mal. 

'::

1, lembrar-se a gente que esse sr. Uar-
I0-4 

'participou da confiança, e mes-
ri.,, da admiração, dos próprios fim-
ccionario- que hoje tão duramente
hostiliza...

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Rio de Janeiro—S. Paulo—Santos

Capital li".000 contos fortes
SAQUES A" VISTA E A PPAZO

sobre todos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
It. da Quitanda esquina Aifundega

Agencia, Praça IX do Junho.
O dr. Pedro Tavares Júnior publica

hoje, na secção competente, um longo
artigo sobre a Suspensão do exercicio
da advocacia, para o qual, por ser in-
tei-cssante, {chamamos a attenção dos
nossos leitores.

BRANDÃO
¦—•*_) *_»«»-,-,

ALFAIATE
Av. Rio Branco, 109.

Sabemos que o ministro da Fazenda
vae designar o i° escripturario Elias
Souto, actual escrivão da 1" pagadoria
do Tliesouro Nacional, para uma com-
missão fora desta capital.

A administração do Correio ia Ma-
nhã, assim como todos 03 seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas rm Portugal. AnnoC$000.

A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou do dia 1 do corrcivte até
ii.Vn.teni a quantia de 2.SS9 ;6p3$7S8.

Em egual periodo do anno passado
a renda foi de 2.933 tjCSÇiSi.

gKr-qa '»wi - ¦ «
BONS perfumes, finos e :i preços rasoaveis
Na Perfumaria Nunes. J.. S. Francisco, 25.

¦~0«>-e__>-0 —
Procura seguir sempre o exemplo do_ tens

K verás da prudência o pratico valor.
.Se acaso falta tens Ac louças c crv-laes,
Vae á Casa Muni;., ã rua Ao Ouvidor.

[pnes,

Cnnfcrcnciaram hontem longamente
ro." o ministro da -Fazenda os drs. Ho-
mero Baptista e .Custodio Magalhães,
respectivamente presidente e director
da Carteira Cambial do Banco do Bra-
sil. Os drs. João Teixeira Soares e
Pr,Iro _>>"olasco estiveram egualmente
no Tliesouro, em conferência com o _r.
Ciloceras.'¦•¦*»*'
CA.iiiSAS—O que lia de melhor c elegan-
te— ''asa Manchester—- Gonçalves pj-is 5.

O general Caetano dc Faria telegra-
phou ao inspecípr da i" região militar,
onl, nando-lhe que verifique se officiaes
df,içados em Manáos estão a fazer
politicagem, c em caso affirmativo os
rt'!rc da guarniçâo depcis de os punir
se. eminente.

•Applaudinios o aclo do ministro da
C.icrra. Já c tempo de que, de uma
vrj por todas, fique estabelecido que
oa officiaes dc terra e mar não se de-
veiii immiscuir nas trieas politiqueiras,
sol.retudo num caso como este, em que
alguns dellcs são accusados de tramar
a deposição de um governador de -Es-
tado.

À politicti doi Amazonas i useira t

Pingos & Bespinyos
Telcgratnma. ile Eello Horizonte:

Fugiram esta noite do xadrez da 1"
delegacia quatro ladrões pronunciados na
cidade dc .Patrocinio.

No povoado de Capão Paiol foram
êfsassinados José Cerqtieira, Kayiniindo Pc-
reira e José Tires. Os criminosos conti-
nuam cm liberdade.

Antônio Borge3 nuando acompanhava
iim casamento assassinou a facadas Joaquim
í-uiz."

ü movimento policinl de He«lo IIYorl-
zonte está netivo, Ainda l.em ; podiam fa-
;*cr política eni vez de n**sassii..ito=, b que
seria muito por...

*
F.ntão, você não 'faz fé no carvão na-

cional *

Pc faço I róis fc anícs das minas
estudada Si já sc fazem tantas cavo;Ccs !

Caso policial,
João c Jost* líodrfgi.es Pires foram em*

lirulhados nttm negocio dc anilinas pelo
J^-c Vasques,

As victimas correram á ?» delegacia on-
de apresentaram, a sua queixa.

O delegado prome-teu dar as tintas para
a prisão dn Vasqucs que, por signa], abriu
o arco... iris.

O coronel Aguiar seguiu pnra o sul. a
organizar filiacs do Palace Club no líio
t-rande do Sul.

'E não se diga que n Aguiar n"o á uni
pr.lrioía ; pois iüo ú o futuro da pátria
que está em jogo ?

* *
O dilemnia terrivcl :
— Ou a policia aeaTu com
jogo acaba rom a polici.. :

ha bacarat t

Q joe"."», ou
acabará ou

«a

O ministro da Aviação esclareceu o Tri-
bunal de Contas sohre o pagamento da
primeira prestação á companhia quo está
c.n-truindo o porto do Rio Grande.

São precisos apenas cinco mil e quatro,
centos contos, informa o ministro ; e se
o Thesou.-a não entra com elles, ji t
já, estamos arranjados.

Esses cinco mil contos apenas tinham
esca-fcdo nos cálculos orçamentários; de
forma que, a_ora, não ha remédio senão
f.bricar maii addidcs para serem cortados.

i €jrano ft O.

. i".j. *.M ILEGÍVEL*

Teve extraordinária imponência a
sessão solenne da Academia Brasileira
de Letras, effectuada hontem para a re-
cépção do sr. Goidart de Andrade, sub-
srinuo do almirante Jaceguay,'A recepção, marcada para as 9 horas
da noite, só se iniciou ás g i|2, quan-
do tuna eommissão, composta dos srs.
Dantas Barreto, Antônio Austregesilo e
Medeiros e Albuquerque, todos com a
farda official da Academia, introduziu
o recipieiulario, .tambem fardado, no
vasto salão do Syllogcu, onde se effe-
ctnoi^a so!ennidade.

Alem da assistência dos acadêmicos
Aíionso Celso, Dantas Barreto, Olivei-
ra Lima, Felix Pacheco, Pedro . Lessa,
Antônio Austregesilo, Medeiros e Albu-
querque. Coelho Netto, Felinto de Al-
mçida, Silva Ramos e Alberto de Oli-
veira, o dr. Carlos Maximiliano, mi-
nistro do Interior, o representante do
presidente da 'Republica, o dr Paulo Fi-
lho, representante do prefeito do Distri-
cto, o representante do ministro da Ma-
rinha e deputados, representantes de
toda a nossa imprensa, a maioria dos
nossos escriptores e numerosas fami-
lias, davam a essa festa de letras um
tom dc distineção excepcional, quasiincontrastavcl.

Ali esteve a fina flor da sociedade ca-
rioca, em liomenagem ao consagrado e
querido poeta.

O discurso de Goulart de Andrade ao
incorporar-se á Ittzida companhia, é
uma peça de rara formosura, em que,no lavor de monumento architectonico,
se concertaram o estylista iinpeccavel,
o pensador que coexiste no poeta das
bailadas c o critico de visão superior e
profunda.

Deixemos que elle fale com a sua
dicção musical:"Ein todo o edifício erguido rto es-¦paço é sempre o ripio que ajusta os
siihares pesados da frontaria. Em cada
monumento; lia sempre em redor dos
vultos culminantes certos ornatos e fi-
guras aceessorias, que, embora secunda-
rios, não deixam de dan um toque de
.graça á harmonia do conjunto,

.Não jsei como, senhores da Academia,
me vejo alçado até ao pedesital desse
cm que donünaes, feliz só com ficar á
sombra vossa, haurimio as emanações
do sabedoria e da belleza.

¦Mas, nem,por gozar 'hoje a delicia do
aconchego, cessará dc me doer a triste-
za do bem alheio, que c a inveja de
vos não seguir na arrancada para o
alto, caminho do «tempo.

E se, porventura, não merece <al
sentir nojoso desprezo, será porque
antes traduz anceio de aperfeiçoamento
que pequenino e baixo appetite, pois é
com embevecido olhar que contemplo
o rastilho de oiro deixado pelo vosso
pé na areia da estrada.

Quiz o destino irônico, que entre vós
chegasse eu a oecupat.- o solio de um
elegíaco e de nm guerreiro, eu que já'ílescingi a espada e ando a desafinar o
instrumento dos deuses I

IFoi, porém, do naufrágio dessas iduas
frustradas vocações, que me veiu o di-
vino cnthttsiasmo por aquillo que de-
sejei ser, e que não sou.

iDc nm — arremedei os cantos; dc
outro — itentei brandir as armas; cm
ambos, ao cabo, me commovi, por ha-
verem sido creadores de belleza.

Entretanto, nunca as. emoções provo-
cadas por actos magnificos conseguiram
de todo espairecer em mim o travo pro-
duzido pelo desdém com que vencedo-
res de batalhas, ou detentores de ,po-
deu acolhem as grinaldas de rimas que
lhes 'tecem os poetas.

iKoi as,sim que, ainda neste recinto,
um personagem vivo d'e epopéa, a quem
chamaram Arthur de Jaceguay, se liou-
ve ,;.ara com o escondido cantor de ma-
guas, que o nome carregou d'c leixeira
de «Mello. , , .

Na vendade, nem todos sabem admi-
rar cm outrem as qiialid.v.Vcs de que
carecem por Hies falhar á organização
a sym.pa.hia dos constrastes. Que pode-
ria valer esse voluptuoso da dor e do
silencio pára aquelle apaixonado do «tu-
miitto c da pompa ?

,Não obstante) a dissemclhança, lia
comtudo nessas duas personalidades um
põríto de convergência: o romantismo',
líraiu idealistas os dois: um, pelas at-
tim.les cavalheirescas; oriíro, pela ex-
pressão dos sentimentos». Sc o poeta, na
segurança tepida dos aposentos, ante-
gozava a nioiíe, e o lidador do scena-
rio dos ,neiigos amava afervoradamenlc
a vida; 

'ambos 'tinham o mesmo culto
da pátria, 'trabalhando, nioircjando c pe-
nando por cila.

.Agindo em ambientes diversos ser-
viam á «teria commum: 'Silveira da Mot-
ta pcllejava no -Piiraguay, Teixeira de
.Mello escrevia as Bphemerides Nacio-
mies. . ¦

Somente, euvqttanto um recolhia pai-
ruas du triun-plio, outro rezava bai-
xinhos
"Só peço áquelltí que mis marca as

covas
Um palmo apenas neste solo amigo
Em que repouse do labor da vida,
Embora o olvido vá dormir comniigo.
A Gloria! A Gloriai 'Palradora eterna 1
Mentira clema que se chama a historia!
Viver na morte — como um som de

túmulos!
Fosse eu feliz, que me importava ;

a Gloriai'

E' que o doe? lyrisTa, a quem Sylvio
Ron-.cro generosamente collocou acima
dc Casimiro de Abreu :o até de Luiz.
Delfino, anhelava apenas o supremo
bem de descançafl num rcnianso de
ventura, ao presentir lhe seria defeso o
favor das consagrações.

Por a/triste vaticinio chamou-se o sc-
pulcro de si mesmo, aprendendo convsi-
go a verdade cte que: — pc^a mais que
a mortalha o esquecimento, E assim
pensando dizia:
"Quando eu cair, cançado da romagem
Uma ave só não quebrará seus cantos:
Ninguém meu leito ha de juncar de

[flores
Nem o pó de meus pés lavar com

[prantos.

Não tem dobre o finado cm leito es-
[tranho.

Nem lettreiro, nem cruz, nem_ pedra.
[Embora !

Por invia solidão, sem musgo, á sombra,
1'osso, como vivi, dormir agora,,.

Bem sabeis, senhores, como a pre-
dicção se realizou.

Não aprouve ao ardido autor da ru-
bra tragédia de Gloria e de Morte bai-
xar os olhos para quem apenas culti-
vava "Sombras e Sonhos", de modo
que sobre essa memória, num dia de
ascensão, o soldado caiu gelado e dc
chumbo.

Desta arle, o provecto almirante quiz
romper as praxes acadêmicas com a
mesma galhardia com que arremetteu
contra as correntes de Humaytá,.,

Todavia, nesse carreiro largo das ei-
vilizações, não lobrigareis um só Iam-
pejo de gladio que náo seja cortado
pela sombra verde de uma folha de
myrtlio. O heroe passaria, rápido como
o seu gesto, se o poeta o não fixasse
na historia, cobrindo-lhc o peito arque-
jante com a purpura das apothcoses.

Escarnecido dos magnatas, relegado
para o piano das classes parasitárias, o
vaie, emtanto, gera os próprios deuses,
cntalando-lhes nos corpos, como ner-
vos, o feixe das forças vivas da na-
tureza, insufiando-lhes nos arcabouços,
como espirito, o alento das mais claras
virtudes. Prophetizadqr de prodígios,
vela ao pórtico das nacionalidades, e ao
clamor da sua_ voz reúne energias ei-
parsas e enfreia vontades adversas.

E' quasi logar coninuim a affirmação
de que a bravura é filha do instineto,
quando não significa simples attitude
contra a vergonha da deshonra, o que

¦!_.

envolve de alguma sorte desejo de pre-*
domínio.

Ura, essas qualidades primitivas são
as que o poeta espiritualiza, dando ao
braço que aculila em defesa da vida O
vigor da fé em prol de uma crença e
a força do amor pela causa da pátria.
E' elle quem veste a vaidade na rou-
pagem do sacrifício ao dever, quem
muda o desvairo da cólera em abnega-
ção de si mesmo, li esta zona ui_ernie_
dia entre a realidade e a idealidade c.
que elle vem povoando de grandes ho-
meus, dos quaes segundo, Carlylc, a
historia sé /toma a biographia.

Desdenhado embora, cumpre confia-*
damente a sua missão, fazendo-se o de-
fensor do pobre de justiça, o amparo
dos opprimtdos c o flagcllò dos tyrau-
nos.

Um braço forte que nos arranque ao
tremedal não será mais valioso que uma
palavra de consolo caída nas trevas ia-
teriores dc uma alma vencida.

E, na árdua jemada, de 68, bem
poderia dizel-o o excclso velho, rude-
mente ntaguado pelo relato de lnha-
uma, se as rimas dc Josc Bonifácio,
lhé valeram ou não pela mais apazi-
guadora uneção de graças...

Foste o primeiro—sim I O teu navio
Abriu caminho á lúcida carreira :
Se te esqueceram—pouco importa! A

[gloria
Brilha inda mais sc a lembram der-

[ladeira.
Sem duvida o embalo desses rythinc-.

deveria ter acalentado a sua fé quasi
em bruxolcios, e a musica desses ver-
sos reivindicadores teria soado, por
longo tempo, aos seus ouvidos como
uma alvorada de esperanças.

O caso, porém, é que o grande mari.
nheiro gostava sobretudo de se iiurar,
razão por que, no elogio daquelle a
oucm suecedia, ainda uma vez encou-'
trava cnsanchas para dizer da sua pes»
soa.•Censurem-no outros a esse propósito,
como Pascal a ..Montaigne, com achar
que o eu c sempre odioso.

'Ousarei contestar o aphorismo com
essa impudencia risonha, que vem da
falta de responsabilidade.

Do amor de si mesmo nascem o re-
speito aos outros e a obrigação de ser
exaeto no cumprimento dos deveres.
Se floresce em orgulho, não nos csqüc»
çanios que esse sentimento é uma qua-
lidade positiva, menos falha de lacro;
sympatliia e medida, que tumida dc sin-
ceridade, inteireza e valor, senão nics-
mo de piedade, indulgência e força de
animo.

Na obra do sr. de Jaceguay, cada
tomo é um traço a mais para o acaba-
mento da própria figura, e ella toda
reflccte a physionomia de queni se
sente à altura do sen destino. Glaro,
não se remira um corciinda, nem sü
contempla um morphctico.

Feliz de quem, ao fazer tal exame-
não descobre em .si protuberancia,
aleijão, defeito ou gilvaz.

Ora, o glorioso guerreiro, tendo-ss
revestido sempre da mais nobre e admi-
ravel fórnia de homem, que mal fazia
assumisse essa altitude de jactancia, a,
exhibir quanto valeu e quanto ícz?

A figura do almirante, "nesse estado
apollineo de embeliezo", Goulart di5
Andrade vae encontral-á no Dever do
momento, na Primeira missão brasileira
ií China-, na Guerra do Paraguay, na
Organização Naval e, finalmente; na
seu Discurso Acadêmico, onde se ex«
terioriza essa encantadora soberba."Se, por decoro pessoal, cuidacs do
corpo, e por decência apuraes o vestiu,
rio. e por sociabilidade vds esmoracS
no trato, que mal advirá cm que con-
teis as vossas façanhas, mostreis o qtiu
souuerdcs, desvendeis os sentimentos
sos que vos sobreviverem "

«Mas é com uni traço perfeito que O
recipendiario da Academia justifica a
almirante."Arrastado o raciocínio até ahi, for-
ça é concluir que Jaceguay foi grande
pelo amor de si mesmo. Por e_lc elevou.
o coração, alargou a intelligcncia, gas*
tou a energia, trabalhando em prol do
bom senso publico, afim dc merecer p
respeito dos homens.

Durante toda a existência nada mais
fez que sc preparar para a morte, con-
soante a velha sentença do Ecclcsias-
tes: "A boa vida tem um certo numero
de dias, mas o bom nome permanecerá
para sempre."

Toda a oração se desonvolve com si
belleza desses .remigios magnificos.

Quereis ver. Jaceguay?
"Quanto •,. figura physica, apraz-m*

trazer reminiscencia de adolescente,
testemunhos da fascinação por elle
exercida sobre as gerações que inicia,
vam a carreira das águias no campe
movediço das ondas.

Lembra-me bem. Ia já em meio a
décimo primeiro mez de goo. Numa
rutila manhã dc sol, chamadas á fôrma,
por apressado toque de cometa, as
classes de alumnos da Escola Naval
estendiam-se, ondulando para a prom-
pta rectificação da linha sem deflexõe»,
sob a cobertura do passadiço que liga
dois corpos do edifício. Havia a espe-
ctativa dos casos insólitos: mais aprti-
mo na postura, mais cuidado no uni-
forme, mais curiosidade no espirito.

A mudança dc director que, na mo«
notonia familiar do internato, era senw
pre facto ponderável, desta vez subia
de ponto por se saber viria conluiai-.,
dar-nos um varão forte, heróe aüihéni
tico, nimbado de legendas.

Com o peilo impando de brio niiü-
tar e o coração aos baques foi que viapparecer quem primeiro humilhou a,
cruenta majestade da Sebastopol ame-
ricana. A sobrecasaca, desabotoada so-
bre o collete branco, voejava, pannc.
jando á brisa, luzindo nos botões dou.
rados, o que contrastava com a traii.
quiltidadc «perfeita daquella 4>liytfono-nua.

Nada de entono marcial; arrastava-
se, talvez a affectar fadiga insanável,
anoiado á grossa bengala, que aos meusolhos fantasistas, em tal mão, áquella.
hora, tomava o feitio aristocrático de
um bastão ducal.

Oh! Elle bem sabia como ferir me.lhor| a nossa imaginação!
A' vista do rijo disciplinador, cujas

tradições de austeridade pairavam ali
ameaçadoramerite, eu rememorava o*,
seus feitos, parecendo que a Ilha toda
se transfigurava, e a luz em vibrações
de vjetoria chammejava em revérberou
fulvos nas claraboias da cidade, longe;
palhetaya de prata as maretas, em tor.
no; falseava em fulgores bcllicos na
palma dos coqueiro», perto! Até o mas-
tro decrépito da "Amazonas", 

que sal-
varamos do olvido, vibrava empáveza-
do como no dia grande de Riachuelo í

Elle então passou, vagarosamente,
passou, pelle icnrtida Ipelas soalheiras
do mar, rosto aloncado c emniagrccid.
pelas vigílias do estudo e da guerra,mão encordoada de veias, olhar longin.
quo; alto, apezar da negligencia do por-te; musculoso, ainda que delgado; tar-
dio de gestos, embora activo e dii:.
geute.

Em pouco víamos o chão safaro da
insula revolvido pela terraplenagcm,
ampliavam-se alojamentos, erguiam-sc
cfíicinas, ruiam brutos paredões ceio-
niaes; c para as bandas do nordestt*
elevou-se pittoresca vivenda a dominar
um jardim incipiente, que cm brevo
entrou a sorrir pelo3 primeiros broto*.
Num ápice, mudava-se a topographia
do sitio, modificando-se a feição da*
quelle milknar accidente gcogjraphico.

E desde o quarto d'alva até a oração
melancólica do silencio avistava-s»
aquelle vulto ..curvado, a ir e a vir,
cm todas as direcçõe_, assim vagaro»,
assim i«sso. a guardar, emunte.. M
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"carcassa invalid-. energias Imprcvlsl-
V 

Se a ancianidadc Já llie arrefecera
o sangue, diziam qué alnd- nüo per»
dera o gosto das emoçGe. fortes ao

lacaso e das aventuras arriscadas oo

Esse, era o homem. •
ÍNão sabemos quem seja capaz de rç-

c_m,pôr e rovivcscer a figura-do man-
nheiro com maior segurança e precisão
de traços e mais fulgurante eloqüência.

Depois da critica do e_.ri_.tor. apre-
cialdo oomo o tedlmico militar c o so-
berto estylista que foi, Goulart de An»
drade fixa o typo de epopca, aitreolado
pelas glorias da bravura.

¦E a sua palavra e altiloquente 1
Jacatjuay a descrever os combates em

ni_e pelejou, dá-no/s a visão dos episo-
dios históricos entre todo3 os relam-
pejo. da luta. .

Mas o commcnitario do novo acade;
mico dest.ca o heróe e esta orcação e
que acaba dominando."Basta, senhores.. A narração conti-
múa assim animada, assim conunovedo-
ra, assim grandiloqua, de sorte que, ao
cabo, tereis vontade dc exclamar como
certo critico:

"Que ce saforeur sarai, écrire!"

«Elle podia jactar-se com o cantor
máximo do mar em o nosso idioma:

"¦Nem me falta na vida honesto estudo
Com longa experiência misturado
Nem engenho que aqui.vcrcis presente
Coisas que juntas se a-liain raramente.»

; Dando-se inteiro ao sem paiz, n5o
de.cansou o conpo no serviço da guer-
ra, nem feriou o espirita no serviço
rds 'Paz. . r,, ..

iRazão de sofbra assistia a Platão
quando a-firmava que ttta dia, uma
hora ou um momento só de heroísmo
vale mais do que um s-culo .de _>ru-
úcn-ia vulgar ou de virtude trivial.

•Para que havomos os poetas dc negar
que a crença e o amor da pátria são os
propulsores da bravura? Fiquemos que
só um impulso sobrenatural c invenci-
vel será capaz de arrancar o/homem ao
instineto de conservação. Sefc este im-
pulso a confiança na grandeza .dos des-
tinos da terra nativa.

A faculdade de admirar e a essência
mesma do meu temiperaimenro. • e é por
isso que, deante dos fastos da nossa
ihisloria, de feitos como esses, chego as
vezes a dhorar commovidamente, e sem
pejo, as minhas miclhores lagrimas de
homem. • . , .

Gloria, ipois, a ti, barão assignala-O,
que cumpriste o dever ,de ser forte den-
tro da fé!

'Gloria a ti, mar imtnenso, que «a.
tuas tormentas temlperas o aço espe-
lhante dessas almas rígidas!

ilí a ti, Paitria querida, cuja formo-
sura faz nascer nos teus filhos o deno-
do para a tua defesa, gloria! Escel-
«of*1" o , I

As ultimas palavras de Goulart ue
¦Andrade mal se .percebiam -por entre
íi vibração das palmas enlVtsiasticas
que o saudaram. ...

E foi entre palmas que Alberto OU-
rveira principiou a falar.

O illustre poeta começou o seu dis-
curso relembrando a historia de um
liei-óe e arcebispo, da mesma terra de
tfrei' Bartliolomeu dos Martyres, que,
rvendo uma estatua que o representava
iscm a cicatriz de uma cutilada no
rosto, recebida na guerra, levou a mão
da espada, e, brandindo-a, deu a face
esculpida o signal glorioso que lhe fal-
dava. ,. .

Foi isso — diz o orador — objecto
de uma sessão da Academia dos Ano'
iiymos, de Lisboa, e suecedeu destoasse
ali pelo conceito de tantos outros as-
Mtmptos, frivolos ou ridículos, propôs-
tas então á _losa erudita nesta e con-
l^neres associações literárias.

Um dos _4-10n.--.10», posta a questão,
discorrendo no estylo peculiar da opo-
ca, condimentado de concctli, trocadi-
lhos e equívocos, achou que o arce-
Ibispo, dando um golpe na estatua, deu
«a conhecer qué só estava mais .próprio
donde o valor o mostrava assiguala-
do... Fórjj culpsvcl descuido —¦ diz
elle — nâo tornasse abrir a espada, na
estatua aquella boca -que no original
fechara a cirurgia", conceito este pot
outro acadêmico assim externado em
verso:

"Agora está parecida
Vossa eslatati, «licróc augusto.

Agora, sim,"que animado
Explica do bronze o vulto
Vela boca da ifcrida '
Do valor os testemunhos.

ni» tarei. Qu* ki de-botou- em flores e
¦t carreguem d» frutoi —• oe-ta aef-agtm-
cio ou abraiamento de povo», das cinaa
da destruição do Incêndio da guerra, hio
de surgir aa força» ç-oduetoras da P-i
e do trabalho fecundo onde ainda ha pou-
co «ra tudo assombro e excidlo tremendo.
E como nas phases de formação do nosso
planeta, ao propiciar-se-lhe a vida a au-
perficie e or circumstante, surgem as pri-
mejras .s-necies |ncpi_sci'tativas ideste o-u
daquelle reino — 'fôrmas literárias des-
conhecidas, desconhecidos gêneros - ain-
da os de ha muito esquecidos acharão am-
Ijicnte apropriado ao seu apparccimento ou
resurreicão, A epopéa obrir-se-â, talvez,
«•mo -flor de bronze, nesse chão ainda
•empapado de sangue, para celebrar feitos
como nunca os sonhou a Musa antiga.

Talvez o idylio a Tlieocrito ou Gcssner
revira com revir a vida simples dos cam-

jjos, eom o amanho e o agricultar dessas
terras pesadas de ferro e detrictos das
surriadas da peleja, O drama e o ro.
mance, tüo lazarados, como os vemos ahi
das corrupções dos costumes» terão talvez
mais pura fonte onde haurir inspiração a
sua urdidura e entrecho. Talvez a ode
subirá .m suas azas, glorianilo-os, mum
clarão de opothcosc, os nomes dos que fi-
zeram rosto á terribilidade armada e ar-
rcírante dos novos Bárbaros... _

A' nossa America, como ho_ie lhe che-
«a o sopro da fornalha europca, aqueccn-
do todos os peitos, chegará o bafejo dessa
manhã de «constituição social, de povos
nue se refarão para o Bem, o Amor, o
Progresso, a Civilização. E hão .de soar
e vir até nos, que lhes responderemos,
concertando com suas /VozeS as alvoradas
da Vida Nova, os hymnos do "Labor e da
Paz.

Sereis, esperamos, um desses poetas. Os
vossos cantos bastam-vos á gloria de hoje:
os de «amanhã podem ir ao mais lon.in-
quo futuro.

Bemvindo o novo acadêmico."
Com o discurso de Alberto de Oliveira,

terminou a grande solcnnidade com que a
Academia Brasileira de i-ítras recebeu
Goulart de Andrade, a quem toda a il-
lustre e sclecta assistência abraçou com
verdadeira effiuão, felicitando-o pelo fui-
gor do seu trabalho.

Felicitações tão effusivas enviamos ao
novo acadêmico, cuja ascensão triumphante
«esta folha acompanha com a melhor es-
tinia. ¦_*¦_» »-¦

FOME E MISÉRIA As operações
•a* t'"i:

Hão 

deveis conifirar moveis sem ver o
elegante moslruario da casa IiEAJÍ»
I)RO MARTINS & C., á rua do

Ouvidor 93 e cs e tios antigos arma-
zens á rua dos Ouriv-s 39 a 43

J_ att.ng.it os esperados mil rféis
por kilo' o preço' da carne verde."

O Correio da Manhã, r.f-ritldo-se
a este meamo assumpto, disse, nao
lia muitos dias, .ue, pelas informa-
ções rece-idas e pelas tendências dos
mercados, a çarno verde attingirja
rapidamente a preços elevados, não
demorando cm chegar aos mil réis.

A previsão, aliús fácil de_ fazer,
rcalizoti-se já, e o sr. Wencesláo Braz
deveria ter ouvido, — se de facto
ouviu, — a leitura das informações
officiaes apresentadas ptílo Ministe-
rio da Agricultura, no ultimo despa-
cho collcctivo, c nas quaes se mencio-
nava a alta a.tingi-a por aquclle e
por outros gêneros alimentícios.

Não ficaria limitada a isso a gravi-
dade da situação para o pobre e mi-
sero povo. A carne exigira em breve
ainda mais elevado preço: irá a i$ioo
e a .$.00, se não fôr mais longe.
Chegaitá a taes extremos que se con-
verterá tambem em alimento de luxo!

Que, de resto, não sabemos, nem
sabe ninguém, o que é que presente-
mente poder, constituir alimentação
para as classes pobres, tão geral é a
carestia dos gêneros alimentícios. A
carne secea está sendo 'Vendida pelos
atacadistas aos preços de i$2oo a
.$360, co_.or.ne as procedências. E'
claro que, nas vendas a retalho, o
preço sobe a .$500 e i$6oo, pois trata-
sa de mercadoria «que é sujeita a
grandes que-ras. Estes preços, po-
rém, tambem estão com accerrtaadas
tendências para maior alta. Nas in-
formações ministradas ao presidente
da .'Republica foi notado que na titti- ^^j3^"__|^^ _lo'J.
ma semana o xat-que chegou .1 alcan- ._ i__mara v.u a fu_d_ saudade çom que

1"Jornal do lilifli
Os srs. Maupicio de Lacerda e Antônio Carlos discursam/

na Qamara, sobre o velho órgão e o Banco do Brasil
Hontem, na sessão da Câmara, ao

ser anminciada a votação do requeri-
mento do sr. Maurício de Lacerda, na
ordem do dia, acerca das operac.es _-de
credito feitas pelo Jornal do Conlmer*
cio com o Banco do Brasil,, oecupou
a tribuna o deputado fluminense.^arà'
encaminhar a «votação da solicitação
regimental que formulara.

O sr. Maurício dc Lacerda — (Pura,
encaminhar a votação) — S:«. presidiu-
te, eu •tenofonava dar a -alguns, jornaes
desta 'cidade, em primeira mão, escla-,
Tocin.en.t09 sobre este negocio em que'
naturalmente o sr. WcncesDáo -Bra. .se
oondii-iu com grande dignidad. e não.
menor bilitho.

A Câmara sa-ba .perfeiíamehtw qne
depois «do qtiatnionnio do sr, Campos
Salles, as .onvpras dos jornaes foiain
desfarçadas, sem a coragem desse pri-
mitivo presid'enjte, nos contratos de pu-
biicações e editaes. ¦ '¦ ','

Aotualnvente o ~r. WeiiccsHo, que
tinha declarado não subv-noicnar_a..m-
prínsa, depois de um reconlieci._c.nito:
de poderes, em que esse presidert:. da
Republica, não digo que qtiizcsse subor-
nar a imprensa com cadeiras d-e depu-
tados, nias teve como «principal escopo
não descontentar, a linlprensa, deixando
de reconliecer os jornalistas, a taj pon-
to que um candidato gorado nas tran-
mtibernias) da politicagem d. saguão
do Cabteil-e, o sr. Bricio «Tilho, decla-
rou com grande amargura, pela im-
prensa, _ grande verdade na stia amar-
ga confissão: "eu só sou assilm tratado
ipelo presidente da iRepublica', porque

Acóde ao orador esta reniMsceiicia
literária ao al tentar no perfil .do illus-
tre almirante Jaccgtiay, bosquejado pelo
recipiendario, que hoje oecupa a caüet-
ra (uic lhe pertenceu. .

Proscguc Alberto dc Oliveira:
'¦"fíão! nesta solennidade em que me

recordamos o nome, não me parece
scia esta a figura que aqui deve ser
invocada, 011 se o é, falta-llíc, como a
cicatriz á'estatua do licroc portuguez,
alguma coisa que é tudo para a repre-
sentação gloriosa daquelle cujo panegy-
tíco ucabaes de fazer: falta-lhe a sua
ihcllcza epica, o aspecto mavortico, o
«linho c apuro do militar, ou, c com
o seu vigor c garbo viril, a melhor
parte de si mesmo, que elle acabou
perdendo, mas não se perdeu para nos,
quando o imaginamos nos grandes (lias
tlc tritiniphos, a um tempo seus c ua
•Pátria. .

Esse que vós, aspirante de marinha,
conhecestes em 1900 na 'Escola Naval, e
aqui nos apresentacs, não é própria-
-ncitte o heróe de Humaytá, o "barão

kla frente" da ode de José Bonifácio,
c uma sombra, a sombra de um corpo
quasi cnno da alma, ou o .sepulchro de
si mesmo", sentindo o verso citado de
Teixeira de Mello,

A Gloria tem o seu sol de meio-dia,
e é á luz dessa hora e não á do decli-
aiio ou á de um poente quasi sem raios,
que devemos ver e admirar os que ella
vestiu de seu esplendor."

Depois dessa introducção a que cha-
ma breve reparo, o scintillante orador
passa a estudar a individualidade, de
Ooulart de Andrade, que é primacial c
essencialmente poeta. Diz que o novo
acadêmico não c propriamente um par-
nasiano, porque esle nome mal lhe
cabe. como mal cabe ao orador ou a
«qualquer dos collegas classificados
nessa escola."Sois antes um poda de boa educa-
ção literária", declarou .0 orador, que
assim terminou o seu discurso:

Mas convém contrair o discurso. Ora-
çÕcs acadêmicas tlc recepção de novos con.-
panheiros devem ir pouco além da3 i>ala-
vras ile lions vindas. , Os que anui onirairi
já vem julgados ou já foram lá fora cleí-
tos.

Não fecharei, entretanto, o meu discurso
sem que vos manifeste do publico o muito•nue vossos amigos ainda esperam dc vossa
actividade e (tosto das letras."O melhor fruto colhe-se mais tarde."_

Sois o mais moço desta rsscnibl_a. Assim
como por vossa mão vieram até nós anti-
pai fôrmas literárias, virão amanhã as no-
vas idéas nascidas de um novo período so-
ciai. de unia nova e talvez melhor humani-
tlade, quo a dura lição da guerra pre-
Ipara.

A actualidáde c de sobresaltos. dc inde-
cisõrs. de anetosa espectativa. Km letras e
cm tudo, como naquelles tempos chamados

. por l.r.-iiartii.e "de sccpliscísmo e de alpe-
ura", tateia-se. não r.e piza firme nenhum
caminho. O da Rrande arío que íoi o so-
junnt.5n.0_, batido dc um col nunca visto c
com< accidentes de oaízaRcm a;_ jamaisadmirados, acabou partindo.sc em atalhos
c veredas sem horizonte.

Só de 1885 até esta parto, como \rwz um
curioso csiiulo de Flori.in Barmcnticr, pnramais de cincoenta agrupamentos literários so
«formam, alguns com^ dcsenvoHos manifes-
tos. dizendo a que vêm. IC o Symhotismo,
com oí çenacuíos deste período. Dcçadísmo,
Magnificismo, Magismo Socialismo. .'Viar-
chísmo e I.scola romana. São os paroNiftas
ou partidirios dcÉ Kmilc Vcrhaeran: os ro-
gionalistas, sectário-? de Charles Tírun; os
jamir.ist.ís ou os da companhia de Fraticis
Jammcs; os pocias exotevicos c os csptri-
tuiilist-Vs. ou se os que vão com clÇdonard
Schurê.Sáo os naturalir-tar,, nu os faccÍor.;irioâ
de Saint-Gcorge de líouhclíer. São os^-fu-
turistas ou os pactarios #com Marinettí. e
oppostamcnte os primitiviM..-! ou c? abar-
racados sob Lérys, Marc # Dhano e Gcoreo
Gaudíon. São ps humar.Í3tas.t os subjectt-
vistas, os sinecrisías, os floralistas. os dra-
ntatistas e tantos e tantos outros como a
luxuriar verduras i!o reilor dc troinro a
:nc!o apodrecido multidão de vcrpontc>í»
cada uma das quaes de si comsiiro presume
per arvore. São as nequonas escolas, as
meias ou mal eshoçatlas escolas. Rrupos ou
bandos espí-fsos, como no deserto o «irran-
cüamento dc trihus errantes.

O estado social, com oue se entretecem fio
íi fio estas coisas, explica talvez estas rami- j
ificacões ou diversão dr; credos literários. I
"Falta um ideal superior oue n todos ir- j
rnanc o conj-re"ue. Político? Moral? Re. |
IIríosu? Religioso, moral e político c, uo
Uu» nos cabe, artimico e literário.

Tral-o-á o dia de amanha, fmda a ea-
Jamidnde da guerra ?.; Ninguem sabe o.que
:«ti além deste horizonte cheio de fumo
• «'arnpajtos... Não pódc scr outra auer-
a. Seria o titubear, o ruir de tola a
civilização. A maia plausível das conje-
«uras í que uma paz duradoura e be.
¦efica se «eguiri ao troar dos canlisç
'derradeiros. Enif.o — como sobre as «ie-
flitaçõM do inccnilio, na terra em r.-.ie
at -ficarem de pé queimados troncos, re-
Kni- fero* Wttofo... <tw em .breve *
«ova e nal! virente floreíta, cujas ano-
m -«-£¦ -» Kl. -r-rgead*» Je Pa»""

A FUTURA CÂMARA
MUNICIPAL

S. Paulo, -9 de s-t'cml>ro — Está a
expirar o mandato -09 Vereadores da
capita!. Isto eqüivale a dizer que, des-
de agora, ferve o trabalho dos qtie que-
rera entrar c dos que não querem
sair. Sim, «pontue, sem embargo
da sua gratuidade, é miwtio -ubtçado o
cargo de vereador aqui, Para nós, está
neMe o primeiro degráo (paina, as posi-
çlües pohH-atrs; paira outros... é aim
gosto s!er vereador, sem que se sajba
se esse gosilo tem a sua conipensação.

Em São Paulo ainda não se ipóde or-
ganizar, como em iSanto3, nm partido
genuinamente miH-Wrpatí, formado de
«Teirrentos »>oili_cos, mais ou meno3 au-
tonomos e oom força «eleitoral para
imlpòr a sua vonlade ou fazer que tc-.
sjpoinem as suas victorias.

E' faOlo que tem havido IlentatiTOS,
mas nunca folilaini coroadas de êxito.
Quem ainda Jtoje 'Superintende a poli-
tSca municipali, sendo o autorizado in-
ter.mcdiaiiro 'entre os „ire_t'orios e a
commissão direclora, e «por «consesulmte
entre io eleitorado e o governo, é o
sr. Olavo 'Kgjiilio. Ul_man.en!.e mpipa-
rcécu a -novi-iade, que muiillC- reputa-
ram absurda, de que um ú-Hustrc depu-
taido e vanealdor íaziia preparativos para
ilesmontar o sr. Olavo _*.g.vdlio. f.ra
um boato sem fumramerrlto. Não obstan-
te, já se diz, om bastidores municipaes,
que o sr. Olavo italv-- não consiga or-
ganizar oif libitiim, desta feita, a chaipa
de \tereailwres. Fala-se em nomes no-
vos ipaitrooimados por «políticos de {fran-
de autoridade 110 ipa-rtid-o, daudose a
coinciiilencia do serairt esses nomes
rtialis ou mlenos bem acccjtos do 'e.eiíto-
rado. E pelo gei-to, as vagas não se-
rão .mtíítas... .'¦.-'*_

'Pottoa gente quer sair. 'Palnece que
ifáuillo é bom. l>e mais a mais, «a tu-
tura Cin-ira terá a tarefa db disputir
auestiSes dmpoptanltfssimas. lim todo o
caso, talvez não sejam despropositadas
atuum-3 '«xnijediruras, sobre a oiigani-
zacão da futura Câmara. 0 sr. Alcan-
tara M„chaido, boje mais disputado ao

que vereador, não .pu-ctende disputar o
m-nd-to .para a vereança «por vir. <-c,mo
tem o habito do trabalho, e nao .sabe
exercer nm cargo sem o levar muito a
sério, prefere votar-se exclusivamente
ás suas funeções de dopt.tado. wo-tc-se
mie airidla é lente c advogado. Será
uma vaga, mas já é'_ta iproiuau.,lua...

Os srs. Sampaio Vianna e Marrey
Junior devem -coiiüimar, pelo m-cnos
até que lhes arranjem lugares na ta;
mana dos Ddpuliados do EsüaJo. I.

pSèssa a'-._igi.-0 sr. .Sampaio Vian-
ia até já se tem aborrecido nu» com
as suas constantes .protençoes.- E 'Peor

ha ile ser se o sr. Marrey Junto-, mm-
to mais novo na íCamara Mwmciipa. c
na .politioa, Ute tomar ** dea-nScira...

Como vagas -na Câmara dos Deputa;
dos nád apparecem seRuidamen.e e

nuas! «.fio que os srs. Sampaio V.a-n-
ia e Manrèy Jitoior eortiiniiivm como
Vereadores. O sr. Rajimumlo Duprat
tem «uein lhe mova lima guctva terrível,
constando mesmo que ^E^,1.*3"'*^
do seu nome, da chapa dos futi-rt»
vereadores... «Sairá ? 'Parede.que nao.
AiSa-o o sr. Olavo Eg>'<lio e mais
rCem. Os srs. 'Revelia Azevedo. Mario
£ W.z Fonseca e João . Pereira
Vneon!sid.ram firmes, e - Vfôfiú**

tcinham razões'.para »sso. Itodavia...
ás vezes as coisas mudam. ,

O sr. Washington . iLtus. que e o

nil-feito c flnefóito scra at-nda de 107

em dèanle, quer tres ou quatro ca.lei-

r-s. Aqui é que bate o ponto. Quaes
serão 03 «condemn-dros a sair? — ¦-.

çar o preço tle i$400, por atacado.
«Assim, nom carne verde, narr. carne

secoa, poderão constituir- alimento
para as classe, pobres.

O bacalMo, fite era dantes um bom
recurso para qaiem dispunha de min-
gualdas rendas, e que se -vendia a
i$ooo o kilo, o mais caro, _e superior
quaiüdade, custa hoje exactamenlte o
ütíbro, e lia de scr do ma'is inferior.
Ao sr. Wencesláo Braz foi notifica-
do que o preço do mercado, por gros-
so, era de ioo$ooo a io5?ooo por cai-
xa de 58 kilos, ou sejam -$725 a
i$8io por kilo, de sorte qtte o preço
dc 2$ooo a retalho náo é nada cxaffc-
rado, 'suecedondo ainda que o baca-
ll-áa pertença tamlbein. á categoria
das ínercadroiasi sujeitas a grandes
quelbrás.

iE' esta a situação actual dos gene-
ros que dantes formavam a base da
alimentação do povo, alimentação
bem modesta, aliás, bem simples, bem
frugal. Junte-se a isto: o assucar,
dia a dia, tnais caro; o café, que não
d.c.ce dos -iif-oo por kilo, e subirá ain-
da mais; o arroz, que é já taiiu-em
alimento de luxo; a banha, que cn-
careceu quarenta por cento, e tudo o
mais, com cxccipçãb das batatas, que
não exige!,-, ainda preços demasiado
altos, e ter-sc-iá bem nítida idéa das
agonias cm <|tte vivem as classes po-
bres, e tairíbem dos prejuízos soffri-
dos pólos próprios retalhistas, os
quaes são obrigados a um empate de
maior capital para obterem muito me-
nores lucros do que os que auferiam
quando o povo comprava_ os alimcn
tos

sou um ju*.-i_,--a«_n o&iu jwi»"- »- '•¦•'•*i
a 'Câmara viu a funda saudade çom qiu
naquelle momento o eminente jornalis-
ta falava no -eu briihaníe Século; o
sr. Wencesláo, que aliás, só teve esse
calculo, s* andou «aindo ami-ro mui ipor-
que dos jornalistas que entraram para
a Câmara as altitudes uão lhe foram
de todo em todo favôrave-is, veiu a se:
encontrar, ha alguns dias, deaiite de
um caso coin o grandie órgão de opinião
brasileira, o Jornal do Commercio. E
neste -aso s. 'ex. entendeu que a po-
litica camposallista «sempre se appltca-
va com uma certa dignidade, para me
s?.rvlr da linguagem do leader, «e muita
linha, na modificação de umas quantas
orie_ta«.ões ou de uns quantos aposlo-
lados cívicos «ni que os jornaes ipttdes-
sem não digo ipcnturbar o seu governo,
mas peto menos a digestão do seu go-
verno. ., _

E' sabido, sr. presidcnite, que o Jor-
ital do Commercio, dc 'ha uns tempos
para cá, «leu nas suas varias e,m apre-
sentar iproductos da paixão pessoal <I'c
alguns dos seus rédaotorcrs, senão dos
compromissos mesmo de mtliitos dellcs,
cem este o-.i aquclle politico. Não .prç-
diso citar o «próprio caso ido Estado do
Rio, -em que o Jornal do Commercio
aichoit o regimen em perigo, -numa
.iiría e, depois que o governo do sç.
Nilo Peçanha ficou com os cordões da
bolsa do erário fluminense, o Jornal
do Commercio .ntendeu que o sr. dr.
Nilo Peçanha era o exoerWentnsstmo. di-
gnissimo e Hlu-lr- «presidente do Esla-
do do Rio de Janeiro.

!E'. portanto, sr. presidente, uni or-
gão sem o menor credito, sem a ntc-
nor respeitabilidade, vivendo de uma
tradição que se não justifica, «tao anva-

social. • Houve, portanto, além da -y-
potheca feita aos prestamistas de Ge-
nebra, a sub-hypotheca feita aos que
concorreram cem 2.000. contos na praça
do Rio de Janeiro, tendo procedência
aquella operação de 1910, empréstimo
ouro, de Genebra; «obre o de 2.000
contos em debentur.es da praça do Rio
de Janeiro. . . , ,

Ora, tal empréstimo de 2.000 contos
foi uma verdadeira escroquerie, por-
que o "Jornal do Commercio" ja ha-
via dado aos credores estrangeiros a
garantia hypothecaria de todos os im-
moveis, activo social, etc. A operação
era tão escura, que a Câmara Syndi-
cal negou cotação official a essa nova
serie de debentures e, alem disto, gran-
de parte dos titutlos ficaram na cartei-
ra por falta detomadores na praça.

Numa situação difficil, não tendo
dinheiro para pagar os coitpons ven-
eiveis a 31 de dezembro de 1015 dos
dois empréstimos, procurou o sr. ge-
rente o sr. Boillou:c Lafont, que se
benza a Câmara! que lhe adeantou a
quantia necessária. Mezes depois, o
Crédit Foncier (que é Bottilloux La:
font) fazia novo adeantamento, ate
que os compromissos do "Jornal 00
Commercio" com esse estabelecimento
montavam a 1.900 contos, tendo dado
o sr. Ferreira Botelho, como caução,
ao Crédit Foncier. as debciUiires que
estavam em carteira, acções de sua
propriedade e a garantia de alugueis
dos immoveis, as lojas, cuja renda per-
tence á .íypothcca do empréstimo,
ouro. „ ,

Vê v. exa„ S. P., que elle deu como
garantia debentures repellidas pela Ca-
mara Syndical, guardadas na carteira,
sem tomadores que representavam um
capital integralisado nominalmente, e
fez os compromissos dc 1.500 contos
subirem a 1.000.

Ha cerca de 20 ou 30 dias passados,
Fereira Botelho é chamado á presença
do digna presidente da Republica, que,
temendo, a influencia desse órgão jor-
nalistico, quer quanto á orientação 11-
nanceira do governo, obrigando-o pela
insinuação de Bottilloux Lafont, seu
credor, a sustentar uma certa política
sobre a renovação ou não do funding,
quer quanto -á politica internacional
no bote traiçoeiro dos interessados, na
interrupção de uma neutralidade, nao
para uma participação mais esclarecida
e acliva da mesma, mas intervindo po-
sitivamente «na belligerancia do occi-
dente, o sr. -presidente da Republica
ohamou o sr. Botelho. Outros dizem
tambem que o fez por estar empenha-
do o sr. presidente da Republica em

Lafont cora quatroicentos _ quarenta
contos, lE o sr. Lafont para garantir
esses quatrocentos d quarenta _ contos
guati-ou a sub_iyipo!tiie.a, dsto é, guar-
dou a renda das tojae «e os remau-esoen-
tes ila hyj>otheca feüra em .Genebra aos
prestamistas do 'empréstimo ouro c d_t-
xou ipara o Banco aa dcbenture9 e
acçSes que não fin-iaiu cotação na Oa-
mara 'Syndical e estavam __c__adas em
.carteira. "D- sorte que o Banco não
tem como garantia dos seus mil c qui-
nhentos contos senão trapos de papel
passados por esse .portuguez audaz.

Um sr. deputa-o — Não houve
autorização da a'ssaiub'-a f

O sr. Maurício de Lacerda — Auto-
rização da assembl-a da empresa iRo-
diligues Sr Comp., foi para o.lança-
mento do eniprcstimo de dois mil con-
tos-, não me consta a da assemblea do
Banco do Brasil para esse outro em-
prestimo.- -¦'-., _O sr. Gonçalves Maia — 'Do

Barieo do Brasil não precisa.
O sr. Maurício de Lacerda — Forque

não precisa ... _,
O sr. Gonçalves «Mata — Porque

é estabelecimento de credito para em-
prestar dinhoJro.

O sr. Maurício de Lacerda — Mas
para emprestar com garantias.

O sr, Gonçalves Maia — Isso de-

pende da confiança de cada um.
O sr. Maurício de Lacerda —_ Mas

se essas garaitUias são as que acabo de
denunciar, como piietender que a dire-
otorfa do Banco procedesse sem uma
intervenção directa e resolutiva de

quem a podia ter, «e.so porque sc tra-
ta de um estabelecimento dc credito
oara -emprestar a todos ,

A todos empresta, quando forem oa-
das garantias para não ficar a desço-
berto garantias reaçs c nao acçoM1 «

debentutes até .repellidas pe^-.nSdá.
Syndical _ sem tomadores, encalhadas
em carteira e que nao representam va-
lor de espécie alguma. A divida com
Lafont percebia os juros de o a. » I
ao annoi e os respectivos juros deviam
ser pagos no final do prazo, que era de

tres ánuos, com a importância do em-

prestimo. Ignoro quaes foram os juros
do empréstimo do banco.

Agora respondendo ao apaite ao
nobre deputado, de que o. Banco cra
um estabelecimento de credito, e tinna
feito uma, opera^o^de accordo com a

Maurício de Lacerda off-t-Ç- quanto •
transaçSes do Jornal da Commercio,
desde que esses requerimentos visem
saber o procedimento quê'o governo te»
nha tido em possiveis negócios, ou
qual a intervenção que nellcs teve o
presidente da Republica, por isso que se
lhe afigura legitimo, o movimento que,
nesse sentido, possa ter qualquer depu-
tado. Acontece, porém,— continua o
sr. Antônio Carlos —, .que o requeri-
mento em questão salienta informações
sobre actos passados uo interior do
Banco do Brasil, que é uma instituição
privada, organizada nos moldes de so-
ciedade anonyma, na qual o governo
nada mais é que acclonista.

O governo não intervém nas nego-
ciações do Banco _o Brasil; não é
responsável pelas operações commer-
ciais que lá se operam, responsabili-
dade que cabe exclusivamente á dire-
ctoria do estabelecimento. Ora, se o
governo nada tem com. -taes operações,
parece qu* não é legitimo que se peça
a elle, governo, informações sobre ia-
ctos passados uo Banco, exactamente
como não seria'legitimo o movimento
da Câmara, approvando o requerimen-
to do sr. Maurício. Se, entretanto, o
deputado -fluminense apresentasse um
requerimento indagando da iiitcrven-
ção que pudesse ter o goverrjo njssa
transacção, ou se o .overno de qual-
quer modo empenhara as responsabili-
dades do Estado nas negociações rea-
lizadas, esse requerimento teria o voto
do orador. Como, porém, o deputado
pelo Estado do Rio suscitou suspeitas
sobre a rcgularidades das transeções al-
ludidas e a intervenção nellas do go-
verno da Republica, o orador se apres-
sa em dizer que o sr. Wencesláo Braz,
desde o seu primeiro dia de governo,
adoptou como norma a seguir a de
jamais intervir nas operações do Ban-
co do Brasil, e que a Câmara, como a
nação, não tem o direito de admittir
nunca que essa operação possa ser
ruinosa, ou ipossa ter obedecido a in-
tuitos subalternos, desde que na dire-
cção do Banco está um homem da
envergadura moral do sr. Honieto Ba-
ptista. E o orador passa a traçar en-
comios ao director do Banco.

¦w » <¦ ¦» —

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA' ÒKU2

— Foram abatidos hontem:
-fia rezes, 349 porcos, 9 carneiros e

48 vitellos.
Marchantes t Cândido E. de Mello,

™ r. e 33 P.I Durisch & Ç. 25 r.;
A. Mendes & C, 73 r., 9 p. ,e .9 c.;
Lima & Filhos, 49 r., 31 p. e 

'11 
v.;

Francisco V. Goulart, 91 r., ;6.p. e
19. v.; João Pimenta de Abreu, 47 r.;Oliveira Irmãos «S- C, 124 r. e 9S p.;Basilio Tavares, 19 p, e 18 vT; C.dos Retalhistas, 18 r.; Portinho & C,
4t r.,; 'Ivdgard de Azevedo, 30 r.; Nor.berto Hertz, 71 r.; F. P. de Olivci.ra & C, 36 r.; Fernandes Ô Marcou,des, 45 p.; Augusto M. da Motia, 43r„ e Alexandre V. Sobrinho, 41 p.Foram rejeitados; 10 2|S r„ 20 o.,J e. e 10 r. *

Foram .vendidos: 58 ílj r. c o r."Stock": Cândido -E. de Mello, 
P,'o

r.; Durisch Sr C, 215; A. Mondei
.oa-., __..-.„ „ _., .,5; _\, Mcnde»,

561; Lima & Filhos, S.v, Francisco
V. Goulart. i_'8; C. dos Retalhistas,
74.; João Pimenta de Abreu, 224; Oli-
vena Irmãos 6- C, 540; Basilio i Ta-vares, ij Alexandre V. Sobrinho, 108;«Fortinho & C, 4»; Edgar de Azeve-do, 146; Norberto Heru, 65; Angus-to M. da Motta, 317, c F. 

"P. 
Olivei-

ra & C, 131', Total, 2.7,17.
Frigoríficos. Abateram hontem ! paruexportação 03 srs. Caldeira & Filhos,mais 476 rezes
ENTREPOSTO DE S. DIOGO —

Vigoraram os seguintes preços:Vacca. ......... $r40 a $780Carneiro. ...... i$8oo e 2$ooo
V0.rC|?" • » • » » a- $950 6 1$000
Vitella «Soo

¦ÍM* '

:os por menores preços. Porque, para
,i,'.it-m é alheio á vida do commercio,
convém explicar que o retalhista de
alimentos, quer se trate dos chama-
dos de estiva, «quer da carne verde,
somente gàtilíain com o barateainten-
to dos igcncros, porqueba maior mo-
vimento commercial, visto que o ca-
pitai, com giro mais amplo, aufere
maiores lucros, e porque as mercado-
rias, vendidas coto -maior presteza,
não ficam tão sujeitas ás quebras de
peso, que são inevitáveis quando per-
manecem mais demoradamente nos
armazéns.

«Dir-nos-ão que de todos os paizes
do mundo se levantam clamores con-
tra a carestia da,.vid.a. -,' verdade
que assim suecede, attribuindo-se essa
carestia á guerra eitropéa. Mas desc-
jariamos que nos explicassem que
influencia directa poderia ter a «gucr-
ra nos alínventos produzidos pelo solo
brasileiro, se o governo tivesse cum-
prido o seu dever, acautdlando os in-
teresses populares contra a explora-
ção dos gananciosos?

>A carne está cara porque o gover-
no tem pcmiittido que os exportado

ao u oi. i*_-3.¦.-«-...•'- «» -.-wr..-.--~ -

que dadas as ligações do sr. Iaafont
e o "Jornal do Commercio", com o sr.
Uuy Barbosa no terreno dessa ncutrali-
dade advonada pelo "Jornal do Com-
mercio. não viesse este advogar, por
sua vez, a candidatura do referido sr.
Ruy Barbosa á presidência da Republica,
intrigas de candidaturas! q..ie, de _al-
puni modo, influem já nas deliberações
do presidente da Republica. O sr. pre-
sidenle da Republica teve a sua cott-
ferencia com o portuguez Botelho do
'•jornal do Comincrcio",...

— O sr. Gonçalves Maia — V. ex.
é jacobino? ¦

O sf. Maurício de Lace'da — Nao

VIDA POLUA
A intervenção om Alagoas

Com o presidente da -Republica, estive-

ram, hontem, á tarde, em longa çonfe-
.encia, que durou cerca de duas lioras,

os membros da bancada -tagoana na <_a-

feiti. nm. operação ar »— -— - mara dos Deputados srs. Costa Rego, José

natureza desse estabelecimento, opera- ______ e Mendonça Martins.
„r.„ „-„„ «; n...l a Câmara nada tem que -.,- conferCTcia, a que assistiu o leader

da maioria na Câmara, deputado Antônio

tra.içao que sc n.«. .¦_».¦..«>.». -»» •».;», sot, ;acobino.
reílo quanto os n«e ;na^s_amarel}M^íojJ _J0 „__ Gonçau-es.rrMaia — V. ex.retio qu-vui-i-i w_> vjw. i««4« -..-- --,_
rem, tão capaz de advogar pro oii.con-,
tra uma questão, quanto capazes «-e^aa;'
vogar pró ou contra essa questão se-
jam outros que aluguem as suas çom-
ninas. Para não desmentir na tradição
mesmo o seu desejo de romper com
todos a_uel.es bons . salutarir. princi-
pios, em que 'tinha vivido, as suas oo-
htmnas de "Solicitados" do Jornal do
Commercio, que .ram para os estran-
gciros que publicavain obras do «po_to.
de vista Reral sobre o 'Brasil,; a fonte^
onde se devia coHigir a olpiniao verda-,
deiramente publica nacional, esppnita-
nca e popular, passaram, sr. prcsiden-
te, a não admilitir ataques, a este ou
aquclle plutocrarta cujos capitães foram
invertidos na' empresa. -,..,• ,

Aggivditi situações e defendeu situa-
ções» segundo as paixões dos seus fe-
dactores; atacou situações e defendeu!
situações segundo os subvenções dos.
governos estaduaes, c por fim appare-'.

i ccn uma cruzada «para romper a. tran-
ouill.1 neutralidade da nossa pai na cm
'lUcficfio de uma arrojada aventura
guerreira, qttáitvdo, ipara os seus aeth
nhados 'capitães teve o reforço. dpsj||
PÍrS^X.inasdelafavamniey
as conferências com o sr.. presidejite
da Republica sobre os negócios eiiv^ue,;

a honra do Brasil e o bou credito ap-

naíeci-im 'cn.nentemcnli* (wiuSirometti-
dos pela revelação feita, obrigando o

palácio a desmentidos severos o_ otti-
ciaes, para que a nossa pátria naO.ti-

bem amar-

|| — Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para =00 réis, com valiosos

brindes. - LOPES SA' Sr C.
-_-»»»*-!»

"São Lourengo

—-  ... ..; Ivcsse dc passar momentos
res mandem para os íngoriíicos as gura(j0S| dando, entretanto, essas.no
ínelliorcs rezes e cm tal quantidade, ,(c_as. desde que o credor, que__ tinha

que as feiras ificam despovoadas, posto sua
Porventura, deu alguém noticia de
que os dirigentes da nação procuras

desculpe.,.. .
O sr. Maurício de V\cc#da — Vou

re-,pondcr: o termo jacobino vem da
Europa para o Brasil, soffrendo uma
corruptela, que repillo. Jacobm era o
defensor « fiilroirce de todas as liber-
dades. No Brasil, ser jacobino c scr
inimigo dc portuguez. O inverso se deu
com o tcrr.10 nacionalismo, que, na Eu-
ropa, sc revestiu, até a véspera da pre-
sente guerra, de uma simples inspiração
nativisla, ao passo que 110 Brasil teve
de ser levantado para nossa regenera-
ção ethnica, constituindo-se um novo
nacionalismo americano e, assim, se en-
.grandeceu nuta vocábulo o que se ti-
niia diminuindo em outro.
;. Ê' nc3lcs' dois vocábulos que v. cx.

procura a minha endemnação, mas devo
dizer a v. cx. que cn seria "jacobin

ti _ Europa e sou nacionalista na Ame-
rica. _, ,

O sr. Gonçalves Maia — Esta sc
vendo. , ,_

O st: Main'icio de L«cc>'da — V. ex.
¦perriíitta., .H-';*?-' í ¦-, . •
¦ __. O srr-.Goriçalvcs Maia — Nao pos-
so dar'apartes? ....

. O sr.. Maurício de Lacerda — "Esta

sc vendou' nãp:.é visivelmente aparte,
'nem 

phrase. -"''
O sr. Gonçalves Maia — V, cx.

é diclador.
O sr. Maurício dc Lacerda — "Esta

'sè vendo, não é visivelmente aparte. -.
¦O sr. Gonçalves Maia — Então,

DR. SOUZA DANTAS

Sua recepção em
Santos

S. Paulo, 30 - (A. À-y - 'Hontem,

de manhã, o dr. .Souza Dantas, mims-
tro . erino das Relações Exteriores,
em cunipanltia, dos drs. Sylvio Rontero
Filho, Raul Campos, Cyro de ^Fi 

citas
Valle e do cücriptor sr. Paulo Barreto,
seeuiit nara Santos, onde teve ttma rc-

eopç-o muito concorrida, notar.Jo-sc na

estação kla estrada 4e ferro a presença
do prafeito e presidente 

'da Caníara
Municipal, vetva lores. commandante do .
Corpo dc Bombeiros e vários políticos.

O sr ministro Souza Dantas foi con-
siderado 

"iospede 'da cUlade, _sendo-;he |
offerecido um almoço na Rousscnc,

per-correndò depois a" cidade, cujos me-
llioramctiios enalteceu.

iRogrcs-aiído a tamle a esta capital,
s cx" jantou com o dr. -Vlt.no Aranlcs,

presidente 
",Jo 

Estado, e hoje almoçara
cm casa do senador H. dc Freitas.

¦ ii ti -gíi 1 r*" —*****

Eu bebo, tti bebes, cllc bobo
CAS0AT1XHA.

NAS PAGADORIAS BO
THESOURO

Concorrei-cia para
execução de obrat^

O ministro da Fazenda autorizou o
ilircítor do 1'a'trimonio Nacional a
abrir concorrência publica para a exe-
cução de drversaá obr.-.s de adaptação
1135 paR.-idorias ,«lo Thesouro Nacional.

v__H-m8_-> "Wa»

sem resolver esse prciblcma, fazendo
transiporlar para as feiras próximas
os.^gados das pastagens lotais longin-
quas, afim 'de equilibrar os sloch e
impedir a alta?

Ninguém viu tal coisa.. Pelo con-
trario, o que foi visto foi .que o go-
venno autorizou a elevação dos fretes
de gado pela Oeste de Minas, em
favor da Rede Sul-tMínéirã! Os boia-
deiros da zona servida pela Oéstc
terão que infrentar a concorrência
dos que se utilizam da Rede, por pre-
ços sensivelmente inferiores. Mais
tuna vez a politicagem triumphou, á
custa do potire e infeliz povo, pois a
politicagem é acciosíista da Rêdc c
lucra harmonicamenfe com os lucros
daquella estrada!

Assumi o mesmo suecede com ou-
tros produetos nacionaes, qtte au-
gmentaram dc preço somente porque
o despreso que o governo alimenta
pelos interesses do povo tal permittc,

lEis, pois, a situação 110 momento
actual, cm que o governo determinou
que sejam augmciitados os impostos
existentes c cre-dos outros novos, in-
cidiiido sobre a alimentação. iE' dali,
do Cattete, que partclin oridetis para
que a nação seja arrastada á miséria
e á 'fome. «E sc o povo tiver nue pedir
coutas a alguém pelos tormentos que
está sdffrettdo c pelos que delia se
avizinham, já saiic a quem deve diri-
gir-'e c quem é o responsável pcia
sua agonia lenta c mortal.

— Il i> 'OI' O I em 1

O Tribunal dc Contas, na sua ultima
sessão resolveu responder afíirmativa-
mente á consulta feita pelo. Ministério
da Guerra sobre se pódc abrir legalnicn-
te um credito na importância dc
573:55i$?Sr, para pagamento iie soldo
a 

'266 
voluntários da Pátria.

O ministro da Fazenda, despachando
os requerimentos dos funecionarios tio
nuc>.o colonial "Inconfidentes", no Es-
tado de Minas Gcraes, Theophilo Ta-

1 v.ircs Paes c Jorio de Miranda Megale,
! pedindo restituição de importâncias que'.lies foram desconta-das a titulo de alu-

S'.icl «le casa. declarou ao seu collega
da Agricultura nue «-•,-, intimado- sc de-
vem diri-rir á Delegacia Fiscal no referi-
do 'Estado, instruindo o pedido com a
prova dc que tiveram obripatorin. no
predio destinado á administração do nu-
cleo.

Ainda os desfalques das
agencias posiaes

O 2' ilelcgrido auxiliar trabalhou Iionlera,
durante a noite nos inqucFltos quo lhe fo-
ram affcctos sobre os desfalques «ias ancn-
cias postacs. Assim é oue o dr, Oaono dc
Almeida tomou nor termo nr, dcclaraçõe* «los
srs. Joaquim Alvares <lc Azevedo. Alice
Augusta Mcirellcs. Juatiniano 1'en-ira da
Silva, Poilro Francisco Cosia e Joaquim Ma-
noel .tos Santos, foram oc.-.rc.nio3 Aiicc
tlc Mirindn e Alvares dc Azevedo. _ lista
acareação fo: motivada nc-Ia declaração de
d. Aürn que affirinoti ter reeebiilo, rior
intermédio do sr. Jonaili.-is. recado * sr,
Azevedo para fugir, visto ter r.ulo descober-
to o d-sfalquc na sua acenci.i.

T.-iinlieiii foram acareados tam il. Alice
o sr. Justiiiiaiio Pereira da Silva c Antônio
Mcirellcs. , ,, .

Foram ouvidas, aintla liontem. d. Maria
To=é Crrlaians Cicer. da atrencia do Alto da
[loa Vista, c Rosa Claves Tcrcira. da aRon-
cia da rua Conde de Bomfim. .

Os inquéritos sobre as agencias .da Igii-
cutia S. João Itainisla c Dr. Frontin, scrao
iniciados nmanliü.

5"«~

Com a aposentadoria do sr. Victor
Gonçalves Torres, director de secçao
da Conladoria de Marinha,, concedida
no ultimo despacho collcctivo, c«-insta
que o TninUtro <!.i Viação vae propor a
nomeação d» tini addidoda mesma ca-
tegoria daquelle nvnisierio.

APOLÍCIA E O JOGO
De vez cm quando a policia sae dos

s-rus cuidados e anda por ahi a vare-
jar casas de tavolagem e bancas de bi-
cho, esquecendo-se, porém, de certas
ruas da cidade, mais centraes, como
Ouvidor. Assemblea e outras onde a jo-
fatina é desenfreada. Ora, não se
«.omprenende unia campanha assim e
ninguém poderá levai- a serrio a attitude
da policia. Ainda hontcYn, os delega-
dos dos 4", 9" e 1.1° districtos vare-
j,i(.1.a 111 algumas *tavpla_cn_i limitando-
sc ás apprchensíes de objectos pro-
prios para jogo, mas não prendendo
ninguem.

Assim é que foram varejadas as ca-
sas cas. da rua Pedro Alvares, 156

posto sua l.M-raca dentro daquella rc-
dacção, tivesse com esta varia a for-
tuna dc arrancar do Tlicsouro o paga-
menlo dc suas letras cm atrazo.

Sr. -presidente, vindo ao ponto <lo
requerimento que tive a honra de apre-
sentar, eu o justifico, como o sr; An-
tonio Carlos realmente talvez o va jus-
tificar: o governo so achava debaixo
de uma acção simultânea de poderosos
órgãos da opinião, fazendo uma cam-

punha para o rompimento de uma ncu-
iralidade intlernacional, situação tanto
mais melindrosa quanto somos um paiz
de colônia dos paizes belligcrantes, tan-
to de um como de outro dos grupos
que se encontram em conflicto. 1

Talvez a opinião publica, apaixonada,
por essa advo_acia, vivesse a se con-
stituir em uma agitação perigosa,, para
os destinos, do governo, e, sobretudo,
para os dcitinos da'Pátria.

E o governo então, com uma política
verdadeiramente floventina, chamou a

palácio o sr. commcndador . Ferreira
BoteMio, portuguez, estrangeiro, que
tem no "Jornal do Commercio' a mis-
são de nos definir os destinos da nossa
Pátria c de nos catalogar na categoria
dos homens públicos, bons ou máos, e
lhe perguntou quanto precisava ai cm-

preza -paia se libertar das garras do
sr. Lafont c adquirir a sua primitiva
autonomia.

O sr. Botelho -pediu 1.500 contos, c
o governo da IRepublica os mandou dar.

—O sr. Gonçalves Maia — Ha tanto,
dinheiro assim?

O sr. Maurício de Lacerda — Vou
explicar á Câmara, como, com que ba-
ses c com que motivo requeri.tis íníorí
inações. . .

O "Jornal do Commercio , socieilape
cm comniamlita por acções. dc Kodri-r
;rtics & C„ firma que é a sua propne-
taria tem o capital em acções, pre-
senteniente, de 9.700 contos, sendo
9.600 de capital conimanditario, e too
contos, quota do sócio solidário I-er-
rcira "Botelho.

O capital social foi desdobrado com
uma chamada apenas dc 40 "|"; e de-

pois declaradas integralisadas as acções,
sem que tivessem or, accionisias entra»
do com a quota restante. . .

Eu explicarei á Câmara como isso
sc passou.

Esse 'augmento de capital se operou-
de modo irregular, contrariou os ter-,
mos do manifesto da emissão do cm
prestimo, ouro, dc .2.500.000 francos,
lançado, na Europa, cni Genebra, cm
agosto ile 1010, c que não só tem ga-
rãntia hypothecaria de todos os bens
e áctivo da empreza, como ainda cons-
tituiu obrigação ío.mal, por parte -do'
"jornal", a integralisação cm dinheiro
do capital acções. •'¦-. \

O negocio cffcctuado pelo "Jornal

do Commercio" foi um emprcstimoi
cm Genebra de 12.5000.000 francos,
para garantia do qual o "Jornal' 

ym-
tregava os seus predios. todos os' seus 1
bens moveis e immovejs c, mais, se 1
compromcttia a intrcgalizar o seu ca-1
pitai dc uma somma, creio, de 2.000 i
contos. . , I

O " Jornal do Coir.mercio ", assignado
esse empréstimo, tentou, dentro do |

outro emorcslimo de 2.000

T-ie ú? ,
Osr. Maurício de Lacerda — A ao e

nada. .
 O sr. Gonçalves Maia — Então

para qtte V. ex. se zanga?
O sr. Maurício dc Laccrda — ....

Estou zangado?! Sou incapaz...
—•O sr. Gonçalves Maia—«Então, va-

mos continuar, siga o bonde...
U sr. Mait>'icio dc Lacerda — Não

sou jacobino, nem* sou salvador...
(Riso). _, „O sr. 'Gonçalves Maia — Dou-lhe
meus parabéns.

O sr. Mau>'icio dc Lacerda — Sou
apenas um revoltoso c um mashorquei-
ro, mas de mashorcas que falham.
Nunca fiz, por meio de mashorcas,
qqalqtier governo. O governo que sou
atciisado de ter feito o íoi por inter-
médio dc um decrclo da Justiça. Coisa
mais legal uão sei que -possa haver.

Mas o meu prezado amigo me per-
mitla continuar...

O sr. Gonçalves Maia — Pois
não, já mandei seguir o bonde...

O sr. Maurício de Lacci-da—Sr. pre-
<\iden.'.-, agradeço ap sr. .Gonçalves
Maia...

O sr. Gonçalves Maia — Se ha
offensa, eu retiro ,1 expressão.

O sr, Maurício de Lacc>'tla —. ...
essa impressão dos bondes de Olinda,
que revela em Iodos os discursos.

O sr. Gonçalves Maia — Ou dc
bonde de Botafogo. -Mas não se impres-
sione v, cx. com isto.

O sr. ipi-esidcnlc — Lembro ao no-
bre detpiitad'0 que está encaminhando a
votação iha mais de vinte minutos.

O ir. Maurício dc Lacerda — Estou
onçaminhanilo o sr. Gonçalves Maia
rpaír-a podtír dc-pcis -ncairiSsih-r a vo-
tação.
.-—O sr. Gonçalves Maua — Agrade?

ço a v. cx. seu encaminhamento.
O sr. Maurício de Lacerda — V. cx.

tem interesse cm que eu uão continue?
 O sr. Gonçalves Maia — Não.

absolutamente não; até estimo que con-
¦ti nue. .

O sr. Maurício rie Lacerda — Então
m'o perniitsini. 'Muito obrigado.

iChcgado o sr. Botelho á presença do
sr. presidente da 'Republica . interno-
gado quanto {.recisava ipara sc libertar
da ingerência de BouiUouz Lafont no
Joinal do Commercio, declarou qtte de
mil e quinhénltos contos.

 O sr. -Sebastião iMascairenhas —
V. cx. ouviu essa conversa ?

O sr. Maurício de Lacerda — V. ex.
adia qu- ando escutando pelo buraco
da fechadura? V. ex., que c ido.pii;
tado govornista não a ouviu, como e
qiíe outros poderiam ouvir ?

— O sr. -Sebastião iMascarcnhas —
Y. cx. -então esfá reproduzindo con-
vCrsa cp.:c não ouvíui .

O sr. Maurício dc Lacerda- — Abro
mão da conversa. Vamos ao seu resul-
lado. O certo c que, com ou sem con-
versa, fiada ou não fiada, o sr. Bo'e-
lho teve os mil e quinhentos contos.

 Um sr. deputado — O que tem a
Câmara -com isso ?

O sr. Maurício de Lacerda — Tem
muito. Sinto dizer a V. cx. que vae
ter muito. ..-,,.,

,Pois bem* dias depois, Botelho rece-
bia mil c qtiinlrcnto» contos, dando ao
Brritco do Brasil conto caução as taes

1 debentures e acções repollidas pela Ca-
pair, um outro empréstimo ue ri.uuu 1 -eucuiuic= - ¦"¦>>-— •-«-,- ""„"':",'"..-,-"-
contos. Não conseguio tomadores para mara Syndical, guardadas, cm carteira
todos os títulos; teve mesmo muitos \ e que representavam a antcgralizaçãn

guardados na sua carteira. Não_obs-} nominativa do cr^ital

^c-ma^alaC-^ra-ãdatem^e
ver. confesso que a intervenção to u-
mara é precária 110 assumpto. O Ban-
co do Brasil é uin estabelecimento
mixto, tem d-i-rectores «omeados^pelos
accionistas e d rectores nomeados pelo
goven oflsabido mesmo que já no tempo
da República, o sr. Nilo Pcçaivha, .fa-
zendo um requerimento de informações,
que aliás teve um suecesso contrario ao
que s. ex. pretendia, quanto ao Banco
da Republica, o governo, por,intermédio
do sr. Eelisbello Freire, ministro da
Fazenda, no tempo do sr. -marechal
Floriano, respondeu que se prestava as
informações o fazia para evitar que so-
bre aquellc estabelecimento de oredito pu-
dessem pairar commcntarios que oe ai-
gitm modo nffcctassein o seu credito,
mas resalvando a doutrina, pela palavra
do seu leader, então em substituição ao
_r. 'Glycerio, o sr. Alfredo Ellis, de
que o Banco como todo Banco, não PO-
dia exhibir as suas escriptas, das suas
transacções, mediante requerimentos
parlamentares, sem se sujeitar nessa
devassa a um verdadeiro abalo contra
o qual a boa hermenêutica mercantil
protestava. E mesmo para exhibir, sa-
be v. cx. que eu não podia pedir tm-
formações, sobre esse empréstimo, sem
uma série de solcnnidades e formalida-
des que teriam que ser preenchidas.

Não peço nessas informações que o
Banco diga o que fez, só peço que mc
diga se foi assumido o compromisso de
1.500 contos pelo Jornal do Commer-

O sr. Gonçalves Maia — Sc tiver
procedido correctamente, que dirá

'O 
sr. Maurício dc Lacerda ¦— Se ti-

ver procedido correctamente, isto è, se
o Jornal do Commercio tiver obtido os
1.-500 contos com garantia real sem a
intervenção do presidente da iRcpubli-

O sr. Gonçalves 'Maia — Não en-
volva o presidente da Republica no
caso, ... ...

O sr. Maurício de Lacerda — E
ipreciso envolver. Elle não pode ser
intermediário de nenhum cidadão jun-
to, a banco de espécie alguma, para con-
trair eniprcstimo, seja de que natureza
fôr. ,,

O presidente da. Republica não pode
scr o intermediário de um individuo
que procura um banco, para que.este
!«he faça um empréstimo. Etn que paiz
estaríamos sc os bancos, que são dc-
pendentes da legislação nacional, legis-
lação que vem de uma legislatura, le-
gislatttra que apoia politicamente o pre-
sidetitc da «Republica, presidente da Re-
publica que tem pela organização mo-
notaria do paiz uma -indirecta fiscaliza-
ção no íunecionaniento desses bancos,
-fizessem empréstimos mediante uma
carrinha particular do presidente da 'Re-

publica? „-,-",", . ¦
10 sr. Gonçalves Maia — Isso e

mera conjectura. -
O sr. Maurício de Lacerda — Eu es-

tou respondendo a bypothese formulada
¦por v. ex., perguntando se a operação
fôr boa c tiver garantia real. Se for
boa se tiver garantia ícal, simplcsmcn-
tc direi que o Banco andou bem; se
fôr boa, sc tiver garantia real, mas se
tiver havido a intervenção do presiden-
te da Republica, direi que o presidente
da 'Republica andou mal.

O sr. Gonçalves Maia — E se o
presidente da iRepublica náo tiver in-
tervindo? . "¦ ,_

O sr. Maurício de Lacerda — Mas,
está contido 'implicitamente no meu
discurso, sc não tiver intervindo, se a
operação tiver sido boa, espontânea, en-
tre o Jornal do Commercio e o Banco
do Brasil, com garantia real, sem in-
tervenção de qualquer c>emento offi-
ciai. ahi eu espero ou pergunto a v. cx.
o que mc quer mais perguntar para
eu responder?

O sr. Gonçalves Maia — Quero
vcl-o na tribuna, tanto gosto de ou-

O sr. presidente — Atténção! O
orador já está ha mais de 40 minutos
na tribuna para encaminhar a votação.

O sr. Maurício de Lacerda — V. cx.
deve deduzir dos 40 minutos 15, que
têm sido consumidos pelo sr. Gonçal-
vci iMaia. (Protesto do sr. Gonçalves
Maia.) .-'..'.

Já rcsalvci o principio de que o Con-
gresso não deve estar pedindo aos ban-
cos informações, mesmo áquelles que
pela sua organização mixta, como _ o
Banco do Brasil, de certo modo, têm
uma administração nacional; mas...

O sr. Bento Miranda — Tratan-
do-se de tuna operação que, se realiza-
da, o foi entre o 'Banco e uma enipre-
sa particular, não sei cm que, v. cx.
se ivkIc basear para pedir as informa-
ÇÚes.

O sr. Maurício dc Lacerda — Ha em
todo o caso o lado moral da questão,
islo é, o Banco declarar que fez a
transacção com garantias reaes.

Se, porém, o Banco entender, de ac-
cordo com o nobre deputado, que por
ser a transacção entre particulares, não
deve dar explicações, ne-m por isso fica
o governo inhibido de declarar que não
leve neste caso a menor intervenção.
Bem entendido que com as garantias
que recebeu da empresa Rodrigues &
C., só com uma -intervenção poderosa o
Banco se curvaria a acceitar -semcllian-
te Iransacção.

Agora, se o Banco não responder ao
meu requerimento de informações, fi-
cará a declaração do nobre leader, ou
de quem por s. ex. falar, dc que não
houve a intervenção, mas ficaremos nós
na ignorância da garantia dada para o
empréstimo feito pelo Banco, e com o
direito de. investigando neste assumpto,
chegar á conclusão de que garantias
tcaes não foram dadas, mas apenas ga-
rantias nominaes, o que representa uma
transacção tlamnosa para o Banco, mas
exigida pelos interesses políticos e
administrativos de oceasião, concilie o
sr. -Maurício.

Cailos, versou sobre o caso da interven-

ção no Estado de Alagoas e que sc acha

pendente de solução do legislativo.
A' noite conferçnciaram tambem com o

presidente da -Republica sobre o «mesmo
assumpto o senador Araújo Cócs c depu-

tado Natalicio Caraboim.

Língua portugueza
Factos da Lingua Portuguesa e o ti-

tulo do quarto volume com que o sr.
Mario Barreto, emérito . prof e.sor do
Collegio Militar, vem contribuir para o
estudo raciona..'da lingua vernácula

Quem lê o livro que acaba, de publ -

car o illustre philologo,. tetauna a. lei-
tura com a mesma convicção <*ue ja lttc
deixaram os volumes anteriores:----- a
indiscutível e alta competência do au-
tor na matéria que professa. .

Nem pôde ser de outra maneira, des-
de que, por um lado, se apparelhou o
sr Mario Barreto com um aturado e
minucioso e3tudo dos clássicos portu-
Kitezes dc todas as épocas, e, por outro-
lado, se assenhoreou dos processos mais
adeantado. de investigação philologiça,
colhidos nas autoridaaes de maior vulto.
Uin espirito que assim se nutre, torna-
se impenetrável aos preconceitos de
toda natureza, que se adquirem com a
meia sciencia, e não se deixa facilmen-
te dominar por nenhuma espécie de
idéas antecipadas que lhe obscureçam o
entendimento, __..i„-

E assim é que, em vez de formular
regras para falar c escrever correcta-
mente o portuguez, ofíicio. dos gram-
tmaticos que raramente se saem bem do
seu propósito, o autor dos -"oc-íoi da
Lingua prefere dedüzil-as dc citações
dos escriptores de maior pçso; e quan-
do na concordância, regência ou con-
strucção se encontram formas divergen-
tes á semelhança do que se da com as
duplas dos vocábulos,. nao hesita em
ab.nal-as a 

' 
ambas, deixando ao. senti-

mento do escriptor a preferencia por
esta 011 por aquella.

De facto, quem quer que alhe o haoi-
to de escrever ao estudo theonco <la
lingua, não pôde duvidar de que seja
aquclle o verdadeiro critério. _

Quantas vezes não oceorre a penna
do escriptor completamente possuidor
de sua lingua a contextura de uma
phrase que, se houvera de ser submet-
tida ao acanhado' molde em. que nos
comprime a analyse convencional, cm-
baraçaria grandemente a quem tentasse
fazcl-o, e de cuja vcmaculidade elle
não Dode, entretanto, duvidar, ou por-
que lhe esteja cantando no cérebro por
a ter encontrado nos clássicos ou por-
que lhe ficasse gravada no coração de
havel-a colhido da boca do povo, que
sempre reveste os seus. conceito» tle
uma graça simples c nativa.

Com o fim de justificar aquella. for-
irnas apparentemcnte contrarias a gram-
maricá, assiguala o sr. Mano Barreto
com proficiente minúcia os factores ae
natureza complexa que concorreram na
evolução da lingua: — analogia, conta-
minação, attracção, catacrese, etc., e
que constituem, sob o domínio das leis
orgânicas da transformação dos vocabu-
los. a vida própria de cada idioma.

Quem não possuir de modo completo
o conhecimento destas leis e daqucllas
forças, ha de sempre legislar ínsubsts-
ten-temente em matéria de linguagem.

Não basta, porém, ler a comprehen-
são clara de umas c outras para ponti-
ficar na matéria: é necessário estar tao
familiarizado com ellas, havcl-as assi-
tnilado por tal arte, que já o espirito
náo faça reparo, ao ver como citas
actttain.

E' o que se da com o autor dos Fa-
ctos da Lingua Portugiteea:. quem o lê
sente bem, na precisão e nitidez da sua
fôrma, que, sc cllc não tivesse necessi-
dade de transmittir aos leitores as no-
ções sobre que discorre, não chegaria
nunca a formulal-as, tão consubstancia-
das sc acham ellas com a sua própria
natureza; c sc freqüentemente abre
um parêntese para re justificar de tal
ou qual locução, deste ou daquelle phra-
scado, é claro que elle não pede licença
a ninguem para sc exprimir por uma
fôrma de cuja legitimidade não tem a
mínima duvida, e que o que elle pre-
tende é aproveitar o ensejo para cnsi-
nar aos que a ignoram, a doutrina de
que se acha possuidor.

Não podemos, porque nos. fallece o
espaço, acompanhar o erudito professor
do Collegio Militar -no decurso dos vin-
te e dois capítulos do «eu prestimoso
trabalho. Quizcmos apenas dar uma
idéa do espirito geral do livro.

O novo livro do sr. Mario Barreto
traz um formoso prefacio do sr. Silva
Ramos, do Collegio de_Pedro II e da
Academia Brasileira, e é edição da casa
Francisco Alves.

Na Câmara
*-íí__roí

A sessão em resumo
Sob a presidência «inicial do sr. As-

toÇpho Dutra, secretaitiado jielos srs.
Costa Kibeira . João iPernietta, , foi
hontem" aberta a sessão da -Câmara, com
a (presença _e 5^ deipuitaidos.

i_.obre a acta da sessão anterior, dis-
cursou a-penas um dijptttado, rcclaman-
do contra a publicaç-o feita num maitu-
tino, r__or_hccida_nente pasquim!A matéria fida no expedienree, care-
ceu de importância.

.Alpós a leitura da matéria âo expe-
dient-, discursou longamente o sr. Pe-
rcira Leite, que voltou a ocetipar-se das
declarações feitas na tribuna d. Sena-
do pelo sr. Antônio Azeredo, arespei-
to dos acontecimentos d'e Matto Grosso.

O representante mat.o-grbss-.-_se ana-
lysou detidamente, pulverizando-as, as
allegaçõe- articuladas rpe!. senador Are-
redo, procurando evidenciar, com abun-
dancia de documentação, que cabe com-
ip-Heta . 'exeto-ivarm-i^e ao nikte-jpresi-
dente do Senado as responsabilidades
daquilío qtie o orador do Senado inten-
tou fazer recair sobre os sem _ea*_c_os
adversários.

Passando-se & ordem do dia, o sr.
Mendonça 'Martins oc-ttpou a tribuna,
solicitando a retirada do seu requeri-
mento referente ao projecto interven-
tor cm Alagoas, acerca do qual «pedira
a puhlicação no Diário do Congresso
de vários documentos. Posto a vo'tos,
foi o requerimento de retirada. a..ípio-
vado por 105 voltos contra 1.

'Foi annunciada, 'em seguida, a vola-
ção do requerimento do sr. Maurício
de -.acenda relativo á Central do Bra-
sil. O requerenlto «oecupou a «tribuna
para solicitar a retirada do seu reque-
rimerrto.

O sr. Antônio Carlos falou Hgeira-
«mente, prometl-iid- aUtondcr, oWpor-
tunamente, á'3 solicitações formuladas
pelo Tapr*sentant. fluminense 110 seu
irecj-erirnerlto.

(Foi, dopois, annunciada a votação do
requerimento ainda do sr, Maurioio do
Lacerda, pedindo informações ao go-
verno aoerc- da operação financeira
feita pelo Jornal do Commercio no
Banco do Brasilv Sobre esse requeri-
menlo, conforme a noticia que publica-
inos «destacada, falaram oa srs, Mauii-
cio de Lacerda, J. Saltes e Antônio
Cantos. Passando--- á tnaiteria con-
stante do avulso da ordem db dja, fo-
ram approvados os segiriitrcs projectos:
cm 3» discussão, o n. 181, de 1916,
autorizando o governo a abrir, pelo Mi-
rrisberío da (Fazenda,. o credito especial
de 79:787-t5i, para «pagamento,.a..An-
tonio JMai-celirid d-eguei-ra Costa, em
virtude de sentença judiciaria; em 3*
discuss-O, o «nr. 149, de igiki «;a_tbri-
zando-o a abrir, pelo Minisícno da
Viação, o credito especial de 4:.66$-6o,
para pagamento a Antônio Dias de
Castro; em ,j'discussão, o tt. 147; de
1916, autorizando-ò a abrir, pelo Mt-
nisterio do Interior, o credito dc
2:400t$ooo, supplcmcntar _ verba •15".
do art. 2o, do orçamento vigente, para
pagamento do aluguel de salas, de au-
diencias das pretorias do DÍ9tucto Fe-
deral; em 2* discussão, o n. -94 A,
de 191-, mandando considerar de uiti.li-
dade publica a Associaçãb Comm_r.cial
de Pernambuco, com parecer da com-
missão de Constituição -e Justiça; cm
1» discussão, o n, 174 A, de 1916.
autorizando o governo á abertura do
.credito d. 300 tooo-jiaoo' ao Ministério
do Interior, suppleme-ntar á venba .12"
do orçamento vigente, com parecei- da
eommissão de Finanças favorável ac
projecto. ,

Sendo annunciada a matena em dis
cussão, oecupou a tribuna o sr. Jcro
nymo «Monteiro, q|ue discursou longa-
mente sobre questões pessoaes. A ses-
são foi lovar.t_da ás 4 horas da tarde
depois de encerrada a materna de dis
cussão. mtm1t- —

O DIA DO «ENTE
Foram recebidos hontem pelo presi-

dente da Republica: o desembargador'Nabuco de Abreu, senhora e filha e
mme. e mlie Eugênio de Barros, qtte
o convidaram para assistir á festa çiyi-
ca que promove o Patronato de Mc-
nores, amanhã, ás 3 horas da tarde, no
theatro Municipal; mlle. Carmen Ly-
dia, que tambem fez convite a s. ex.
para assistir ao festival" que, em bene-
ficio das creanças pobres, realiza ama-
nhã, no mesríio theatro, - noite, e o
dr. Octavio Carneiro, que convidou
s. ex. para a conferência que realiza,
na próxima, quarta-feira, na Brbliothcca
Nacional, sobre a pecuária.

O chefe do Estado fez-se represen-
tar por seu secretario na sessão so-
lenne que a Academia Brasileira dc
Letras celebrou para a recepção do
novo acadêmico sr. Goulart dc An-
dri"!e- ,_i ¦ 11

O CASO DE FRIBURGO
Convmunicam-nos: —¦ "Tendo stir-

gido duvidas cm Friburgo sobre a 111-
telligencia do accordo do Supremo
Tribunal que concedeu habeas-corpui
á sua antiga Câmara IMunícipal, n.i-
recendo aos interessados que o accor-
dão tinha attingido tambem no org.in
do executivo Ida administíajçao Vocal,
isto é, a Prefeitura, o sr. presidente
do Estado tclcgraphou ao exmo. sr.
vice-presidente em exercício do Supre-
mo Tribunal, sr. ministro dr. Manoel
Murtinho, pedindo instritcçõcs para que
o liabcas-corpits fosse inteiramente cunv
prido, quaesquer que fossem os seus
termos. .

A resposta de s. exa. foi esta:
" Respondendo ao seu telegramma

de hontem, informo que o habeas-cor-
pus concedido pelo Supremo Tribunal
aos vereadores de Friburgo, j não diz
respeito ao 'Executivo Municipal."- —o--r>-r'i.i"

Avenida Salvador de Sá. 4 e 5 dc
R, de Tobias Barreto e

da•*•• •T*r': .

tante, o commcndador Ferreira Bote-
lho, para poder telegraphar aos pres-
tamistas de Genebra, rcunio os accio-
nistas e annunciou com 40 °\° apenas
do capital integralisado, que elle tinha
sido dc facto integralisado.

lAutorisado pela assemblea dc 12 de
maio de 1914, o "Jornal do. Commer-
cio" emittiu na praça do Rio dc Ja-
nciro o a" empréstimo, no valor de
.-.ooo contos ein debentures. Do refe-

... rido manifesto consta que o citado
56 eniprcstimo de ;.ooo contos é garan-

I tido nela hypotheca de todo o activo

 O sr. Gonçalves Maia — E que
já tinha dado ao Crédit Eoncier ?

O sr. Maurício de Lacerda — Ja
«inha dado ao Ci|édit 

"Foncier

Mas só obtiveram do s_r. Lafont a
entrega desta garantia c não o despren-
dimetlto das demais, porque o sr. Boil-
loux Lafont continuava credor visto
como os mil * quinhentos contos para
'pagamentos relativos ao empréstimo' de
Genebra tinham Sido acer-escidos de
quatrocentos -e quarenta contos. O go-
verno mandando dar só mil « quinlien-
tos contos ao sr. Botelho, -ficava o sr.

FALA O "LEADE1." DA OAMABA

O sr. Antônio Carlos começa dizen-
do que tem adoptado. como norma
invariável, a approvação de todos os
requerimentos de informações. Está,
aliás, no propósito de manter essa nor-
ma, por lhe parecer que é um direito
incontestável da Câmara reclamar ex-
plicações sobre, todos os assumptos dos
negócios públicos, como lhe parece
que é um dever do governo fornecel-as,
sobretudo em matéria que, de qualquer
modo, diga repito á moralidade da ad-
ministrado. Assim, está disposto a
votar todos os requerimentos que o »r.

OS NOSSOS SUBÚRBIOS

O Mcyer. quer uma praça k
ajardinada;

Uma Brande commissüo de moradores do
Mcyer procurou hontem o prefeito, a quem
íe. entrega do seguinte memorial :"Attendendo ás solicitações da popula-
ção do arrabalde do 'Dijtneto Federal — o
«Meyer _, solicitações essas de. que foi
e é dedicado advogado o ex-intendente
7Tiunicip.il dr. Ângelo Tavares, o prefeito
do qurulricnnio de 010-914, general Bento
[Ribeiro, dcsíipropriou um terreno á rua
Archias Cordeiro para nellc scr instaílada
a -praça ajardinada do Meycr.

Naa sobras desse vasto terreno edifica-
iram-se tim posto de Bombeiros e o posto•de AíT-istc-ncüa suburbano, -.melhoramentos
de profícuos effeitos para toda a zona sub-
.Mrtana. ifaltando apenas \>. cfcecução . da
idéa principal que -motivou a acquisicrlo
da área do terreno, hoje intercalada aos
doi» edifícios.

Os hhaixn-assisnados, proprietários, ne-
Rociãntes, profissionnes * moradores do
districto do IMeyer, _ julgando opportuno o
momento de se dinjircin a v. cx. para
que se diiine attender ás aspirações dc to-
dos os habitantes deste arrabalde e do9
que delle se avisinlíam, vêm, respeitosa-
mente, pedir aquellc beneficio ha tempo
promettido.*

E' hima aspiração ju=tissim,i esta dos
moradores do populoso subúrbio, que cer-
tamente terá da Twrte 00 dr. Azevedo So-
dré o acolhimento oue se deseja.

¦ •••••—li | ii im ¦ "^ ;^__ai a«-

O CASO DE MATTO-
GROSSO

-NOVO "HABBAS-dÒB-PUS" PARA
O GEXEUAL CAETANO

Deu hontem entrada na secretaria
do Supremo Tribunal Federal um novo
habcas'eorptts impetrado pelo dr. As-
tolplio Rezende a favor do general
Caetano de Albuquerque, governador do
Kstado de Matto Grosso, e que allega
achar-se sob coacçúo, cm virtude do
processo de responsa.ilidadç 'que lhe
está movendo a Assemblea ilístadual,

11* __>->-»p—-—;—;—

Finanças do município
I* PREPEITCR.. AMORTIZA: 05

SEUS EMPRÉSTIMOS
O prefeito, «por intermédio da Dire

cljoria de Fazenda, recolheu hontem
ao Banco do Brasil, .para paeamento
dos juros do empréstimo de 1904. cor-
respondcnles ao coupon n. 21, a quan-
tia de 4oo:ooo$ooo.

¦•--Mi»*»*—*¦»?--»

XA PREFEITURA

Os pngttmcntos qne seríío fpitoj
amanhã

Papram-s» amanhã, na Prefeitura, a<
seguintes folhas t Prefeito, Ga.inete dn
prefeito, Conselho 'Municipal « .«ecre-
taria* _. gabinete c do Consel-O,

.' 
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GRANDE QUANTIDADE
DB

PEio^rgiRS
De 17$500 - vendem-se a 9$800

{*£ 26$000- ,, i, 16$00O
MO

AO 1' BARATEIRO
cm definitiva liquidação

Avenida Mio Branco, 98-100
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'Os tiiemtrOs da émbalvctâa 9 fàYU 
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falado iõ JfóVeVnV; 
"Aõ clnffò,

i embaixador, cmtr a-almirante. Frontin

_ constituidã' pelos srs. contra-almlran-
te Ped'ro Max de Frontin, embaixador,
coronel Aehylles Velloso Pederneiras,
delegado militar, capitãcs-tenentes Ma-
noel Ignacio Bricio GuiUoii e Jorge
Dodsworth Martins, deve embarcar
para Buenos Aires, terça-feira próxima,
a bordo do cruzador Barroso,

Primeiro Congresso
Nacional das Estradas

de Rodagem
O QUE VAE FAZER A (REUNIÃO

PROJECTADA
O ministro da Viação approvou o se-

guinte programma do "Primeiro Con-
gresso daa Estradas de Rodagem", a
realizar-se' nesta capital a u do
corrente. Por intermédio do Mi-
nisterio da Viação, foi elle communica-
do telegraphicamente a todos os presi-
dentes e governadores dos 'Estados.

O prograimma se propõe a estudar e
resolver: *

a) organização do plano geral da
Viação ide Estradas de Rodagem do
Brasil com a designação das grandes
artérias de communicação, ás quaes de-
verão convergir os systcinas de viação
das estradas de rodagem de cada Es-
tado, completando o plano já approva-
do pelo governo federal e em parte em
execução pela Inspectoria dc Obras con-
trai as Seccas e os planos já adoptados;

b) Creação de organismos federaes,
estadoaes e municipaes que, dc alecordo
com o Ministério da Viação e Obras
Publicas e com', as demais autoridades
federaes, com os srs. presidentes e go-
vernadores dos 'Estados e com os srs.
presidentes das câmaras: municipaes,
exerçam uma acção pratica e continua,
de ordem technica, econômica, finan-
ccira e administrativa, paral tudo o que
se relacione com a construcção, melho-
ramento e conservação das_ estradas de
rodagem e das leis que facilitam o des-

: envolvimento da circulação dos vehi-
culos.

c) CondiçSes do projecto de con-
strucção ou de melhoramento de lima
estradai de rodagem e as funcções que
competem ás organizações municipaes,
estaouaies e federaes, pelos estudos, pro-
jectos, parte financeira e a execução
dos projectos approvados.

d) Concurso e facilitações de cre-
ditos pela estipulação de empréstimos
para a construcção .011 melhoramento
das estradas de rodagem; garantias
concedidas; amortizações dos empresti-
mos coutrahidos; sorviço de fiscaliza-
ção.

e) Estradas de rodagem estratégicas;
providencias de aecordo com o minis-
tro da Guerra e demais autoridades
militares,

í) Providencias legislativas federaes,
estaduaes e municipaes para a constru-
cção, conservação e melhoramento das
estradas dc rodagem.

g) Concurso econômico do governo
federal, dos governosestaduaes, das mu-
nicipaJidades, e dos particulares, na
construcção das estradas nacionaes, es-
taduaes, municipaes ou vicinaes.

ti) Concurso econômico das associa-
ções, sociedades, companhias c parti-
culares na construcção, conservação c
melhoramentos das estradas dc roda-
gem.

i) Accordos eom as autoridades mi-
.'tares na construcção das estradas de
rodagem.

j) Regimen preferido para o trafego
das estradas dc rodagem.

k) Instituto legislativo dos " Consor-
cios Estradaes", obrigatórios para os
prolprielSanioí, tiujos «ben_| ide |raizi se
valorizem pela construcção das estra-
das de rodagem projectadas.

1) iCodigo dos signaes indicadores
nas estradas de rodagem, e providen-
cias para a sua adopção cm lodo o ter-
ritorio da Nação.

911) Legislação federal, estadual c mu-
aicipal para o trafego dos vehiculos;
instituição dos " Trípticos" ; " Convênio
Internacional da Circulação dos Vehi-
culos de 11 de outubro de 1909".

a) Periodicidade dos " Congressos
Nacionaes das Estradas de IRodagcm",
e logar dc sua realização.

A TORRE EIFFEL
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Preços «de alguns artigos da secção de alfaiataria:
TERNOS de casaca com forro de seda. . . ... . 1809000
TERNOS de smoking com forro de seda. .-¦ ,- . 1609000
TERNOS de fraque ....-..•...., 1308000
TERNOS de jaquetão preto, azul ou de côr. . .., 110$000
TERNOS de casemira a começar de • ,„ 609000

tm u perra
Transferencia de aqunr-

tellninento
Lisboa. 30 — (A. H.) — O quartel

general das tropas acampadas entre
Queluz e 'Cacem ío» transferido 'para
Pcro Pinheiro.

O serviço de mobilização
do exercito

Lisboa, 30 — (A. A.) — A admi-
nistração militar está desenvolvendo ex-
traordinaria actividade para fazer face
a itodas as necessiddes do serviço de
mobilização. «Por esse motivo, o traba-
lho no deposito de fardamentos prose-
gue sem interrupção, de dia e de noi-
te, revesando-se as aur.mas de operários
e operárias ali empregados.

O ministro portuguez na
Itália

Lisboa, 30 —- (A. 'A.) — Está sen-
do -esperado nesta capital o ministro
plenipotenciario portugueu ein Roma,
dr. Euzebio Leão; que vem licenciado.

EM EXPOSIÇÃO
Na Casa Le Mobilier.á rua Chile, 31,

o que ha de bello em moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
mento. .

MOVIMENTO SÍSMICO
Recebemos hontem a seguinte conimu-

nicação do Observatório Nacional:"Foi registrado, ua tarde do dia 20.
um '«raco moviiiieiilfV ffsmlro, -.ja, dis-
¦tancia no epicentro não pódc ser calcula-
__t pela incerteza havida no traçado dus
primeiros movimentos.

Os primeiros tremores começaram as
16 hs. 6 111. o,

A parte principal começou as 16 li?.
13 ni. 4. _

O máximo oc-eorreu aa io tis. ísm. 4.
tendo se dado a terminação geral ús 17
¦hs. 45 m.o",

¦*,*>¦*-*¦**.

Morte horrível
MORREU ESMAGADO PELAS RODAS

DE UM COMBOIO
Uni trem dc lastro que corria hon-

tem pelo viadueto da listrada de Fer-
ro Central do Brasil, nas proximidades
da estação Lauro Müller, colheu o tra-
balhador José Antônio Baptista.

Teve morte iiniiiediata o infeliz que
era de còr branca, contava 50 annos
de cdade e residia á rua Capitão Ma-
cieira n. 64, na estação Dona Clara.

O cadáver foi recolhido ao Necro-
terio.

Uma súcia de velhacos

A.s anilinas.de contrabando
deram em droga

Estabelecidos com tinturario, ô rua Had;
dock Lobo n. 51, os irmãos João e José
Rodrigues Pires, moradores á rua Maclia-
do Coelho 124, foram ha dias procurados
por José Vasques um conhecido trampoli-
neiro de larga fama que lhes propoz a
venda por 3.S00S000 de ura grande con-
trabando de «anilinas.

Havendo grande carência desse artigo
no mercado, e sendo a quantia pedida
muito Inferior ao valor real da partida de
unilina, os manos Pires agarraram logo
com ambas a« mãos na proposta do Vas-
que*, dando a operação como realizada.

Ajustou-se então que a entrega da , ta-
«nda c o respectivo pagamento seriam
realizados liontem, nas trazeiras do morro
da Viuva, para onde o Vasques levou
liontem pela manhã,' de automóvel, os
manos Pire», alim de aguardar _a chegada
da ca traia eni que devia vir ate ali o es-
perado contrabando.

De iaeto pouco depois chegava a embar-
cação, conduzindo vários saccos e quatro
tripulantes, que saltaram para terra, re-
clamando logo uma prestação iTe 8oo$ooo
sobre o valor total do contrabando. Os
sra. Pires rocusaram.se a isso, e os qua-
iro piratas dKco_npuz*l.-ini-ii'ea, Utomro-os
anima «1 abaixo de quanto qua/íititivo
baixo lhes veiu á cabeça. E percebendo
que 03 quatro se ontrcoKiavam iiitclligen-
temenie, os dois induatriaes retiraram-se
dali com certa urgência, deixando o Vas-
ipics e os seus comparsas a admirarem a
velocidade com que corriam,

Para se desforrarem do susto, entende-
ram, todavia, os dois manos 1 que seria
llivertido« queixarem-se á policia de que
a quadrilha do Vasqiies os havia assai-
tado e roubado cm 8oo$ooo, e isso rcsol-
vido -foram, os dois contar a divertida
historia ao commiisurio de dia ao ,7o dis-
tricto.

Tiveram, porem, ponta sorte, ipais o
Vasques foi preso poucqj minutos mais
tarde c desmascaro'11-os em publico e raso
na delega^!., Icontando a .historia como
nós contamos acima, c confessando que,
dc facto, houvera idéa de embrulhar os
manos Pires mas sem violcnc.a de espe-
cie a'çuma.

O Vasques ficorf preso.

Os bilhetes números 26.139, 9,97* e
50.604, premiados respectivamente com
50 tono?, 6 :ooo$ e 5 :ooo$, na extracçao
ila Loteria «Federal realizada hontem,
30, foram vendidos: o primeiro em
Porto lAlegre, o segundo ua afencia de
S. Paulo e o terceiro nesta capital.

'Requereu aposentadoria o continuo
do Tliesouro Nacional, Manoel dos
Santos Cortes.

Esse funecionario, de ordem do_ nn-
nistro da 'Fazenda, foi mandado á in-
specção dc saude.

A solução da questão de
limites entre Paraná e

Santa Catharina
Florianópolis, 30 (A. A.) — O dr. Fe-

lippe Schmidt, governador do. Estado, offi.
ciou hoje «o Congresso 'legislativo, solici*
tondo do mesmo uma licença para sc re-
tirar do território do Estado.

O motivo que leva a t. ex. ausentar-
se do Estado prende-se a um convite, que
recebeu do dr. Wencesláo Braz, presiden-
te da Republica, a propósito da questão
de limhes entre este EBtado e o do Pa-
raai, que «oi (resolvida, tendo os dois
governos acecitado a proposta, e contra
proposta eobre a fixação de limites entre
os dois «Estados, cuia acção, desenvolvida
peto presidente da Republica, poz termo a
secular pendência.

O dr. Felippe Schmidt deve seguir para
essa capital, no dia 8 do -próximo mez de
outubro.

Curitiba, .10 (A. A.) _ Na residência
do dr. Affonso Camargo, presidente ilo
Estado, foi -lida a carta do dr. Wences-
lio Braz, presidente da Republica, sobre
a solução da questão de limites com San-
ta Catharina, na qual vem o seguinte tra-
(ado da nova linha : pela estrada de ferro
até á estrada dc rodagem para Palmas,
por esta até o rio Jangada e por este
acima até o divisor das águas, seguindo-se
peto mesmo até a Argentina.

O dr. Affonso Camargo, depois de ou-
vir os demais esclarecimentos dados pelos
capitão Fleming, declarou ao emissário que
acatava a decisão do dr. Wencesláo Braz
e que se adiava investido de plenos po.
deres -para solucionar a questão. Assim
sendo, s. cx. accedeu ao convite do dr.
Wencesláo Braz de _ir ao Rio ractifu-ar
o compromisso assumido com o chefe da
Nação, em nome do Paraná.

Curitiba, 30 (A. A.) — Chegou hon-
tem, á noite, aqui. pelo expresso paulis-
t«a, o capitão de fragata Thiers «Fleming,
sub-chefe da Ca_a Militar do presidente
da. Republica, que veiu cm missão especial
junto ao governo deste Kstado.

.•*.»*»*.¦—
DR, REGO MONTEIRO. Mole. das se-

choras e dos olhos. 7 de Setembro 81.
(J 6980)

NO CAMPO DOS AFFONSOS H

TEREMOS HOJE MAIS UM DO*
M1NGO »E AVIAÇÃO

Os directores do Aero Club Brasilci-
ro, de accõrdo. com o tenente aviador
Bento Ribeiro, organizaram para hoje
mais um programma de aviação, que
terá logar, ás 8 horas da manhã, no
Acrodromo dos Affonsos. Este pro-
gramma, que está bem desenvolvido e
inclue 03 melhores aeroplanos do'Aero
Club, será precedido pela aula pratica
dominical da Escola de AviaçSo, na
qual os alumnos farão exercícios no
taxi Anzane dc 40 H, P. e em outros
aipparelhos.

Depois desta parle preliminar, por li
só muito interessante, começarão os
vôos, sendo effectuados diversos raia*;
de accõrdo com o programma.

Quando Darioli e Bento Ribeiro, os
dois pilotos do Acrodromo, tomarem
assento nos grandes aviões, levarão
comsigo, nas excursões aéreas, os pas-
sageirOs que quizerem acompanhal-os.

O "parasol" Morane-Saulnier 100
H. P. e o biplano Farinan 80 H, P,
voarão tambem.

As provas serão presididas pela di-
rectoria do Aero Club.

¦r. » m >f

Hygienic Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"

RUA OUVIDOR 181

O ministro <3a Agricultura nomeou,
por acto dc 'hontem, medico do núcleo
colonial Annitalpolis, em Santa Catha-
rina, o dr, Raul Ribeiro da Silva Cal-
das

Os vestuários para meninos, üa TORRE EIFFEft, des»
afiam toüa a competência pela uxcellcuto quulidado do seus
tecidos, elegância o perfeito acabamento.

O RüitlÉE FO.BC.tl

*" O presidente da .Republica «cebeu,
tentem, no palácio do governo, ás 2 i|«J
da tarde, em audiência especial de des-
pedidas, os membros da embaixada
que vae, em missão especial, .represen-
tar o Brasil na posse do novo presi-
(lente da Republica Argentina dr. Hip-
-polito Irigoyen.

Essa embaixada, que, como se sabe,

D carvão nacional
O Club de Engenharia"' inaugura um novo

mostruario
O Club de Engenharia inaugurou,

fiontem, ás 2 horas da larde, um novo
mostruario de carvão nacional, proce-
dente de quatro jazidas, todas situadas
em Crcsciuma, Estado de Santa Ca-
tharina. Para confronto, ha tambem
amostras de carvão de Faxinai Preto
e do Tubarão, no mesmo Estado, e do
«Jc S. Jcronyino, no Rio Grande do Sul.

A simples inspecção desse carvão de'Cresciuma demonstra quanta fé pode-
mos e devemos ter ein resolvermos
com recursos próprios a carência de
combustível. Em verdade, trata-se de
¦carvões dc magnífico aspecto e que
aliás são expostos in nalura-, isto _é,«tal como saíram das minas. O carvão
de Cresciuma, porém, já foi ensaiado
por vezes, sempre com excellente re-
sultado, sobretudo num trem de carga
daqui para S. Paulo, numa barca da
Companhia Cantareira e no paquete"lAiina".

As minas dc Cresciuma estão aber-
«tas, com poços, galerias e cortes ver*
ticaes tcclinicaineiite tfeitos. A extra-
cção do carvão é facilima, mas nada
poderá fazer-se emquanto não houver
¦transporte seguro e econômico. Imagi-
ne-se que actualiucntc é forçoso en-
saccar o carvão c pagar 500 réis pelo
.transporte de 15 kilograninias apenas
desde Cresciuma a Laguna; a este
primeiro frete temos a accrcscentar o
frete marítimo de Laguna ao Rio de
Janeiro ou a qualquer outro porto con-
sumidor. Tal ó o preço que agora
mesmo vae ser pago por 50 toneladas
<ltie em breve chegarão aqui para ex-
periencias definitivas.

O estudo geológico das jazidas de
Cresciuma foi feito ha pouco pelo dr.
Kusebio dc Paula Oliveira, geólogo do
Serviço Geológico e Mineralogico do
Brasil, que alli permaneceu nas duas
primeiras semanas ide setembro.

O estudo ichimico meticuloso está
sendo feito por pessoas, competentes
e desde já pode affirmar-se que uma

das variedades fornecerá combustível
optimo para illuminação e coke, pois
B verdaldeirtuncntc o «typo l"c_iki»_;"
ou "coliing coai".

Investigações comtnerciaes feitas por
interessados demonstraram de modo
positivo que esse carvão seria agora

Só NA CASA POHTUGUESE JOE*
Rua Assembléa, 40 — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, 3$8oo,

OS OPERÁRIOS DA
PREFEITURA

Vão; ser pagos os salários
em atrazo

Folgamos registrar a presteza dom
que o prefeito attendeu a justíssima
reclamação dos operários, de que nos
fizemos eco, relativamente ao grande
atrazo no pagamento dos salários ven-
cidos ha mezes,

Hontem mesmo a Directoria dc Fa-
zenda da Prefeitura iniciou o paga-mento dos salários referentes ao mez
de junho, distribuindo á Inspectoria de
Mattas e á Limpeza Publica a quantia
necessária para o pagamento dos sala-
rios devidos aos operários das seguin-
tes repartições :

Estação Marítima, 4:45i$33..; Esta-
ção Central, ?2:asS$o82; Posto de S.
Thereza, 3i4'3$5oo; Posto do Rcalen-
go, 1:6835500; Posto dc Santa Cruz,
2:7io$soo; Posto de Ramos, 4:450$;
Posto da Ilha do Governador 3:925.125o
Posto de Paquctá, 1:2oy$soo; Pontes,
3t'54$5oo; Fazenda de Guaratiba, ...
i:303$5oo; Officinas, I3tz35$ooo. To-
tal 111:792$G6s,

Para amanhã marcou áquella dire-
ctoria o pagamento do pessoal das es-
tações de Rio Comprido, Andarahy, S.
Christovão c Tijuca, na importância
total de 59:27i$750.

O pagamento do mez de junho dos
operários da Directoria de Obras e

Viação, começará na próxima quarta-
feira. ^

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

. Exeellentes acconimodaçües para fíttii-
lias. Kxplendida vista para o mar. Com*
p.elamcnte reformado e com mobiliário mo*
demo. Cozinha de Ia ordem. Situado no
melhor ponto do capital.

¦ >**»<__¦
Em Lisboa

ROMARIA AOS TÚMULOS DE BOM-
BARDA E DO ALMIRANTE REIS
Lisboa, 30. (A. H.) — Realisa-se

amanhã uma grande romaria civica
aos túmulos do dr. Bombarda c do Al-
mirante «Reis.

O cortejo formará no Terreiro dò
Paço. devendo incorporar-se ao mesmo
tropas dc cavallaria, bombeiros, musi-
cas, representantes do governo, auto-
ridades e diversas collcctividades.

O DIA NO SENADO
A' sessão de bontem reuniu numero

legal.
Depois da leitura do expediente, con-

stante dos_ pareceres de commissões,
que publicámos etn nossas -ultimas edi-
ções, occiiparãm a tribuna os srs. Vi-
ctorino Monteiro e «Erico Coelho, em
referencia a commentarios d'0 Impar-
ciai sobre um parecer da commissão de
Finanças.

Em seguida, o sf. Abdias «Neves re-
quereu e obteve a inserção, nos annaes
do '(Senado, das informações do mi-
nistro da Viação, relativas á projectada
estrada de ferro de Petrolina a The-
rezitia,

.Na ordem do dia, a casa rejeitou,
de a'ccordo com a commissão íe Jus-
tiça, a proposição da Câmara que con-
«sidera de utilidade l/(4ff*s todas as
ligas de instrucção existentes uo ipaiz,
e approvou, em 3a discussão, a pro-
posição que abre o credito de...
57:64.8$74o, para .pagamento a d. Fan-
uy Worms,

E... os senadores foram receber os
subsídios. *¦>**->*.¦*-!

Amanhã s

Inauguração das

1. IISII Ml»
PARC RO YAL

Nós bebemos, vós bebeis, elles
bebem HAXSEATICA.

¦*,»*»*.*—

A Oeste de Munas
OBRiA«S QUE NAO iPOiDEOI S-fla

EXBOWTAIDAS
«O ministro da Viação communicott ao

presiidcnt'0- d'o «Estado de 'Minas Ge-
raes que as obras para o restabeleci-
mento do trafego da -Estrada de 'Ferro
Oeste de 'Minas, entre Ribeirão Verme-
lho e Barra «Mansa não podem ser exe-
enfadas por não existir dispositivo de
lei jem vigor quo ipermübtai realizar
aquellcs trabalhos, assim como t o cre-
dito necessário inara q nresrhjo fim.

Todas as Noivas chies e clegan-
tes, compram

seus enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Uruguayana n. 83 — Rio —
Pecam catálogos:—__»—- ¦

TUBERCULOSE dos ossos, scrophola,syphilis, doenças do listoma^o, tratamen-pusiuvu que «sc mivuu 0«-il«l ub****** *"* „„„' „_-_' '" — W—•_-*?' -•¦. ***;¦¦•••-»
Siesiiió facilmente vendável, c por bom) &^Cffi^.^. 2^ „ ^ 2,"'<preço. Torna-se, portanto, justo que o ¦*' \m- —_—i!.
governo preste attenção a esse assiim-, ,„ _,„.„ «ri_¦___.«*•governo preste attenção
,pto, de modo a evitar que apenas por-
que faltam uns 50 kilometros de estrada
<le ferro não possamos explorar jazidas
tão extensas e fornecendo unia hulha
de tão boa qualidade.

IMS ____.. _¦ ,

O CENTRO LOTERIGO
sonlinóa a vender

< SORTES GRANDES
O"SERVIÇO MILITAR

Parece que o. sr. Sylvestre
Machado, é antimili-

'¦ taristia
i O 'presidente da junta de alistamento
militar do 0o municipio officiou ás ai-
tas autoridades da Guerra communi-

cando que a 9* delegacia dc policia
não respondeu a offieio algum da jun-
ta c que a 12? devolveu todas as lis-
tas cm branco.

•Por tal motivo c .pela falta de etitliu-
siâsmo dos moradores daquelle distri-
cto, a junta conseguiu alistar pequeno
numero de cidadãos.

O presidente da junta cita o art. 151
do regulamento_ do soííeio, que manda
punir m autoridade federaes que ne-
igarem seu auxilio ao alistamento,agin-
ij. par:\ isso os fribunaes competentes,
jb apptlcinao-: aos reincidentes a pe-
«ia ie demissão.*¦ 

»
Em Alagoas

VAE SER CANALISADO O RIO
CORURIPE

*íM..ci;h'i, 30 (Do correspondente).—
Pigovernador do Eslado, por acto de
I10iite.11, abriu o credito autorizado por
lei, pura a" execução dos serviços de
fiBíliaeia d» ria Corur_?e, _,,- ¦*-v

NO CLUB M1LITAU

O primeiro jantar mensal da
officialidndo

Realizou-se hontcin, no Club Militar, o
p.imciro jantar mensal üa ofíicialidade des-
ta guarniçâo,

A refeição foi servida na sala "Tuyuty",
tendo sido as nicsns presididas pelos gene-
rees .-Botafogo, Barbedo e Sdcmbriiio de
Carvalho.

¦*)>**_»»___¦

CONTRA V) ICALOR
'Usar* os refrlgernntes filtros,

Mignon, 2 litros, á 10$; Pasteur,
á 209; Garros, á 30$; Deliria, á
30$; lícrkefcld, á 40$; MalUé, á
50$, o Fiel, a 100$.

Na CASA MIIMZ—Ouridor 71¦*.»**«*>¦

Manobras militares
Exames de companhias do

1° regimento de infan-
teria

Na próxima segunda-feira, realizar-
se-á o exame de companhias io i° re-
gimento de iuíanteria, aquartclado ua
Villa Militar.

A's provas desse exame, assistirão
os gencraes Gabino Bczouro, tino Ra-
mos, Celesliano Alvc3 Bartos e mui-
tos officiaes desta guarniçâo.?!¦*

8. B. de Direito
Internacional

Discutem se as the
ses sobre divorcio

AMIGOS DO ALHEIO

Quatro "piratas" presos
Jij.midfii -eni efeni man dita para cavar

rins diiiíi-iros, necessários ao custeio dc
«ma n;*(y:s.i patuscada, planejada para ho-
je, na i\*nha, os larápiosa Catul'o de 'Mo-
rr.es, vuipo Cartolinha ; Krnesto dos San*
los Carvalho, José Doinincucs Campos e
Jlcncilicto de Oliveira, vulgo 7,é Baleado,
deram um saque cm rc^ra na gaveta do
!.:\ iPoranz (.Vraíiowsky, dono da garage
ibloyd, i rua do Rezende 21, roubando.
d;ili a (jtiántifi dü i:4oo$ooo.

Vendo-se roulrado, o it". Grabòwsky deu
queixa á policia, sendo liontem -presos os
l.i";.pÍo-y çiuc vün ser procehsados pelo
delegada d„ 1,1" districto.

Ivnresto, o chefe da troupe, era empre-
findo dn ii.ir._Be.

Na Central do Brasil
UMA OAiIXA iDE BEIJ..SOES P.\m\ 0«P.ESSOAL, JORNAUEIRO

O ministro da Viação remeHeu hon-¦tem ao seu collega da .Fazenda o l>ro-
jecto dc regulamento para a installaçào
de uma caixa de .pensões do pessoal jor-
naleiro da Estrada de «Ferro Central do
Brasil.

«llXfc
Bordados á machina e á

- Ponto á jour e picot — Passa*
manaria. CASA VIANNA. Largo

Francisco 14, 1° andar.
—-*¦ m • tm

mao
ds S.

SERVÍCO DE AUX0-031XIBÜS

Vamos ter um serviço entro Mau.í
o o Monroo

O prefeito deferiu o requerimento
do engenheiro H. L. Wbeattey, que
se propõe a estabelecer um serviço de
transporte, por meio de "auto-onini-
b-.is", entre a praça ,Mauá e o paiacio
iMonroe, ctfstando as passagens jioorei», . 

"~"v

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
nanas, operações em geral.
DR. APRIGIO DÇ REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, narii e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório; rua Sete dc Setembro n. 09.

(A 8194)

CÂMARA PORTUGUEZA DE
COMMERCIO E JKDUSTRIA

DO RIO DE JANEIRO
Sob a presidência do sr. José Constan.

¦te, reuniu-se hontem, ás 9 lioras da noite,
na sua st*de, o conselho director desta
collcctividadc.

Entre vnrios assumpto.. de capital im.
.portaucía foi discutido largamente o da
colonisação portugueza, th ema desenvolvi-
do pelo sr. Carlos Malhciro Dias. na sua
conferência, realizada no salão do "Jor*
nal do l_-ommercioM, a 28 do mez findo,
c que tanto interesse despertou no seio
da colônia, sendo exarado na ceta um
voto dc louvor e Agradecimento ao come*
rencista.

BRASIL-URUGUAY

O iioto ministro no Brasil
Jlfoníet-ii/i-o, 30 — (A. A.) — A im-

prensa desta capital continua a afíir-
mar que será nomeado ministro dn Uru-
Kuay, no Rio de Janeiro, o sr. Manoel
Bernardcs, que actualmente ahi oecupa
o cargo de cônsul geral.

Esteve reunida, sob a presidência do
dr. Amaro Cavalcanti a Sociedade
Brasileira de Direito Internacional.

Foram postas em discussão, as the-
ses sobre divorcio que haviam sido
propostas pelo dr. Pedro Lessa e a res-
peito das quaes emittiram parecer as
commissões de que foram relatores o
dr. Viveiros de Castro e o dr. Sanclio
de Barros Pimentel.

Usaram da palavra o dr. Viveiros de
Castro para sustentar o seu parecer
contrario á homologação da sentença
de divorcio (i* thesc), o <*ir. Pedro
Lessa para uma explicação quanto ás
duas theses que formulara, o dr. João
Cabral para se manifestar, relativa-
mente á i* fhese, pela homologação
da sentença na parte referente aos di-
rcitos patrimoniaes, o dr. James Dar-
cy para defender o voto em separado
do dr. Pires e Albuquerque c seu, no
sentido de ser recebida o sentença
em todos os effeitos, e o dr. Edmun-
do Jordão para se referir a um caso
concreto compreendido na 2a these.

O dr. Viveiros de Castro apresentou
a seguinte these de direito intemacio-
nal privado, que foi enviada a uma
commissão composta dos drs. Pruden-
te de Moraes Filho, Raul de Souza
Martins c José Linhares:"Não tendo havido pacto ante-nu-
pctal, o -regimeii dos bens no casamen-
to de uni estrangeiro com uma brasi-
leira, celebrado no Brasil perante o
Juiz Competente, deve ser regulado
pela nossa lei ou pelo estatuto pessoal
do marido?"

Encerrando a sessão, o sr. presiden-, . «„,--„-_;.. „.j-, ,n nre_
te deu por findos os trabalhos e de- O sr. Panduv«^^^^^e.
elarou que a discussão continuaria na sidente dp W-^fefc*
próxima reunião convocada para terça-; dos trabalhos, do mesmo o chefe da -
feira, 3, ás 4 th horas da tarde, rio' secção da Direciona do seu gabinete,
salão da Bibliotheca Nacional. dr. Oscar Bormann, que se acha 111-

Foi acceito membro associado o dr. cumbido de serviços de natureza espe-
Affonso Bandeira de Mello. I ciai, no qur.l não pôde ser substituído.

«GAUNílí contra os carrapatos no
_.X*_,_CU1U&> gado Vende-se na Hor-
lulania; rua do Ouvidor, 77.

No silencio da noite
FORAM SE AS JÓIAS E O AMIGO

Os rus.os Jncoli Brostciiii e Ida Katz,
moradores á run de Sant'Anila 33, numa
pensão, tinham ali 11111 amigo, seu com-
patriota, chamado Salomão I.eibowitch, que
liontem sckuíu parn S. Paulo, inesperada-
mente. ,

'Lopo depois dc. no amanhecer, saberem
essn noticia, os dois amifios dc Salomão
verificaram que elle os havia roubado cm
ceica de dois contos de jo.as, alem tlc
vim crande quantidade de cortes dc seda
<iui' Ida guardava cm sua mala.

Desolados -foram Ida c Jacoli dar quci-
xn ao delegado do i4» districto que man.
dou pedir á policia dc à. Paulo a pnsao
do larapio.

Temos sob medida pelos ul-
limos figurinos de casemira
de côr, azul ou preto. Teci-
cidos Inglezes Old-lingland.
2- — URUGUAYANA — 22

A' MARGEM DA GUERRA

t
Berlim, 30 (T. O.) — O parlamento

nllenião rccncctou os seus trabalhos kí 3
horas da tarde de onte-hontem. As «alas
das *scàsõe9 apresentava o aspecto dos
grandes dias pãrlanicntircs. As galerias
estavam repletas, achnndo-se presentes á
solcnni.laile todos os diplomatas estrangei-
ros que ss encontram em Berlim, quasi
sem excepçüo. No discurso inaugural, o

presidente dr. Kaempt disse que a guer-
ra militar, econômica, e politica attingiu
agora o seu apogeu. Em todas a_ fren-
tes tr.vva-sc violenta tuta pela decisão íi-
nal. A .posição da Allemanha porém, 6
satisfaetoria debaixo de todos 03 ponto»
dc vista. Em seguida o orador fez men-
(,*ão á clicgada do submarino "Dcu/ts*
chland" nos Estados Unidos, c leu os te-
lcgr.iinmns trocados com o imperador Gui-
liicrme II por oceasião do inicio do ter-
cciro anno de guerra, bem como os tro-
cadus com o presidenta do parlamento
húngaro -por 'oceasião da queda dc Tu tra*
kan. As .palavras do dr. Kãempf foram
acolhidas com grandes applausos.

Depois dc despachar alguns assumptos,
o chanceMer do império levantou-se no
meio do silencio geral, dando começo 00
ki discurso, que todos ouviram com a
maior attenção. Tendo traçado em resu-
mo o «ysterna diplomático de declaração
dc guerra da Itália e da Rumania o ora-
dor recordou que o embaixador allcmão
tinha abandonado Roma depois da dccla-
ração de guerra da Itália á Austria-Hun-
gria, salientando quo nesta oceasião a
Allemanha annunciára que os italianos
encontrariam as tropas germânicas lutou-
do ao lado dos seus camaradas airstro*
húngaro-», na fronteira italiana. E acerca-
centou: "Assim o estado de guerra exis-
tia praticamente, porem a declaração da
guerra 60 mais tarde veiu a dar-se.

Segundo todas as apparcncias a Itália
temia os funestas conseqüências que iriam
sofifrer depois de existente a guerra, as
svas relações econômicas comnoíco. De
outro lado, o governo de Roma preferia
que em nós recaisse o responsabilidade
da declaração «das hostilidades. Não lia*
via, porém, razão para jogarmos a par-
tida da Itaün. A nos«a tactica foi jus-
tificada .pelos esforços incessantes da Eu*
tcnlc, 110 sentido de convencer a Itália
de que nos declarasse a guerra. Apezar
ile tudo, porém, o governo italiano resis*
tiu mais de um anno. Finalmente, os me-
dida,s ida Inglaterra, empregadas com egual
atrevimento contra 03 neutros c contra
os seus aluados, tornaram-se demasiado
fortes. A guerra para o Itália está dc-
pendente do carvão e do dinheiro inglez,
c foi cs£a dependência que a obrigou a
obedecer ás imposições britauniean. Não
resta duvida que a dceísão do governo
italiano foi provocada pela coação ingleza.
As esperanças italianas nos Balkaiis tnm-
bem exerceram influenciai Como é sabi-
do a Itália anVbicioua o* territórios liai*
kanicoi que se acham sob a espnera na-
tural dos austríacos c gregos. Para não
ser abandonada, ella julgou necessário to-
mar parte na expedição do general Sar-
rail, o que poz novamente frente a fren-
tc as tropas allemãs c italianas na Mace-
don ia.

Ha Grécia a systema
é outro...

E'POR ÜM TUBO
g—¦—_i______¦____¦—-—-»_____».
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STAD11.
RESTAM AO AR LIVRE,

ALM0Ç0S, JANTARES 19 OEIAij
ALMOÇO.

«Síaj-onaiso de badejo;'
Sarrabulho á portugueza}
Churrascos de figado.

JANTAR ij v*
Cremo de couvcílor ;>',Pescada & portugueza;'Língua do Blo Grandej]
Pcrú ú brasileira. J,

CEIA:
Canja, sopa á 1'oignoa,- ostraélfrescas, camarão torrado, pescadt.lnuas, coxinbas de frango, costek

letas e filhotes de pombo. »
Fraca Tiradentes, l—T. 665» Oi

O proprietário, r
A. MOTTA BASTOS, .

— «•»>*- ' i)

As"] »

Um velho eleitor de Salolticct
deposita o seu voto no tubo

Aqui, nesta terra, -vivia-se a rccla-
mar contra tudo o que cheira á eleição
e a processo eleitoral. Agora mesmo,
discute-se, na Câmara, acerca do pre-
ço que custará cada titulo de eleitor ao
escrivão respectivo: as opiniões oscil-
Iam entre i$ooo c 2$ooo.

A maioria dos lycurgoa cuidam que
os emolumentos devem ser fixados em
2$ooo. Deputados conspicuos represen-
tantos dc districtos remotos como Cha-
•péos d'Uvjis_ Fim do Mundo, Caixa-
pregos, etc, inclinam-se para o paga-
mento de i$ooo, .por titulo.

As injuneções da vida local influem
poderosamente. Dahi as controvérsias.
Mas tudo isso por; que, para que ?
Para se fazerem eleições. Ora, nós to-
dos sabemos o que são as eleições no
Brasil. São uma -pilhéria. Ellas uão
representam outra coisa senão uma
farça, uma comedia, freqüentemente
sangrenta. São uma coisa que está em
conhecimento de todos.

Mas não 6 somente aqui, no Bra-
sil, o logar onde os .resultados 'da^
eleições se vêem por um oceulo. Vêm-
sc tambem por um oceulo, em outra
parte, Onde ? Na Grécia, por exem-
pio.

Effectivamcnte, a nossa gravura re-
presenta um contido eleitoral, no paiz
hellenico. Um eleitor vota, e vota por
um oceulo. Dc onde se infere que, na
Grécia, a força é ainda menos força
que entre nós; os eleitores, antes do
resultado são prevenidos de que elles
— os resultados, — só são verifica-
veis por um oceulo..,:

_»<*».»-
O ministro da Fazenda, àttcndçndo

ao que solicitou o governador do Esta-
do da Bahja, autorizou o despacho,
mediante o pagamento da taxa de 8 "j"
ad-valorcm, do material destinado á pri-
meira installaçào electrica ' para illiinu-
nação da cidade dc Nazarctli.

E o sr. Calogeras-
advogado da aliena-

ção do Lloyd . '

Na ordem do dia da sessão da Câ>'
mara, «liontem, oecupou a tribuna o ir.'
Maurício de Lacerda, para retirar o,
requerimento dc informações que en*
viara á mesa, referente ao fornecimenj
to de carvão á Central do Brasil e ai
intervenção, «esse fornecimento, dai
Johnson Line. Antes, porém, de ser re-
tirado o seu requerimento, o represcn-«
rante fluminense pronunciou um longa
discurso,

O sr. Maurício de Lacerda começa
recordando que lia muito vinha o go*
verno da Republica sendo aceusado pelo
•r. N. !N. sobre negócios da Central,
sobre varias irregularidades, desde o
contrato de inanganez, até ao con-
trato das locomotivas e, por .fim, o con-.
trato do carvão. Nesse ultimo contri-<
to, o tópico principal da accusaçâo era;
de que o director da .Central era afre-
guezado de uma firma fornecedora!
constituidã de parentes seus. Muito
tempo depois do appareciincnto da pai-* lida defesa do sr. Arrojado Lisboa*
deputados amigos ou defensores seu*
appareceram sustentando que o dire-
cíor da Central se socco.rera, da firmai
de parentes para romper as imposiçõeí
de um trust, formado pela liraziliart
Coai, em cujo nome estaria, então, fa-t
lando, na Câmara, o sr. N. N. En-
tretanto — proseguiu o orador . —
o sr. Arrojado Lisboa declarou c os
seus advogados afíirmara-n isso, es*
qttecidos de que anteriormente haviam
dito que o director da 'Centrai não ti*
nha parentes na firma 'Eonscca Miicha-
do & C., falseando, assim, a verdade,
numa defesa improcedente c frágil.

O sr, Maurício de Lacerda trata, eni
seguida, dos fornecimentos ao Lloyd
pela firma Caílas Bastos & Çv, fome-
cimentos suspensos por ordem do sr.,
Wencesláo 'Brazj que tinha parente.,
nessa razão social, citando a propósito,
o facto do presidente da 'Republica ler;
escripto uma carta ao director da Cen-
trai, intimando-o a cessar com os for-
neciment09 das firmas em que tivessem!
parte sócios seus parentes consaugtii-
neos ou afins, passando a allinlir de-
pois a prevenções que contra o sr. Ar-i
rojado teria o sr. Antônio Carlos,
leédcr da maioria. 'E o orador reinei

. mora o negocio da remoção, de um fun-:
ccionario daquella ferro-via, protegida
do .sr. Antônio Carlos, causa principal
das prevenções actuaes. Mas — diz o
orador — a antipathia com os Andra-
das, õio pensar do sr. Arrojado, vae
mais longe,

O sr, José ,Bonifacio tem uma ola-
ria que fabrica uns 120 a 140 tijolos
por anno e entendeu que os trens ex-
pressos deviam fazer uma parada nií
sua pequena propriedade industrial,
afim «e receber não só a "mercadoria"

produzida como os seus funecionarios
de categoria, O sr. Arrojado desatten-
deu o pedido, provocando resentimentos
dá parte do sr. José Bonifácio. Do sr.
Nogueira Penido, o sr. Arrojado pre-
tende defender-se com uma historia se-
inelliantc, assim como intentou pessoal-*
mente defender-se, junto ao presidenta
da .Republica, das aceusações que lha
foram feitas dc ter uma firma domes-
tica, Fonseca Machado & C, como at
principal fornecedora dc carvão para ai
Central, allegando que a firma Caldas
Bastos & C. .tambem fornecia ao Lloyd,
delia, entretanto, fazendo parte paren-
tes do próprio sr, Wencesláo Braz.i

O ministro da Fazenda comniunicou
ao da Viação ter sido lavrada a cs-
criptura dc venda do terreno situado
na cidade de Va.souras, «Estado do iRio
de Janeiro, vendido á União pelo dr.
Henrique Eorges Monteiro.

COM O

<i

URINAS Exame completo,
«5$; de sangue, 30$

DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade do Medicina — Uruguayana, 35.

O. B. DE REGENERAÇÃO RE-
PIIÍLICAXA

Uma reunião convocada para Iiojc
Reünesc hoje», ás 2 horas «da tarde, na

siíde Ao Gr cimo X, li. Floriano Peixoto,
á rua General Câmara n. 256, o Centro
llra.ileiro <3e Kegcreração .Republicana,
para elaboração «los scu-s estatuto?. São
convidados a comparecer nào só os «*-
sodados, como tambem todos os repuuü-
canos, nue estejam dc aecordo com a rc-
generaçio rcj-u_iicana 5 iaiiisr-l.e^^-—•-

20 'I. DE DESCONTO
em todos os artigos

PASSA RAUIVIEre
172 r. Ouvidor

FORMICIDA PASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra.se
cm todas as casas de primeira ordem
desta capital e de todos os Estados.- •*,*>

O "PALACE-CAFE"

Realizou-se liontem s.ma
inauguração.

A nossa capital conta desde hontem
com mais um bem montado café, á rua
do Ouvidor n. 157, de que são proprie-
tarios os srs. Pardo Pércz Sc l-ernan-
rfi-s, já estabelecidos com casas conge-
neres ás ruas 1" de Março n. 49, Vis-
conde Inhaúma 11. 23 e Avenida Rio
Branco n. 54.

O novo estabelecimento que está in-
stallado com todo luxo c conforto foi
aberto ao publico ás 4 horas da tarde,
tendo antes seus proprietários offerc-
cido aos seus amigos e representantes
da imprensa um "lunch", que correu
animado, sendo ao terminar levantados
vários brindes.

Durante .1 inauguração tocou nma
pequena orchestra e os proprietários
da charutaria ali installada offerece-
ram aos presentes, delicioso* caaru-

. jos d.. Damiemaun &. Ci*K

CIMENTO 2ÍS.&
Xeleoliono 834, Central. —- Run

Santa Luzia 202
 PAULO PASSOS & C. —

IF,' necessário fazer a mudança completa do vestuário, para
uznr roupas cm tecidos leves c apropriados ;á estação actual;
é tuna necessidade que se impõe, como beneficio salutar, com-
modidade e bem estar. Devc-s-' portanto adquirir os artigos
precisos para esse fim, tendo cm vista o despendio na fôrma
mais restricla.

rãs um caso muito importante que nos propomos a re-
solver, dando a indicação de nina casa, que vende tudo quan-
to é concernente a tecidos de todo o gcncro, por preços muito
mais baratos, do que se encon tra cm lqualiiucr, outra parte.
lissa casa, não c difficil dc tel-o advinhado, referimq-nos a
CASA LEITÃO, largo de Santa Rita.

A campanha presiden-
ciai nos Estados

Unidos
.Vot'íi York, 30 (.-í. //.) — Diseur-

sando hoje em Longbranch (Geórgia),
o presidente Wilson declarou que, _se
os republicanos vencessem as eleições
presidenciaci, os listados Unidos fatal-
mente intcrviriani na Rtierra europea.

O ex-presidente Roosevelt tambem
proferiu longo discurso, em Battlc
Greek (Idaho), no correr do qual ac-
cusou o presidente Wilson de estar sa-
criticando a honra da nação. Por is;o,
aconselhava a eleição de Hughes, por-
que via neile o unico meio de salvar
o paiz c de o livrar da nodoa de euais-
ta que a politica de Wilson lhe acarre-
t0lÍJ ,.-,-».-

O DE8APPAREC1MEXTO DE
UMA COXTA UO THESOURO

O processo cm poder do ministro
dn Fazenda

O sr. Pandiá Calogeras vae, final-
mente, resolver o escandaloso caso oc-
corrido ha tempos 110 Tliesouro Xacio-
nal sobro o desapparccimento crimino-
so de unia conta dc 75 :ooo$, já pro-
cessada, facto este por nós noticiado
com todos os detalhes.

O volumoso processo feito pela com-
missão de inquérito administrativo no-
mca-Ja pelo sr. Jovita Eloy, director da'Despesa Publica, já se acha desde hon-
tem em mãos daquelle titular preten-
dendo s. ex conforme declarou, dar,
dentro em breve, o seu despacho fi-
nal, punindo rigorosamente os fun-
ccionarios criminosos.

Junto ao processo acham-se as dc-
«fesas dos escrip-uraris» |_,çite Júnior

_e Laíajette Santof*_,-~:>'1""

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

wmaawsBaaaamamamnaawawm

Transferencias de cônsules
argentinos

Buenos Aires, 30 (A. A.) — Foram
trasUdacios : -para Paranaguá, no Urasil,
o actual cônsul cm Ncw-tnstfe, sr. Agus-
tin Cnsal, e para Xcw-Castle, o que exer-
cc actualmente essas funcções cm Para-
i.acui, sr. Eugênio Cattini.

-—¦¦•»?**«- «F-.

Gêneros- fllimenligos•bons e.bKraíós"
ftiaJckdeftfencdr-Co/omfa

E(

Foram concedidas nelo ministro da
Agricultura as scçuintes licenças: de
30 dias, sem vencimentos, ao plianv.a-
centico ilo núcleo colonial Kstevcs Ju-
nior, Accioly Hujro Duarte; dc tres
mezes. cm prorogação, ao ajudante, ad-
dido, do Serviço de Protecção aos In-
dios «Raymiindo Hostenio.

O ministro da Fazenda autorizou o
levantamento da fiança do fiel de ar-
mazem da Alfândega do Rio de Janei-
to. Bento. Manoel dc CarrazedOj.

Os ministros da França e
da Rússia na Argentina

Biirnci Aires, _o CA. A.) _ Chega-
ram hoje a esta capital os srs. Julleinicre_ Stcin, respectivamente, ministros ila
trança e da Rússia junto ao governo ar-
«ei;tino. que foram em visita a diversas
localidades do interior do paiz. m t _¦_. ia'
Fallecimentos nos Estados

Florianópolis, 30 (A. A.) — Falleceu
hontem o sr. Itgydio Taranto, antigo p.-o-
prietario do Crande Hotel.

Natal, 30 (A. A.) _ Falleceu hoje,
nesta caiiita! d. Joaquiná Paiva, ,<tiãe dosr. Thcudo.io Rihciro Paiva.

Tomando em consideração as provi-dencias solicitadas pela Liga do Com-
mercio desta* capitai, o sr. José Eezcr-
ra mandou que nas repartições depen-
dentes do Ministério da Agricultura
fossem adoptadas as formulas suggcri-
dns pela l.iga 110 tocante ao systema
por meio do qual Se fazem as acquisi-
ções de material.

Depois de commentar esses suecessos*
o orador passou a relatar o que liJ
tempos A Rua denunciou acerca dc urrf
sr. 'Carlos Mago, que queria forncce_(
carvão á Central e foi repellido peloi
sr. Arrojado, porque não quiz admiiti»,
que parte da parentella delle directoi)
da Central fizesse parte da razão so-t
ciai ,<jue se deveria fundar, para -<
consecução, do contrato de forneci^
mentos,

iMais tarde, ajparece •— proseguiu ò
sr. Mauri«cio — o sr. Charles Meisel,
como intermediário da Johnson Line,
na mesma Central do Brasil, propondoí
os fornecimentos ,de carvão, tçiídoí,
comio sócio, não os parentes da firma;
Fonseca Machado & C, mas o sr. Ca*i
inillo Reis, primo do sr. Arrojado. A_m
parece e propõe o fornecimento do car-
vão. O tir. Arrojado resiste. O sr.
Meisel níanda umi sem intermediário;
de galão ao sr. Wencesláo Braz c este,
com áquella pobreza dc espirito que lho
é peculiar, concorkla com o intermedia-
rio e manda o sr. Arrojado I.isboar
fazer o co'ntra.o, no qual a firma,
& Companhia simula perder muito ,di-;
ííheircl • no fornecimento, e feilo _n_;
cortdiçõés 'taes que o ministro da Via-;
ção declarou que em outras quaesquer,
não seria o carvão obtido e a Contrai
paralisaria o trafego. Ora, a Johnsoni
Line coinlprometlieu-se a_ «transportar!
por menos 2 dollars, ou sejam S$Soo, a]
tonelada de carvão, até esta praça. Oi
preço actual do carvão é de 18 dollars'í
senldo dc 4 dollars o valor de tonela,d*|
e de 14 o frete. Mas _se esse carvãoij
viesse pelo Lloyd, que é próprio nacio-j
nal, o frete de 14 dollars teria 30 "l",
de aliatimento, dc aecordo com o eáta-'
beleeido para as cargas do governo, na?
forma do decreto .de 30 de dezembro
de 1909. Seria o facto, então, em vez
dc 14 dollars, de 10,25. Quer dizer queí
a ¦ Johnson Line, abatçnido 3 dollars,
ainda nâo chegou ao limite do abati-'
mento qtie, pelo decreto dc 30 de dc-
zcinbro, tem o governo no Lloytd, quei1
é de 3,75. Assim, pelo actual contrato,.
•1 Central, tondo o abatimento de 2
dollars, a 4?400 o dollar, faz uma Cco-
nomia, cm moeda corrente, de 528 con-
tos. Mas se viesse esse carvão pelo'
Lloyd, com 30 "|" dc abatimento, on-
3,75 dollars menos, a economia seria de
726 contos, deixando, pois, a Central de1
ganhar, por economia, 198 contos, qui*«
são desviados para a Johnson Line.'
Além disso o Llojid transportou, segun-
do o relatório do sr. Servulo Dourado,
1.400.000 saccas ,de café. Fica, portan-
to, a Johnson Line com 1.000.000 e o'
Lloyd com 400.000 saccas de café. O'
Lloyd terá o prejuízo de transporte de
1.000.000 de saccas, a 1,80 dollars, ou
7.970 contos de prejuizo para uma em-
presa nacional, daüo por acto do go-
verno da Republica, para beneficiar
uma companhia estrangeira, de que é
advogado o chefe da nação. Mas não

*ha só isso. Todo esse trama ainda pôde
ter um dcscnla'cc: é que o governo da
Republica, pelo seu ministro da Fazeu-
da, .desde a conferência «de Buenos Ai-
res, está interessado nai venda do
Llojid. O sr. Calogeras, naquella cida-
de, levantou a bandeira de cabotagem
livre, c só recuou de semelhante prin-
cipio deante da ameaça de greve geral
dos marítimos desta capital. Entretan-
to, agora, que o Llo_*__ apresenta uma
escripta mais regular, é justamente o
momento em que, por meio de um con-
trato paraiij-iiiipliailo pelo próprio pre-
sdente da Republica, se <úier constnu-
mar.a insólita, a escandalosa c impa-
triol:»_a aventura, advogada pelo sr.Calo-
geras, aventura que é a venda do Lloyl'
a uma companliia estrangeira, oue se
propõe preliminarmente arruinai-o. por
meio de contrato bandalho conseguido:
para o fornecimento do carvão. .10 sr
Arrojado Lisboa, pára a
tado isso o principal e
responsável é o sr. Wehi

Os Mystcrios do Povo, em fascicttlos.Fac hoje o n. 2, com a conclusão dobello romance Ima traaedU dt amor
«ne nroito «*radou,,> 

¦**•¦"« **•¦*/.

Central, li .de
mais noiurio;

.•sláo Draz.

Médicos brasileiros em
Paris

_h.__c_i bra-.iei.-oi dt». Jo*» "•" «.«""i
díirol,
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A GUERRA
_y CORREIO DA MANHA — Domingo, 1 dc Outubro fle 191G

A PALAVHA OFFICIAL
, r— ___--=-==•-

De todas as linhas de
• frente

Varias noticias *

1 1\i.t,í3ma„.-A — Berlim, 30 — O quar-
íel-ígencral comm_nica em data de 39 de
setcutvbro: • ' ¦

"iFrcnte oeste:- Alpós; o sangrento
fracasso que- tiveram os' ataques inimi-
rgos 110 dia -7 do corrent-i. dCcresceu
liontem, sensivelmente,, a violência da
bata.ha do Souimir. Ataques inglczes
eulre o Anora e- Co-_-el___ foranr re-
pellirdbs. Travou-se lutai corpo a. corpo,
somente na. ala. oc-te, onde. abandona-
mos alguns m-ctücnos. trechos, de. trin-
cheiras. A noro-Ster c ao norte de
_q.iircele.tc fraloassoui a investida sob

nosso. fogo. Iím, ataque menos vio-
lento,,' nas '-imediações de Eaucourt
1'Abbaye, foi: egualmèntc re.has.ado.

iFréntü ' leste: Principe Leopoldo.
Além dc débeis- ataques russos,. ihst'coe-
didos, a nordésto- ,dfc Goduzis-likii e de-
uma certa' a-tividàde __• artilheria, nâo
houve acontecimentos de iniipórtancia,

O numero de- prisioneiros feitos no
dia 27 do corrente, nas proximidades
dd KorytnTca,. elevou-se a. 3-050.

lAraliiduquc Carlos. .Continuam os
combates nos Caiípavhos, sem incidentes
dignos du menção,

Na Transylvania dominámos a resis-
tencia db inimigo-, As tropas nunaJcas
retiraram-se- para as montanhas.

, A situação c inalterada."
1 iAustkia — Vienna, 30 — O estado-
maior do exercito coinmunica em data
«le 28 de setembro,:"Fi-oi-te rumaica: Cou-batc-so violen-
taraente no monltc Rtisini, a lésUs do
1'ctro-eny. A situação no districto de
IT.rmannstadt- corrtin_'a a scr-nos favo-
raivei-. Contra-araqucs rumaicos resul-
taram infrutíferos. Na' frente oriental'
ida Tmnsylivaiiia, contínuos encontros
de poslos- avançados nas imine-iaçõc-s
de SzekeliiUdvarJtcly o na parte ineri-
dional das alhrras de Bistriciera.

Frente russa: Investiu-.- russas, na
parte sii-réte do triângulo fronteiriço,
ao norte dc Kirüba.a, nas imnrediações
de But-ôva' e ao norte do passo dos
Táttaros; foram insu-cedidas. Ao sul
de Iiijjnica Dolna progrediram os alie-
mães, que aprisionaram 110 russos e
capturaram varias, metralhadoras.

ifrcnite italiana: -Não houve altera-
ç.ío."

I-araTERi-i- — Londres, 30 — O sr.
Douglas Ilaig completou esta semana
a primeira phase na batalha do Som-
mr, que terminou com a tomada de
-'liicpval. e Comblcs..

Estes pontos representam os limites.-
da linha divisória, cujo. cume domina o
valle e a parle alia do Ancrc, donde
o Icrn-no se estende eiu. ondulações até
Haupaiimc propriamente dita numa cor-
d il Ir-ira, porém, mais baixa. As altu-
j-as defendidas pela linha dc ponlos for-
tificadòs foram atacadas por um syste-
ma, cuja estratégia so tornou clara no
rprnscgtiimento do ataque,

No começo da semana a linha anglo-
franceza estendia-so irregularmente do
siil de Tliicpval, numa linha direcla a"este c oeste de um ponto ao norte dc¦Pò-i.rcs, 

atravessando.Jlartinptticljf.p-eio
Elers, donde, voltava-se cm direcção su-
doéste através dc uin ponto bem a. oés-
te de Combles por terrenos ondulamos
e florestas ao sul até Clery. O pri-
meiro avanço da linha realizou-se en-
tre Poziere- e Martinpuich até á her-
dade de Mouquct e Courcelette. Em
Seguida, os inglczes capturaram, a les-
te de. Cotu-celcite, uma, linha fortifica-
da de reduetos-trincheiras, emquanto
que os IVancezes forçavam adeante até
aos arredores tle Comblcs, onde as li-
nhas dos aluados sc juntaram.

Realizando esse avanço contra os for-
tes reduetos com os quaes o inimigo
linha fortificado a sua lin* _, as- arens
intermediárias foram então atacadas
Os- inglczes tomaram Morval c Lesbo-
eufs, fortalezas propriamente dilas, re-
lircscnlatido a primeira um intrincado
trabalho du enlrincheiraincnto, pedrei-
ras e aterros simultaneamente) os fran-
cezes avançaram em direcção a leste,
estendendo a sua linha até .1 pequena
villa de Fregicourt conquistando lerre-
no-até ;i coluna 148, numa rede de pon-
tes fortificadas. Um pouco mais ao
sudeste elles tomaram a villa dc Ran-
cotirt, que tinha sido cuidadosamente
preparada para a, resistência, c foi des-
e-peradamente defendida. Mais ao sul,
tim avanço dc meia milha levou-os atra-
vês do caminho dc Bapaume-Pcronnc
c assim as commtinicaçõirs com Com-
blès foram cortadas. No dia seguinte,
lendo 03 inglczes vencido uma deses-
peiada resistência do ultimo forte cn-
ire Lesboctifs c Gucudecourt, os allia-
dos abriram caminho até Comblcs. No
mesmo momento a importância de um

, ataque do norte de Courccleltc tornou-
sc npparcnlc c Tliicpval foi tomada
juntamente com a alta linha divisória,
-leste da. qual era coroada pelo formi-
davel reiluclo HohénzoUern. A linha
foi em seguida estendida em outros
pontos para tornar este avanço seguro
e a alta linha divisória, do Ancrc ficou
nas mãos dos inglczes.

Com isln começa a nova phase da
batalha do Somme. As operações da
semana têm demonstrado que o cara-
eter ila lula passou da antiga guerra de
trincheiras á defesa de reduetos c for-
rtificações c ataques a pontos prepara-
dos pela artillicria para assaltos dc in-
fanteria. Os inglczes sabem agora o
que já acreditavam cm julho, isto c,
que nesta qualidade de luta elles são
individualmente mais fortes em prepa-
10, em artillicria, 110 serviço aéreo e
ainda mais 110 moral. A phase seguinte
deve produzir progressos brilhantes c
apreciáveis,

— A campanha na África oriental
está sc npproxiinando da sua conclusão.
O acontecimento principal é a captura
ile T.iliora, de onde os allemães com a
artilheria pesada foram desalojados
das sua.-, posições cm uma frente de
cerca ile 30 milhas. Os belgas entra-
ram ua cidade por dois. lado:., emquan-
to que os allemães baliam cm retirada
por oulro.

Declarações do princi-
pe Ruprecht da

Baviera
Londres, 30 — (A. H.) — O Daily

Telegraplu publica o seguinte telcgram-
ma do seu correspondente ein Rotter-
dam: ."O principe Ruprecht da Baviera,
commandante das tropas allomãs que
operam no Somme, declarou que as
forças do seu commando fizeram. tinto
quanto puderam, para dominar o impe-
to do inimigo, mas não lhes foi posei-
vel« realizar, o intento por serem muito
fortes as tropas atacantes,

¦Eis a confissão do homem que dizia
ainda. não. ha. muito que as posições al-
lcinãs presentemente cm poder dos al-
liados, jamais, poderiam scr tomadas e
que seriam inúteis todos os esforços
por estes cinprehcndidos com esse fim.

O principe Ruprecht confessa aberta-
incute o que tacitamente tem sido rc-
conhecido pelos communicados alie-
mães. isto c, que os allemães soffrciam
grande derrota.

Estas declarações o os comincnlarios
da imprensa aSlemã revelam uma mu-
dança completa no modo de apresentar
ao publico a situação.

¦As autoridades acabam sempre por
dizer a vcrd.de, embora por meios in-
directos..

Desta fôrma pretende o governo al-
lemão preparar o publico para futuros
e mais tristes acontecimentos, coino por
exemplo a possivel retirada da França
e da Bélgica,

E' esle o senso das declarações do
principe dè Ruprecht, que manifestou
tambem «a opinião de que a offcnsiva
dos aluados ainda durará muito tempo."

Demissão do _ub.secre_.-u_o da
guerra nlloniAo

Berlim, 30 — (A. II.) — (Via Nova
York) — Foi dcmitlido o general von
Wardcl, _ub-secretario da Guerra,,

Itiitifirinçiio tia convenção eco»
nonik-a >-i-i'mnno-Kuissi..

Berna, 3U —(A. H.) — O governo
ratificou a convenção econômica ger-
inano-stiissa.

Correspondência.-, neutras se»
qiiestrndiis

Amstcrdam, 30 — (T. O.) — Os
vapores hollandezes. "Zaaland", que se
dirigia dc Rottcrdám para a. America do
Sul, o "Ryndam", cm viagem de Nova
Yorli para Rottcrdám, c o "Arakalan",
que demandava Amstcrdam, provenien-
te de. Jnva, foram obrigados pc>os na-
vioj 

'de 
guerra inglczes a entregar toda

a correspondência que levavam a bordo,

X evistciicin do gado na PrnsBla
Berlim, 30 — (T. O.) — Segundo

estalistica official, a existência de ga-
dn 11a Prússia soffrcu as seguintes mo-
dificações, a contar de 1 de julho a 1
dc setembro: O gado suino augmentou
dc dois milhões de cabeças, o lanigcro
permaneceu estacionado, c o vaceum
experimentou uni decréscimo de um
por cento.

SOCIEDADE NACIONAL
DE AGRICULTURA

No Mosa o no Somme

O máo tempo preju-
die» as operações
Londres, 30 (A. H.) — Communi-

cado official de hontem á noite:"Durante o dia fortes hguáçcirò.
que não perniiltiram ás nossas tropas
a actividade do costume.

Progredimos cm Lcsboeufs, onde oc.
cupamos quinhentos metros dc trin-
cheiras.

Na região de Tliicpval, em torno do
rcdttclo de "Stufí", violento combate;

Perdemos, para cm seguida a rc-
conquistar, uma importante secção da
trincheira guaiuccida pelas tropas do
Grand-Ducado de Hesse.

Fizemos 530 prisioneiros." -

Ao norte c no sul do Siimmo
npenas ciinlionoio inter»

ínit-én.es¦Paris, 30 (A. IT.) — O*'.communi-
cado official de hontem annuncia que,
devido ao máo "tempo, houve rela.tiva
calma, cm toda a linha de frente.

Paris, 30 (A. H.) — Communicado
official das 15 horas,."No Somme, ao norte dc Rancoitrt,
fizemos alguns progressos, por meio
dc ataques a granadas de mão.

Canhoneio intermittente em diversos
scclorcs. ao norte e ao sul do 

"Somme,

A noite .correu, calmamente em ou-
tros pontos da linha de frente.

O máo tempo continua."

A situação m Ma
Dizem estar imminenj

te a crise ministerial
'Londres, 

30 (A. A.) — Sabe-se aqui•uar iniuiiiieiile a crise ministerial na
Grécia, lendo o rei Constantino indi-
rcctamcnlê consultado o sr. Venizelos
se acecitaria a missão de organizar
novo ministério.

foi abolida a censura nos tclcgra»
plios n correios

• Berlim, 30 (T. O.) — O ministro
rgrègo ua capital allemã informou offi-
cialmente ,i". governo imperial que foi
abolida a censura nos correios c tele-
graphos gregos, pelo mie o governo do
rei- Constantino no responsabiliza pelasinformações provenientes da Grécia.

Nas linhas itaio-ausiriacas

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANS

Canhoneio intermittente
na linha de frente

Pe.ris, 30 — Comiiiunica o estado-
maior do exercito do Oriente:"C-nhoneio intermittente cm vrerios
pontos da linha de combate.

Os nosos acroplanos de bombardeio
lançaram numerosos projectis cm Pri-
lep.

Uin acrop1a.no bombardeou Sofia
hontem de manhã e continuou a voar
em direcção a 'Bucarest, onde desceu
completamente indemne."

Os búlgaros retiram-se parn
Iionddar

I.outWs. 30 (A. A.) — Os tento-
búlgaros, depois dc violento combate,
retiraram-se para o nordeste dc Bond-
daí.

As tropas scrvlns om Kaimacknlan
Londres, 30 (A. II.) — Telcgram-

ma official ile Snlonica informa qtte as
tropa,, servias continuam a manter a
posse das alturas do Kaimackalan."Xgüêrra 

no ar""
Aviadores búlgaros bom-

bardeam Bucarest
Londres, 30 f... A.) — Aviadores

búlgaros 'bombardearam Bucarest, caiu-
do a maioria das bombas sobre os
subúrbios.

• Os ofifeilos causados foram os * de .
sempre, quando os alvos escolhidos são '
casas commerciaes c edifícios .públicos.

O bombardeio a Tttsla e Tnslndscli
Londres, 30 (A. A.) — A11 mm cia 111

de. Petrogrado que o bombardeio dos
aviadores bulgaros em Titsla e Tas-
ladsoh não deu resultado, tendo sido
os apparelhos rcpellidos pela artilhe- na[_d
ria anti-aerea;

A luta em col San Glovnrini
Roma, 30 — (A. A.i __ _;„, cot

San Giovanni durante dois dias a luta
_n'antcve"sc com grande intensidade.¦O inimigo saccuíliu contra as pnsi-; , - , .
ções italianas nessa região rajadas I '""'i10 ie '-V^"ns^

Vm quo

região raja
enormes degazes asphyxiantes c liqui-
dos cffervcscentcs, não logrando o de-
sej.ulo fim.

As operações na linha do Ti-entino
; Londres, 30 — (A. A.) — l*i-.ic.-is-
sou completamente a conlra-offcnsiva
austríaca nos vallcs do Avisio, Vanci c
Cismou, no Trentino¦

A GUERRA NAVAL
>â CIDADK 1)1. M.VfiAI.íA ATA-

CADA VOU DOIS TOR.
TEDICIllOS

' 
Londres, 30 — (A. A.) — Dois

lorpedciros aluados bombardearam a
«idade de Magalia, importante port.i de
mar nc Dobrudja, onde estão os bul-
garo:-.• O bombardeio causou grandes da-
Sitos.

Um nario posto a piiiue no
Dnnttblo' 

Bucarest. 30 — (A. II.) — Annun-
«ía-.-e officialmcnte ler sido mertido a \
•iqttc no Danúbio, nas proximidades de
Ciurgevo, uo vaso de guerra da ma-'
rinha inimigi.

raid acreo russo
fracassa

Berlim, 30 (7*. O.) — Uma nota of-
ficial do almirantado allemão, de 26
í!e setembro, informa que dois liydro-
planos russos voltaram a atacar, aliás

nt nenhum suecesso, o aerodromo .il-
na Curlandia. Os

aviões de defesa ailemucs abateram um
«los apparelhos, emguanto o outro, ava-
rindo, conseguiu escapar na direcção de
Ruonc.

O ministro da Fazenda remetteu ao
Tribunal de Contas, para o devido rc-
çristro, o contrato celebrado com Luiz
Zanni para execução dns obras de
adaptação do alojamento da guarda do
c.liíiciü da Caixa de Amortização,
para residência do porteiro da mesma
repartição.

ULTIMA HORA

Deol-i-da Jesus da
Motta

O sertão e a pecuária
Na sédij dai Sociedade Nacional de

Agricultura, realizou-se hontem, com a
presença de numerosa, assistência, mais
uma das interessantes e uteis. palestras
organizadas pela sua dircctoria.

Falou a respeito de "O sertão e a.
pecuária" o sr. «Ezcquiel Ubatuba, dc_-
envolvendo com proficiência o thema
escolhido para a sua conferência.

Presidiu ao- acto- a dr. Miguel. Cal-
mon, que, antes de conceder a. palavra
ao orador, apresenta-o ad auditório, fa-
zendo resaltar as .suas qualidades- de
estudioso c trabalhador. Terminadas as
Iisonjeiras referencias do dr. -almon,
subiu á 'tribuna, o orador, que, num
exordio muito interessante, explica as
razões da sua conferência. Ia tratar
da • iinmcusa área brasileira cm que a
flora é rachilica, cm que a terra é in-
fecunda c secea c parece implorar des-
esperadamente um raio dc sol c uma
gota dfagíta',

Dei:«a se propunha falar, implorando
em nome dos bons sentimentos da hu-
manidade que nos apiedasseinos de -sua
negra sorto c, comquanto humilde, seja
a sua voz. conta cila não ficará perdi-
da no seio da Sociedade Nacional de
Agr-cullura de onde, certo, partirá o
ultimo brado' de alerta, cm favor dos
interesses de milhares dc irmãos nossos.
O orador tem a mais firme convicção
de que a Sociedade sc empenhará, por
todos os meios e com o maior pátrio-
tismo, para a obra de adaptação dos
sertões nacionaes, onde "a rocha viva
da nossa raça" vive no mais doloroso
abandono,

A obra a executar, bem reconhece o
orador, é quasi sobrchumana: exige te-
nacidade hercúlea, persistência férrea,
trabalho .incessante. Ella demanda mui-
ta audaoia; mas não é impossível. Para
tanto, cila o orador o arrojo, dos ban.
dcuantes paulistas, sem o qual o scr-
tão_ talvez fosse ainda uma incógnita.

E sobre o assumpto o orador delem-
se por longo tempo, expendendo concei-
tos alludindo a factos, estudando pro-blemas e, sobretudo, criticando a iner-
cia dos. governas, referindo-se por fim
ao "Oi Sertões" — que se fosse lido
pelo Brasil dar-lhe-ia o conhecimento
de si próprio — e levaria os homens
das capitães a distenderem sobre essa
gente -tão boa. quão ignorante, a sua
sciencia-. e a. sua protecção.Para o conferencista, hoje, o pontode partida dè todas as evoluções èco-nomicas, o futuro do Brasil, depende
das criações, da industria pastoril, emais do que nunca, necessitamos olhar
para t> sertão, com bondade, com amor,'feyando.ll._i 

conforto, dando-lhe -meios
dc vida para do seu honrado e penosotrabalho auferirmos benéficos, resulta-
dos.

Autorizam-no nma longa viagem queo orador emprehendeu o m.nos longaestada nas itgiiões setllariejàs; u.m pia-no de obras nesso sentido. Assim oorador expõe o seu plano, qtte em syu-
tlie.e, é o .cgi-tote:

¦O süi;ão precisa de adaptação paraeonscquon'- «producção,
A íidaiplação será feita em favor do

homem, _m benéfici. das plantas c ahi
mat-s. «Em favor do «primeiro para li-
vral-o do- 'barbeiro (papo) e dos temi-
veis mosijiistos; para tal, quer o anador
a construccão nos moldes exigidos pelo
progresso dc casaM ntraes, bem assim
das caieiras c olarias; iem favor dos
9egundcs, isto é, <l-as pla«i-.'.-.i9 e peiosanimaes .para evitar as seccas, o que sc
conseguirá, a seu ver, com canaes, açu-
des, moinhos e .poços; contra as encheu-
tes, piciõc o conferencista o estabeleci-
niento de bánrv-g-BS, -tisdtii freações c li-
gações; «para extinguir o berne, deseja o
orador as derrubadas, carrasoaes c can-
lingas; c contra o carrapal-o, nada mais
do que a queimada e 03 banheiros. As-
sim o «problema da adaptação.

üur.Trro ao da iprdduoçâo que se «pôde
consiX-rair <lc ctik-Jii gieral « de ci.-.íçm
eapeoial, quer o orador, 110 primeiro
caso, 4. consürucção de estradas, o es-
tabel.-cin-Jento dr's telegr^phos le dos
correios, a creação de es.olws, e, sobre-
tudo, a insâtuição do credito.

No ..-g-iulo caso, cm favor da la-
voura, pede o orador o -ensino agricoía,
o fomoeiniciito d'e machinas c d:_->imiJ
naçãíO de cooperativas; c em prol da
ci'iaç.io qtter o orador largo uso. «Io
arame, farta 'dintribtaiç.ío de vaccinas.
baratcanienio do sal, cultura racional <le
filtragens, facilidade" de aoccorrtts vc-
torinairies é a criação do gado zL-bu'.

O confieiViroJ-ta, pana justificar as
suas asserções, «percorre o sertão, des-
crcveivin-o eom minuci-S -as suas rie-
ccssid-aiies, al.s dores dos .eus lidmitjns,
as duras diffi-ulidades que 09 ar.sobtrr-
bam, passando klepois a tratar dai;in-
duBtria ipasloiiül. /

iPirincipia o orador a «reí-rif-se a cx-
porlação de can.e9 frigoriiticadas. e
aos estatóleoimentosi de frigoríficas,
dcipoÍ9 do que ent-ra no lesUido do n>ro-
blcmaj .alludindo ás graves consernjen-
cias que desse dc.falqr.e á 'população
bovina iporrjfcrão aitlvir: S. s. não u
coiitri-rio a essa operação, mas julga
iiiiviresoindflvel .e qu'e devo constituir
instante pr.occiipa.ão ^los governos,, a
adopção de nilediJas pioíectoras da 111-
dusti-ia. Assim diz o orador, depois de
aiiitdir á matança das váocas.

"E' esc.issa a imiltidão bovina do
It-asil para supiportar o -eraanvolvimcn-
to que lia «dc tomar a exipoiifação de
carnes le o augnveiilo do 'consumo ; quan-
do muito cila allii-.ge a 36 milhões de
cabeças, das quaes não «podem ser a-pro-
veihidas, 110 minimo, 12 «milhões.

iA producção animal não excede de
5 milhões de ambos os sexos; 05 gados
aipravrjillaveÍ3 'no talho não alcançam
numero muito alto, «e desta ,iii,aiieii-a a
nossa capacidade exportadora não va'c
além de -uo mil rezes «por anno.

¦Fala o orador dos cuidados que essa
indu-tnia reclama, passando depois a
defender o gado z-bii' cuja rusticidade
e imimiqidade «s. s. exaV.a, conside-i
rando, dopois' de citar autoridades zoo-'
tcchnicas, um typo «de gado ideal para ,
o thbth-hto, 1

O orador trouxe á baila todas as.
qualidades do gado a que se referia'
e que assegura ler mais peso. que o
commum do gado crioulo, maior rc-
sistencia, de mansidão, notável, cxcel-
lente carne e refractario á grande nu-'
mero dc moléstias, e, o que é mais,
está perfeitamente adaptado ao meio. j

Depois de rápidas referencias ao
cruzamento, conclue o orador que para,
sermos práticos precisamos criar o ]
gado zebit', mestiço c puro, o gado !
nacional, scleccionado, c o gado cs-
tningéiro mestiço e puro.

Prolonga-se por muito Icnipo o ora-1
dor e constantemente aparteado, na |
deft-za desse typo de gado, dociimen- j
taudo as suas asserções. salientando-
se dentre OS pontos Ireferidos o da
qualidade da carne. . i

Por fiin o sr. Ezcquiel Ubatuba diz i
que o podem laxar de parcial e npai-
xonado; mas, accrcsccnta desde logo
que nenhum interesse pessoal tem
com tal negocio. Foi ao sertão ve!-o.
Nada mais!

E convidando Iodos os presentes,
em nome dos altos interesses da na-
ção .para uni passeio ao triângulo mi-
neiro, assegura que ficiírão assombra-
dns como cllc; ao sertão de Matto-
Grosso, ao dc Goyaz. einfim ,1 Ioda a
toila parle onde se cria.

E fazendo esse appello, agradece a
altenção dispensada, pondo seus pres-
timos á disposição da SucieJade Nocio-

Agricultura.
¦Finda .1 conferência o sr. Ubatuba

foi felicitado, lendo o dr. Miguel Cal-
mon agradecido as informações leva-
das pelo orador á Sociedade, dénioran-
do-se tambem cm considerações a pro-
posito do objecto da conferência rece-
iiciido por seu turno, expressiva salva
dc palmas.

Dentre o numeroso auditório, nota-
mos ns srs.: Miguel Calmou, Iíanni-
bai Porto, Pediro A'. Cardoso Filho,
Armando Bartholomctt dc" Souza c Sil-
va, Joaquim Ozorio, Victor Leivas,
Lyra Castro, I-cliou Regis, José Au-
gusto E. de Medeiros, capitão João
Abreu, pelo dr. Xilo Peçanha, presi-
«lente do 'Estado do Rio de Janeiro,
Antônio Ribeiro do Prado, Gustavo
Ribeiro, Euclydcs Moyra. Jayme Laac,
Antônio da Siiv.i Conto, Benedicto dc
Azevedo I.opes. Manoel Bueno de Al-
varenga. João Baptista de Castro Ju-
uior, Francisco dc Aalis Igicsias,
João de Carvalho Borges Junior,
Chrysanto de Brito. Firmo Dutra,
Bento de Miranda, Oscar da Costa
Marques, Eduardo C. Grine, Ribeiro
Junqueira, Eloy de Souza. 'Estacio
Coimbra, Octavio Carneiro, Paulo Par-
reirns Horta. Joaquim Pires. Carlos
RaulinO, Augusto Ramos e Fr.mcisco
lardim.

1lfilR0IM6A01]r\
A propósito de uma

correspondência de S»
Paulo -¦i^X;

almirante AmericqEscreye-nos
Silvado:"Sr. redactor. — Li na .iltima quar-
tarfeira, 27 do corrente, no vospo dia-
rio, uma correspondência vinda de São
Paulo, datadii de _s, sob-o-tfrulo —
Fàróes, apagados —. Sendoi eti n_r"mo»
mento presente o ehefe. superior do
serviço de faróes, visto, como sou o
superintendente de Navegação, . natu»
ral que esclareça ao publico o assumpto;
que tão de perto- affecta tini dos ser»
viços ao men cargo.' O correspondente
que vos escreveu, pretendeu provar que
o paquete nacional "Acre" iocou cm.
pedras na proximidade da entrada de
Santos, quando a demandava com cer-
ração densa, quando o farol da Moeia
estava apagado, devido isso ao relaxa-
mento no serviço de faróes!

.Semelhante allegaçãó não resiste ao
mais ligeiro exame, feito de bòa-fé,
por quem conheça assumptos maritl-
inos, não só porque o dito farol esta
abastecido até 31 de dezembro.-do:_in_-'
corrente, como tambem porque em agos
to recebeu mais 2.8S0 litros-dc oleo
mineral, que garantem o seu funeciona-
mento alé setembro de 1517!~ 1 Deste
modo, não era possivel esiar -apagailu
o farol por falta de combustível, como
o af.irmou um jornal dc Santos c 

'_
vosso correspondente acreditou. lAIcin
disso, havendo cerração densa, como
consta e o próprio correspondente ij
affirma, quando o naquele "Acre'' to.
cou nas pedras, nenhuma adiniraçãi»
haveria de não scr vista a luz do farol
da Moéla, porque é um caractcristict.
dos nevoeiros serem opacos, isto é,
impedirem que os raios de luz os atra-
vessem.

Bastaria que o vosso correspondente
se lembrasse de que as nuvens chama»
das cúmulos, as mais parecidas com os
nevoeiros, não se deixam atravessar
pelos raios solares para poder compre-
hender facilmente que um farol pôde-estar bem aceso e não ser visti) pelo»navegantes, quando ha cerração,,

Admitíamos, porém, quo ipor um
desarranjo possivel, porque os faróes
tambem sc podem, desarranjar, o farol
da Moéla estivesse apagado. Esse fa-
cto ananialo não justificaria o encalhe
dc uin paquete demandando a biirra de
Santos, vindo do sul, porque antes de
chegar á entrada" do canal" c muito an-
tes da Ilha Moéla, poderia ver a im-
mensa illuminaão electrica- da praia de
Santos, se não houvesse cerração. Des-
te modo, se o paquete "Acre" bateu
nas pedras, esse mais que lamentável
accidente decorreu pura c simplcsmen.
te da cerração, que cegando o nave,
gante o impede de enchergar c seguir-
o bom caminho. Viajando a bordo de
nm paquete francez, estive cm 1905,
parado deante da entrada da bahia de
Cortitiha durante ,16 longas horas, por.
que havia densa cerração e o comman.
dante não podia enchergar o caininh.
seguro par;.i investir o canal

_.V vista do que acabo de explicar;
vê-se claramente que se houve algum
relaxamento, este foi apenas atmosph-.
rico e não do scryiço dos faróes, que,apezar de ser nacional c da Marinha,
está sendo feito com bastante regula-
ridade, como provam os attesrados qu»os coinmandantcs dos paquetes do
Eloyd enviou no fim d«_ cada viagem
que fazem.

Esperando ser desculpado por não
ter podido reduzir um pouco mais as
explicações que dei, porque, cptnò sa-
beis, sendo muito fácil o áceusar é
muito difficil o produzir a defesa, de-
claro-vos que um rigoroso inqueritu
esta sendo feito na Capitania do Porto
de São Paulo, cuja sédc é cm Santos,
e antes do seu termo todos os juizos,bons ou máos, são infundados e pre.maltiros. Com.urommcHtciido-mc ia pe.dir ao sr. almirante, ministro da XÍa-
rinha, a publicação do resultado do 1';.
nueiito para que todos possam sabecomo e porque sc deu o accidente do
paquete "Acre , termino, sr. redactor,
agradecendo a vossa gentileza," publi-cando estas linhas. — Américo Silva,do, contra-almiranle. Rio, 21) — Sc-tembro 1016. 932, Avenida Atlântica.
Villa Urama."

Sodaes' bibliotheca 
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DATAS 1NTDIAS
, Fazem annos hoje:

A senhorita Sopliia soares Caneco;- — o 'advogado furico de Aquino e Ca»-
tro;

o dr, Victor "Ceivas, nm- dos díreclo-
rc. «ia Sociedade Nacional de Agricultura e
do Horto Fruttcola da Penha;

. — 9 sr. ClandionDr Jacmtlio, empregado
no commercio; ' -

q ' conhecido architecto-construetor,
commendatlor Francisco Jânnurzi. que terá
oceasião. de ver. o uui-to á estimado pelosseus innunieros atni.os; .....a senhorita Juditli dos Santos Abreu
fillia do capitão A. Pinto de Abreui 3*- an-
nista da- Escola Normal;a senhorita i-uth, filha do sr. Emes-
to Ferreira;

Passou hontem o anniversario natali-
cio da senhorita Djanir,-. Paiva, filha do co-
ronel Paiva Junior.o menino Artlmrsinlio. filho do sr.
Atplicu de'' Castro, funccio na ri o do JuizoFederal e de d. Antonietta L,.mos dc Cas-
tro; .o sr, Manoel Pinto Mendes, manipu-
lador dc i" classe do Laboratório Fliarma-
ecutico Militar;.

Fet annos hontem o jovon F!avio Via-
minio Ferreira, filho do sr. Jayme licrnar-
do -Ferreira, industrial nesta capital.

o • sr. Mario Moraes, funecionarió. uo
Museu Nacional;

Fez annas hontem o nosso collcga. dc
imprensa Silva Reis, moço iutelügcntc, um
arguto repórter político, já de rcrutação, co-
mo tal,- firmada.

» !? *
BAPTIS.-DOS

Pnptizain.se hoje as innocentcs Nailir c
Nicia. filhinlias do nosso collcqa dVI iíim.
Alberto Couto o de de. Cuiomar Coulo.

Serão padrinhos o sr. Ranhacl Borja litíi?,
•VA /.na, o secretario da Associação <le Im-
prensa, e d. Iguez Costa, :o sr. João Ma-
nes dc Almcnda, iVA Rua, e d. Maria Ame-
lia Couto, avó da baptizanda.

« m *
ENFERMOS

Já se acha em franco restabelecimento
o sr. Domingos Vassallo, funccio nano di>
lianco Kmucci _ Italiano,

Foi seu medico assistente o dr. Heitor
Teixeira G-dc-y.

«
Afim de se restabelecer de grave en-

fermidade dc irue (ura accommcjtido, se-
Ruiu para Petropolis, em companhia do
sua esposa, o dr. Augusto Xavier Oli-
veira dc .Mar-nczcs. distineto e estimado cli-
nico de Villa Isabel.

íi * «
PAIilaECIMENTOS

Falleceu ante-hontem, em Nictheroy, o
velho c conhecido actor I.uiz d& França,
figura largamente conhecida no nosso meio
tlieatral.

O seu passamento teve logar ás 7 lio-
ras da noite, cm sua residência, cm Ica-
rahy, dc onde saiu o feretro, ás 6 horas
th tarde de hontem.

-DO-
'CORREIO DA MAHHÃ»
Acham-se & venda o» volumes:

O MARQUEZ DE «YKL&
Por G-rard dé -fervál

O TAMANCO ENBIlBfttOD,
Por Hcnry Mnnter

Um easamento na Época
Por Mirecourt

LÁZARO
Por Don Jacintlio O. Plcon

DUAS ORPHÃS
Por Mictto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prévost

Policia do Districto
Federal

O dr. "Leoa -Roussouliéres, i" dele-irado auxiliar da .policia do Districlo
Federal, usando da nlitribuição iiire lhe
é conferida «pelo artigo 34, .jaíagraip-ioí" do regulamenío ann:xo ao .dccreío
federal 11. 6.440, de 30 de março de
1007:

iFaz 'publico, .para conhecimento dos
interessados, tnie, idtirante os fo-tejos
de Nossa Senhora da Penha, na frcRite-
zia de Irajá, que teião togar durante o
mez de oitl-iibro vindouro, todas ni .pes-
soas que -.mandarem o arraial diri-
gind-o vehiculos dev«'rão apresentar ás
autoridades e aos encarregados da fis-
calizacão, sempre que lhes forem exigi-
•dos, os. documentos que «provem esia-
rem habilitados, matriculados e licencia-
dos ipara tal fim, ficando sujeitos os
infractores íís .penas cslabelerçidas no
decreto municipal 11. 931, de 16 de se-
tembro de ii>it, quando se tratar de
motoristas, e as dos artu. 31 e 52 do
regulamento de ve"ticulos, quando se"iralar dc v-ehtoiíl-òs 'de tr.icçãa animal,
além dc serem impedidos de seguir via-
gem os que não satisfizerem as -exigen-
cias legacs supra citadas.

1? delegacia auxiliar, em 10 de setem-
bro de íqtfi — O t" delegado auxiliar
— I.IvON ROü-SSOU'U-Iir.l-S.•ar i«

GERVAO

— DE-
Ernesto 5ouza

ANIZ
GRANADO I

Inappetertcla,
Mio RalJli, Más Di_esl.es,

C.rcs de GabB.a,
Fígado Angmentado,

Urinas Turvas,
Pa'"ila,..s do Cora(í).

TÔNICO DO SYSTEMA
NERVOSO

C.-l.° de
Sobre a installação da
Câmara e do Senado

O deputado Bueno de Andrada apre-
sentou hontem aos srs. Antônio Car-
los e lAstolpho Dutra um relatório,
dando conta da- commissão que lhe foi
attribuiila, na escolha de edificio para
a installação da 'Câmara e Senado.
Conforme os vários estudos feitos so-
bre a mudança das casas do Congrcs-
so, acompanhados dos respectivos or-
çnmentos. — estudos feitos sobre di-
versos edifícios já públicos, já parti-
ciliares — o sr. Bueno de Andrada al-
legou o seguinte: entre os edifícios exa-
minados destacam-se o theatro de S.
Pedro, o theatro Republica, a Casa
da Moeda, o antigo edifício d_ Cama-
ra e o palácio Guanabara.

O orçamento para a Câmara voltar
a ser installadii na Cadeia Velha,,

foi afixado em 281 contos.
A passagem do Senado para o Gua-

nabara c a idéa da Câmara ficar
onde se acha, constrttindo-se para isso,
ligado a cada um dos edificios, sem
alteração das rc.-.pcctivas linhas árchi-
tectonicas, mais uma sala parã.as
sessões, foi igualmente, e com cuida-

O PERIGO DA SYPHILIS
Diagnostico dn sj-plillls mlquliiilii

ou lM-T-ditiu-in. interna
ou externa

A syphilis celas suas horrorosas ma-
nifestações constittte o maior flagello
da humanidade, pois a sua acção dc-
vastadora se faz sentir sobre o indi-
viduo, a familia e a sociedade. Um ter-
ço das pessoas que soffrem de moles-
lias mcnlaes (loucuras), assim como
go "i" dos paralyticos tèm como causa
a Syphilis.

Pelos estudos mais recentes sabe-se
que a Syphilis tanto ataca á Pelle-co-
mo aos órgãos internos: Coração c ar-
terias, 'Estômago, Figado, Intestinos,
Uins, Pulmões, Medula espinhal e Ce-
rebro. 70 "j° das lesões do Coração e
97 °j° dos Aneurysmas «ão devidos á
Syphilis. Muitos doentes julgados tu-
fierculosos, icom hcmo|p.yses c febres
nocturnas têm como causa a Syphilis.
A Syphilis pulmonar é hoje tão com-
muni que, quando um paciente supnosto
ituberculoso - .yphililido, >é de regra
entre os médicos traiar a Syphilis em
primeiro logar.

As moléstias da Bo'crja, Nariz e Gar-
gania., as Ulceras do Estômago c In-
testinos frcqueiileniente têm com cau-
sa a Syphilis.

O Systema nervoso é um dos pontos
mais atacados pela Syphilis, prodiizin-
do loucuras c paralysias, pois, um ter-
ço dos doentes que se acham no lios-
picio e nos Asylos pagam tributo á Sy-
philis.

As moléstias do Figado, as Ncphri-
tes (inflammações dos Rins) a Impotcn-
cia viril c as moléstias chronicas das
senhoras, freqüentemente têm ii como
caitisa a Syphilis. O Rheiimalisino das
articulações, músculos e ossos e mui-
tas inflammações são devidas 'geral-
mente á Syphilis. As doenças da Pelle,
Unhas e Cabellos, dos. Olhos e Ouvi-
dos cm . grande maioria são manifes-
tações da Syphilis.

A Syphilis que produz uma infinida-
de de doenças, cm todos os órgãos
pódc ser adquirida .011 hereditária c
quer se trato dc uma ou de outra, as
suas conseqüências funestas.

A Syphiíis hereditária sc manifesta
algumas vezes quando a. crcnlnça nasce
alé ao 3° mez (Syphilis hereditária pre-
coce) o outras vezes na edade adulta
até a,os 40 annos c mesmo ua 2' ou 3"
geração. A Syphilis é produzida pelo"Tioponenia Pallidum" descoberto pe-
lo prof. Scliatidim.
MEIOS DE SABER SE TEM OU

NÃO A SYPHIUS
'1" — Exame de sangue. Este qtte se

faz pela Rcaccão de Wasscrmaii é o
melhor que conhecemos, sc bem «lue
dando o resultado negativo, não se pó-
de confiar, porque cm muitos casos
principalmente na Syphilis hereditária,
o micróbio existe c o exame não rc-
vela.

a" — Examc medico que clinicamen-
tc feito pelo especialista, embora não
lyijc manifestações, pôde affirmar, com-
pletando com exames accessorios como
sejam dos paes ou filhos conforme é
adquirida ou hereditária e conjuneta-
mente com a Reacção de Wasscrmann.

3° — Este é o processo mais novo
c o.qtte melhores resultados dá quando
convenientemente feito. Para este pro-
cesso, o individuo tomará nola de ludo
quanto senle, dores, inflammações,
manchas da Pelle. perturbações internas
(do Pulmão, Coração, Estômago, etc.)
c externas (dos Oihos, Ouvidos, Gar-
gania, etc).

Tomará nula do peso, sc poder, c
tomará um frasco de. LUETYL, come-
çando por meia colher de sopa depois
das refeições o no fim dc tres dias
passará a tomar a colher cheia, sendo
que as pessoas muilo forícs podem
após o 6" dia tomar mais uma colher
á noite. O frasco de LUETYL dura-
rá 10 a 15 dias, findo os quaes o do-
enle verificará se a.iiula tem os sof-
frimentos e verificará o peso.

SE FOR SYPI1IL1T1C0: não sen-
tini mais nada c terá augmcnlado de
ilaa 2 e as vezes 3 kilos.

SE NAO FOR SYPIIILITICO: não
haverá modificação alguma. Se houver
melhoras somente, deverá tomar o 2" e
3° frascos que confirmarão o exame,
fazendo cessar os soffrimcillos.

TRATAMENTO DA SYPHILIS
_._r do tratamento da Syphilis sc-

ria .falar em iodos os medicamentos,
por isso falaremos dos principaes:

1"—606 — A maravilhosa descoberta
de Erlicli que dá resultados extraordi-
narios, sendo applic:.da por mãos pou-
ro praticas pôde ser de conseqüências
fataes, por isso deve ficar para os ca-
sos de medicações violentas, para Sy-
philis maligna. O ot-l, de resultados
mais fracos, é bom medicamento, tendo
a vantagem sobre aquclle de ser pouco
perigoso ita sua. applicação. Ha outros
saes derivados destes, parece cada vez
menos aclivos, mes que como estes

j têm o inconveniente de serem dispen-

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Matto Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador. Farina

0010IBHEGOHGILWVEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vldar
militar,

Por Alfredo de Vlcny

Memórias de duas Jovens
casadas,

For H. do Balzac

UM CASO ESCURO
For H. de Balzao

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. J-. W. Manson

POR UM ALFINETE
Por <T. T. de Saint»Germnin

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocnntos

0 CORREIO DE UÃO
Por Mnrc Mario

ABBADESSA DE CASTRO,
Por Stcndbal(HenriqueBezlo)

PHECOS AV-T.SOS — Na
Capital: Volumes brochados.
2SOOO; enr-ntlernndo- em per»
callnn, 3S000: com encader»
íinçno du amador (especial).
4Ü.O-0.

No interior: Volumes bro-
citados, 28500; encadernados B
ein percalina. 3$S00; com en»
cndcrnneiio de amador (espe

ciai), 4$5000.
Iiisti-ticçõos para assignatu»

rns vide números anteriores.
Vendem-se collccções a preços
vctlii-ldòs:

] AS OPERAÇÕES NU SOMME
. EIHTMQS*

Paris, 30 —' (A. H.) — Annttiicia
ttma- nola afficiosa que as oiperações da
infanteria na fretitr franreza do Som-
me c no centro brltSuinico têrtr» affrou-
xa-ilo um pouco, mas òs cainHõeu dos
alliaJos, oCíicazuvci.íe • auxiliados pelos
aercipl.-iuos, coulinuam a sua tarefa de
destruição.

Pari1, 30 — (A. II.) — O generalis-
situo Joffre enviou ao commandante
dos excretes bi-it-annicos, sir Douglas
1-Iaig, sinceras felicitações pelos últimos
successos das armas inglezas."Vejo — diz o cciitmandantc . dos
exércitos aluados — nestas victoriàs a

y garaiit'a segttra da victoria final; sobre
o inimi_o icoiniiiiiiiii, .cujas forças mo-
raes e pliysicaã estão já frravemèiite
abaladas. Inclino-me diante das sepul-
ttiras dos sot lados- mortos 110 campo da
honra c envio aos futuros combatentes
os mais ct_orosos agradecimoirtos- e
saudações do exercito francez."

Sir Douglas Haig respondeu agrade-
cerfdb a saudação <le Joffre e dos seus
valentes çxetlcii-òs a cuia cooperação e
concurso os inglczes devem os sueces-
sos que ac_-_.it _e obter.

IDeclara o ohijfe dos «-{ercitos bri-
tan-rricos que o sangiu- dos heróicos
mortos- creará entre «os dois. povos uma
união lão soliiia que persistirá depois
do triiiinplio final, no qual tom abso-
luta confiança, graças aos esforços
communs e incessantes no S-ontme, jun-
tos aos feitos gloriosos do exercito
frartoez deante- de Vertiun, onde coim>
«.ou a ser- do-jpedaç-uio o poder de rc-
sistencia do inimigo.

Paris, 30, OA. H.) — Communicado
das 11 horas:" Na frente do Somme nSo houve
combates de infanteria.

Nos sectores de Rancoitrt e IToucha»
vesnes estiveram durante o dia. tra»
vados violentos combates de artilharia".

Londres, 30. (A-, H.) — Communi-
cado- official:" Ao sul* do- Ancre a situação per-»
manece inalterada.

Nos arredores dos reduetos de
."Stuff" e "Holienzoilern", violento
bombardeio. Ao sul de Eaucourt pro-

. gredimos no sector de Th.epval. e fi-
zemos cento e sessenta e sete prisio-
tiiros,

Abatemos dois aeroplanos inimigos."

d- de que suas forças resistirão com
denodo a todo e qitalqi1.r,' esforço do
inimigo, cm qualquer sector, sem com-
tudo parar a offcnsivtv no Sòmmc.

Londres, 30 (A. rA.) — Tèm sido
muilo coiiimontadas aqui as' dcclaraçõet
que o principe Ruprecht ¥eg sobre oavjanço a.Iiado na região di Soimiic.Uizcm que o governo allciuío vae des-tituir aquello principe do commando ei-lectivo dos exércitos.

*'
Sofia bombardeada por um

aviador aluado
Londres, 30 (A. A.) — Um av'ado»

alliado bombardeou Sof ila, oausanilo
grandes estragos.

Outros aviões voaram sobre rrilop,
atirando tambem numerosas bonvbiis
lodaa com os melhores resultados po»

"A. B. C."
Appareccu hontem mnis um numero deste

interessante semanário, que aqui se publica
sob a direcção ilo sr. 1'erdinamlo Borla.

Repleto dc artiaos attraentcs, com uma
magnífica reportagem política, abordando
todos os assumptos «le actualidadé. o presen-
tc numero dff A. B. C. como os anteno-
ros, olferece variada e escolhida leitura.

(Fazem Ito-Je preci9amente on.e annos
atue 09 conceituados negociante», srs. 1-,
PorteMa „ C, proprietários ila "Torre Eif-
fei" inauguraram o lindo edificio que man-
d.-iram construir á rua da Ouvidor.

«¦>_¦»- —¦
EM SANTA CATHARINA

Creação do caixas escolares

Florianc-liolis, 30- (A. A.) — O dr. Fc-
lippe Sclimidt. governador do Kstado, san-
ccionou uma resolução legislativa creando
caixas escolares.

-II ¦>>-*¦

f Dr-^niira Jesus de Maltos,
Kurilia Jesus de Mattos e João
Jesus dc 'Mattos convidam todos
os parentes e pessoas amigas a
comparecerem á missa do 7° dia

que farão rosar, por alma «Ia sua irmã,
no dia 2 de outubro, ás o horas da ma-
nliã, na matriz da Oioria (largo ,«io Ma-
chado), do que desde já se confessam

do, estudada. _ __ ,
As despezas com essas modificações j diosos

cm ambos os edificios orçam por uma j 2» — As injecções mercuríacs tem
importância inferior a 1.500 contos. 1 rCtll valor, mas, necessitam de medico,
Para a liypothcsc de ambas as casas, _,-_ nn,it0 dolorosas, tomam tempo ao
do Congresso ficarem funccionando dc- doenle e, como as primeiras, são bus-
finilivamente, nos prédios alternados, | ^_nie dispendiosas.

.0 sr. Bueno de Andrada apresentou um " "-

grato».

-¦«?«-¦ » ar—
Está pulilicado e rucebemos liontení, o

rclaiorio apresentado aó sr. Paiidid C.i.o-
KcfflS, ministro da Fazenda, pelo .sr, Ser-
vtilo Dourado, referente a administração
ào I-iloyd 'Brasileiro, no anuo findo.

Tá noa referimos largamente* aos pontos
principaes da brilhante administração ex-
erc:d._ dc:o honrado director daçtuclla pran-
d. empresa, ha bem pii;.co ainda arran-
cado cto numero dos vivos, precisamente
quando tantos serviços havia o direito a

264 - cs;;.raf deile.

projecto com plantas senão detalha-
das evidentemente muito .explicativas.
•Em resumo, dos estudos feitos pelo
sr. Bueno de Andrada duas hypothescs
ficaram delineadas, para solução da
mesa e da commissão de Policia da
Gamara: ou a Câmara passará para
a sua antiga casa. indo o Senado, para
o Monroe, com o que haverá a dos-
peza de .soo contos, no máximo; ou
se resolverá o problema definitivamen-

I te, fazendo-se a installação de ambas
] as casas do Con.cresso. com um orça-
I mento bastante reduzido.

Julga, porém, o sr. Bueno de An-
! drada. no final do relatório, que quaes-
j quer obras devem ser feitas por con-
i corren.-i.-i publica e fiscalisadas com ri-
' not, afim de não cxc.der do orçamento
1 fixado.

3" — Este é o tratamento ideal: f.icü
applicação, resultado immediato, cffci-
to seguro e sem perigo _'gum. Usado
meíhodicatncnte cura a Syphilis adqui-
rida ou horditaria eni todas as mani-
fcsfaçõcs e evita as suas horrorosas
conseqüências.

O LUETYL usado conformo indicação
basta tim frasco para fazer cessar as
manifestações agudas c dois ou tres,
pa-ra as manifestações chronicas. Para
cura radical do doente deverá tomar
dois frascos, com os quaes «le=appare-
cem todos 03 soffrimentos; depois pa-
rar quinze dias e tomar mais um cada
mez durante seis mezes.¦ Assim o paciente ficará para sem-
pre livre desta terrível doença c muiio
difíicilmcnte poderá novamente ..d.ui-
ril-a. .

ODYSSÉA DE UM
LIVRO CELEBRE

_.<_. Biblia polyglota dia Bi-
bliothecc de Guatemala

A imprensa dc Guatemala occttpa-se
com especial atlcnção, dc um assum-
pto scils.-icioiiial : o dcSapparecimetito,
venda c descoberta dc um velho c pre-
cioso livro, de boa origem liespanhola,
a Biblia Polyglota.

Esse volume tentador era estimado
em 40.000 dollars; e passou perigos, cor-
rc-u aventuras que lhe augmentaram a
fama.

iFoi impresso cm 1510.
Conla essa Biblia a respeitável cda-

dc de 406 annos, e foi impressa na pa-'ria dc Cervantcs, cm Alcalá de Hena-
res, 110 anno de 1510, como já acima
dissemos.

Pertenceu a uma edição celebre, cujos
raros exemplares hoje não tem preço,"a edição dos setenta".

Está escripto ao mesmo tempo cm
hebreu, syrio, latim e castelhano.

Ignora-se absolutamente a cp_oca cm
que chegou esse thesouro a Guatcma-
Ia; sabe-se comtudo, que o seu primei-
ro possuidor conhecido íoi o arcebispo
Casans. ¦¦:-; __;¦'¦:¦_

No icntpo do general Barrios, "o

grande", um dos seus ministros pro-
poz, cimo medida liberal, ou antes dc
liberalismo radical, que fossem queima-
dos todos os "livros velhos" que havia
na Bibliotheca e na Universidade dc
S. Carlos.

Houve, porém, qitem^ sc interessase
c salvasse a velha Biblia.

Um iSao, correu esta preciosa reli-
quia novo perigo. A. tropas do gene-
ral Morazon, que queimaram alguns
templos e imagens dc santos, andavam
á cala da Biblia, para leval-a... como
lembrança. Não se sabe como escapou;
mas o facto é que se salvou.

Da famosa edição dos "setenta" só
existem adtualmente alguns exemplares
nos museus de Paris, Londres, Vienna
e Madrid,

Quando,, postcrictruientc,! idcsapparc-
ccii da Bibliotheca de Guatemala a ce-
lebre Biblia Polyglota, era então dire-
clor desse estabelecimento o distineto
homem pubüco e notável literato don
Ramon A. Salazar.

O pobre velhinho funcctonario an-
tiquissimo, directamente rc:'ponsavcl
pelo roubo, declarou :

 Nada possuo mais do que a mi-
nha casa; tomem-na 1

Facilmente se comprcliendcrá que o
governo não tenha acecitado o sacrifi-
cio proposto pelo respeitável ancião.

¦Foi então decretada pelo- presidente
da Republica a lei protectora dos obje-
ctos históricos, livros valiosos, obras dc
arte, manuscriptos, e(c.,_ proliibiudo a
exportação dessas relíquias. _

Estavam as coisas neste pe. quando,
um dia, teve o governo denuncia de que
por Porlo-Barrios, e, com destino aos
Eslados Unidos, eram despachados 25
caixotes de antigüidades gtiatemalen-
ses, sendo o seu remettente o sr. Con-
nevote, justamente um personagem so-
bre quem haviam pesado graves aceusa-
ções e havia ainad sérias suspeitas...

O embarque da preciosa carga foi
então immediatamente sustado, e uma
commissão do governo dirigiu-se para
o cáes, afim de examinar os caixotes.
Quando chegou... a carga havia des-
apparccido ..

E os caixoícs foram ter a **<ova

York. onde o cônsul de Guatemala_ os
descobriu, assim como a preciossisima
Biblia.

Havia vencido o patriotismo guate-
malteço. -—.- .,_

Os jornaes atuados e o
ultimo discurso do

chanceller allemão
Paris, 30. (A. HO — Todos os jornaessão unanimes cm frizar o contraste entre o

recente discursa do chanceller allemão e 01
quo anterio. mente pronunciou. No discurso
de agora o raappa da guerra foi inteiramente
supprimido e a politica das Brandes anne-
xnções substituída pela formula: cuuscrvar
para vencer.

Julga toda a imprensa quero discurso do
sr. llctlimaun Hullweg é um formal reco-
nhecimento do fracasso definitivo das am-
bicões allemãs, o que corresponde a uma
nova situação militar da Allemanha: a ds-
fensiva, nada se encontra na arenga <Io
chanceller qua seja susceptível de fazer
crear uma esperança ao povo allemão.

As d-irl-TiçC-s vagas e ocas do chanceller
oppócm os jornaes as claras e- firmes pala-vras dos srs. Briand c I.loyd Gcorgc, con-
seientes do patriotismo, dos recursos e das
forças dos seus paizes, onde ha a certesa
absoluta da victoria final.

O sr. Stcfcn Pichon, num artigo que es-
creve a propósito tio discurso do sr. Bo-
tlimann Hollweg, diz que o chanceller alie-
mão; declarando que o Rumania escolheu
para enlrar na guerra a. liora om que menos
tropas sacrificaria, pronunciou a condemna-
ção da Allemanha.

Londres, 30. (A. A.) —Todos os jor-nacs commenlam larRamente o discurso pro-mtnciado na quinta-feira, ócio chanceller
do liuporio Allemão,.dr. B.thmann Hollweg,
por oceasião da reabertura do l.c.ehstag.

O Times salienta a profunda differença de
tom deste discurso com o -das exposições
anteriores E escreve:"O discurso de quinta-feira, prova que a
Allemanha comprchende oue a sua situa-
ção c já muito séria e que cila devo tornar-
sc fatalmente, para o futuro, cada vez mais
grave. . «"Quanto aos seus insultos contra a In-
Rlatcrra, cncaramol-o como uma rude ho-
monagem prestada á nossa grandeza, porquetambem invectivamos Napoleüo, quando cllc
tinha a 1'russia submct.da a seus pés."O -discurso do chanceller servira sómen-
tc para fortalecer a decisão cm que nos- cn-
contramos todos de perneverar nos esforços
e nos sacrifícios para ganhar a Ruerra."

0 Morning Po't faz realçar nos seus
commcntarios o facto do discurso do dr.
B-thmann Hollwog estar impregnado de in-
quietações, quanto ao futuro, de cólera con-
tra a Inglaterra c _c medo da França."O dr. Bethmann HòIUvcr, — escrevo o
Daily Telegraph — tentou fazer boa figu-
ra com inio- jogo e conoeguiu-o, difficelmen-
te. Kilo deve fa«r com que vá por deante
o quinto empréstimo dé guerra allemão. c
embora saiba oue. sob o ponto de vista po-
íitico; está perdido, norque. foi elle oue pro-
vocou a Rticrra, a sua única defesa c, por-
tanto, proclamar que tudo vae bem. 110 mc-
lhor dos mundos. E emquanto o chanceller¦o os seus inimigos lutam entre si o povobritatiuico continuara a oecupar-se da
guerra.",

O Daily News -escreve:
"A intenção principal do sr. Bctlintann

I.-oIlweg, ao fazer aqucllas declarações dc
quinta-feira, era restabelecer a sua autori-
dade muito abalada entre o novo allemão,
Mas o que torna a posição do sr. Betlnnann
Hollweg precisamente difficil, é exaclamcn-
tc a impossibilidade, em que elle se encontra
dc cmprehcndcr qualquer coisa a sério con-
tra a Inglaterra."

Depois de salientar que o que sobrosáa
mais claramente do discurso do chanceller
allemão é que as esperanças -do anncxaçõps
territoriacs estão bem mortas.no seu C3pi-
rito. o Daily Chrnnicle proseguc:"-Botlimann Hollweç vê a Allemanha der-
rotada, e agora -domina-o o desejo de pre-
parar os seus concidadãos para a situação
futura, na nual se tratará de saber, não
quanto a Allemanha vae recebor mas sim
quanto vae poder Ruardar."

O Daily Mail- diz que não se trata de sa-
ber sc o sr. Bethmann Hollweg acmlita
ou não acredita naquillo que disse., "Fa-
rece. entretanto, que ello acredita que
as batalhas do Somme esgotaram a força
combativa da Inglaterra. Ora o nosso mi-
nistro da Guerra, o sr. I.loyd Gcorgc. pensa
oxactamente o ^contrario, c acaba de decla-
rar que o nosso paiz somente começou a
fazer o esforço de que _ capaz para alcançar
a victoria."As calumnias allemãs. — nrosegue o
Daily Mail — de que a Inglaterra está fa-
zendo a guerra com o sangue dos outros
paizes. cnmuanto poupa o seu encontram
uma resposta decisiva na nronria boca -do
dr. Bethmann Hollweg. nuando elle disse
que "a .Inglaterra luta com um gasto dc
forças sem exemplo na sua historia."

VESTIDOS MODELO3?..
La Maison Nouvelle

O, RÜA GONÇALVES DIAS, O

Projelcto do lançamento
de um empréstimo inglez

na Argentina
Buenos Aires. 30 (A. A.) — Km 'eu

inúmero dc hoje, "I.a Razon" estende-se
cm vários comnicntarioa sobre as noticias
publicadas pulos jornaes londrinos rm que
o governo inglez era aconselhado a lançar
min cmprcstiiiko na Republica Argentina,
¦de quarenta milhões esterlinos, dando ocea-
srãò para invertei- o deposito da Caixa de
Conversão argentina.

Diz "La Razon" que o projecto dc-.uon-
str.i a 'perfeita ignorância dos inglczes pe'a
nossa -situação c obrigações a que estamos
decididamente presos.*
As operações no Mosa e

no Somme
Paris, ,10 (A. H.) — O presidente

da Republica, sr. Puincaré, inaugurou
hoje a Exposição de Photographias da
Guerra, na qua.1 lia numerosíssimas pho-
tographias militares francezas e de to-
dos os outros paizes.

O sr. Poincaré foi recebido pelosembaixadores c ministros das nações al-
liadas c á cerimonia assistiram mui-
tas outras personalidades, cnlra as
quaes diplomatas sul-americanos e
membros eminentes das respectivas co-
lonias.

Foram gcraes os elogios ás magnifi-
cas photographias expostas.

Acções de artilheria nas?
linhas italo-austriaca¦foina. 

,-,0 (A. II.) — O ultimo cormmunicado do general -adorna annuncia
que houve em toda a frente ocçtlej, so.
bi-çtudo de artillicria, apezar do máo tem.
po que tem entravado as operações.

*
Os rumaicos retiram-se

, para o sul?'
Bucarest, 30. (Official). — Os ru»

maicos, atacados por todos os iailos
romperam «as linhas inimigas c reti
raram para o sul".

•>
P submarino "Bremen'*

teria sido capturado ?
Washington, 30 — (A. H.) — Kmmeios nao officiaes, mas que são g.ral»mento bem informados, assegura-se queo stiiper-suhmarino allemão "iBremen",

<r_ç ha tres semanas) foi arpercebido
pela ostação naval de Rosyth, *na -Ei-
cossia, foi: pouco depois capturado pc.Ias redes de aço lançadas pelos navio-
da esquadra inglez-,

*
A mediação para a paz

Paris; 30. (A. H') — A propo3Íts
de uma. falada viagem do embaixador
americano' em Berlim ás capitães dos
paizes belllgerantes para sondar a opi-
nião sobre a possibilidade de ser nc-
gociadá a paz, o "Teinps", de hoje
diz que a atmospltcra é pouco favora-
vel a mediação e depois de se alongar
cm consideraçõVs sobre a paz terminai
apresentando come um exemplo da
animosidade que por toda a parte la-
vna coutra os allemães, o procedimen-
to do parlamento argentino, que se
pronunciou contra as pretensões teu-
tônicas quando discutia uma proposta
sobre a lista negra,

m > — > ¦

DE PORTUGAL
Lisboa, 30 — (A. H.) — O conse»

lho de ministros, reunido sob a presi-
dencia do chefe db 'Estado, oecupou-se
de assumptos relativos á guerra.

Lisboa, 30 — (A. H.) — O minis-
.crio da Guerra determinou que, para
a admissão dc novos alumnos no Col-
legio Militar, sejam preferidos 03 fi-
lhos dc officiaes que tenham partido
para a África nas expedições ou quevenham a fazer parte dos contingentes
destinados aos campos de batalha na
França.

Lisboa, 30 — (A. A.) — Foram pu-
Meados os decretos do executivo regu-
lando a situação dos professores da
üscolji de Guerra 'Nacional, o recruta-
mento, preparação c promoção dos of-
ficiaes o milicianos c o rccrulanien*o
dos alferes médicos,

Lisboa, 30 — (A. A.) — O Conse-
Hio -de Ministros esteve hoje- reunido,
no palácio de 'Belém, sob a presidênciad odr. Bernardino Machado, chefe da
Nação, tendo sido tomadas varias deli-'berações, ainda ignoradas.«-•» 

A FESTADA PENHA
Terminaram ho.ntem ',as

novenas
Rcaliza-se hoje a tmdicional fcsla dtIrenlia, a popular tron-fi-ria, anciosnnicnteesperada por um avultado nuiiicro dc de-votos.

, As novenas que precedem a grande so-lennlda.de foram encerradas liontem, coma procissão da Virgem da 11'cnha, que des-ceu a memorável' escadaria, acompanhada¦por milhares de pessoas, qtie comparece-ram a poética ermidà. Não se descrevto enfeito dcslumb-nte dessa procissão, da.qfclla enorme multidão, a descer a gran.de escadaria, acompanhando o andor e cn.toando cânticos religiosos.
Hontem a inragem da Virgem foi re»

posta no altar existente na administração,
ç .alu, pela primeira vez, seri celebradaltoic uma missa, ás 7 horas, para os quem_ -podem subir até ao altar, onde, doalio da montanha, a, Virgem distribuc ben-
caos - graças aos seus devotos c roíuci.ros.

Depois dessas missas, seguir-se-ão ou-tias, as 8, 9 c 10 horas, precedendo a gran-de missa, que será celebrada, pelo conego<tr. Alberto Nogueira, vigário da fregue.zia dc S. Geraldo da Penlia.
Ap livangelho, oecupará a tribuna sa-

grada o _-padre Cupertino de Mirantla, queproduzira lira bello sermão, cxalçaudo as
graças da Virgem da Penha. A palavraeloqüente do jnven padre Cupertino var,
nela primeira vez no lirasil, scr ouvidapor 11111 grande auditório e em uma gran-d; solennidaile religiosa.

Irisrra tribuna, que até lioje tem sidooecupada -pelos grandes luzeiros da egre-
ja, lapidarios do pensamento e da pala-vra, vae hoje receber o verbo ardentede um sacerdote moço. burilador da ima-
gem c <la phrase _ que so revelou, emconferências doutrinárias, um grande pré.gador.

A parte musical eslá. confiada ao prri.fessor Firmino Barroso e os principaes so-los a professoras dc mérito, entre as
qtraes dd. Alice de .Moura, America Santa
Alma, «Coralta de Castro, Idalina Rocha
c .Marianna T.cal dc Souza, que lhe darão
magnífica interpretação.

No arraial e na rua da Kstaçãõ jãestão armadas dezenas de barracas, onde
os romeiros encontrarão tudo quanto sc
torna necessário para a paisagem de uni
dm no campo, cm plena romaria

Muitas tandüs- de musica tocarão 110
arraial e na administração, onde o popti-lar .Madureira apregoará bellas e rica-iprendas.

Emfim, o dia de hoje promette scr ma.
gnifico.

Os campos se povoarão de romeiros con-
tentes c felizes, enchendo todos os pon-tos do arraial da maior alegria, produzi,di pelos convescotes, cm que não faltarão
a viola, a flauta, a guitarra, com os sem
necordes e sons festivos, desafiando os«fados, as modinhas o os cantos populares.¦Av Penha.

Uma interessante exposi-
ção .em Paris

Loiidrcs, 30 (A. A.) — Os jornaes
de Berlim, segundo as ultimas noticias
aqui recebidas da Hollanda, dizem que
está sendo preparada uma grande of-
fensiva allemã contra Verdun, no in
tuiio de contra-oppor aos avanços al-
liados na região do Somme.

A imprensa daqui como a de Paris,
tambem informadar do assumpto, diz

!_-*
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Ernesto Souza
Com Iodo,

Glycerina c Hypo-
phosphitos dc Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES

Asthma, Tubcr-
culose pulmonar,

Rachitismo

TÔNICO PODEROSO
BEMfiDOIC.-l/dBHflPCO.»

1

¦ a«tJ-»-<E>-<J-au i'

Aos fracos e coava-
lescentes

CREANÇAS li ADULTOS
Um (preparado de grande valia, 4

publico encontra na '.popular 
e concei»

tttada Drogaria Giffoni, á rua Primeir»
de Março. Queremos referir ao PHOS-
PJ-IO-TH-lOCOIa O-WflfUlíA-DO. A'«
creanças, o magnífico preparado auxi-
lia a formação dos dentes e dos ossos,
desenvolve os músculos. Aos adultos,
repara as. perdas nervosas, tonific.i os
pulmões e desintoxica 03 intestinos.
Além dessas propriedades, o PHOS-
PHO-imoCOI. abre o appetitc, me-
Ihora a nutrição, augmenta rapidamen-
te o peso. E', em resumo, um fonifi-
Içantc indispensável na convalescença
da pneumonia, influenza, coqueluche,
sarampo, etc.

_ Conhecido como maniipulador «profi-
crente e excõssivamcnle cuidadoso, o
pharmaceutico 

"Francisco 
Giffoni tem

tido __e ver acceito o seu fortificanlc,tamoem intormaa- ao assumpto, dn não só ,pe!a ciasse medic», ««mo pelo<_\xq o commando alijado. e._a capacita,-1 publico em geral, *
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EORREIO BA MANHA — Domipgo,. 1 dc Outubro de 1916mm
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Kmpreia Oliveira __ O.
SESSÕES CONTINUAS DAS 7 1.2 A'S 12

Orchestra sob.a regência de Rnphnel Romano

PALACE-THEATRE

0 Mysterioso Crime da MNizza
6 actos emocionantes

MATER ou Amor flr Mie
5 ACTOS

O ULTIMO DA FAMÍLIA

[
Interessante fllm

A. MONTEIRITO
I— — Celebre monocycli.ta com os seus originaes quadros de salío — —•

PREÇOS
Frizas e Camarotes. .
Poltronas e Balcões. .
Galerias e Jardim . .

5$00O
i$ÜOO

Sabbado, t
FÁTIMA M1R1S

Grande Compauliln Lucilla Peres. - Leo-
0 0 9 ppldo lTróea f> ..# 0 ~.

HQJZ ¦ A'S~2 1x2, A' KOITS A'S 8 E A'S 10 KCJF
Espectaeulos puramente familiares

A bella comedia do Trisían Bernard

IQ GAPB* DO FELISBBRTQ
(!*& pe-tl-t oafé)

Triumpho completo de Leopoldo FrJes no papel de Guitry
eChaby; suecesso da i* actris brasileira Lucilia Peres o de
toda a companhia;

Amanhã— *'s 8 o ús 10 horas, O Café do Fellsberto.—
5 de Outubro, A Morgafllnlia de Vai-Flor......

• Na'próxima semana, a uliima o grande novidade Parisi-
ense, A Qiiquesa das Folies Bergeres. S 195

ClftÉMA THEATRO S. JOSE'Pa8SifgAreto"
Compínhl» Nacional, fundada cm i de julho d* igu 

'— 
Direc.io sceniça do «ctor

EDUARDO VIEIRA — Maeitro dlrwtor da orcheitra, JOSÉ' MUNES

HOJE # 1 de Ontabro de 1916 
"# ' HOJE:

,.,.;,;,.' A's SJ i\r, 7, S 3;4 c IO 11*3
— Na matinée e 3* sessfto —

EM PE' DE GUERRA 1
Pecado coaiumes militares arreglo do Podro Augusto

Musica de Lnz Júnior
Na 1* e 2- sessão

ZE' PEREIRA
Clox„ peres Alfredo Silva e J. Pedroso

,t Revista dc Curdoso de Menezes—Musica de José Nunes' Os espectaeulos começam sempre por exhibiçôes de «films»
de suecesso.  

Amanhã Mulheres em penca e A Mulhor n 7
Em ensaios, a revista do grande montugem-0 Plstol5o. R 233

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azev edo — Tournée Cremilda ü'01ivei.a

HáTI I C «¦« MATINÉE «ás 3 1[3eá uoite
V Ü Et ús 7.ij/ie 9 3{4

O CANÁRIO!
nrilhante creaoSo de r.HEMlLDA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO

SERRA engraçiidisslmo no protagonista. Conectissimo desempenho
por toda a companhia.'

(PT A empreza afílrma a absoluta moralidade desta
comedia e que o espectaculo termina antes
da meia noite.

.«"¦l . i . i i ii i

Amanha- Recitas de moda- A's S e as 10 horas-0 CANÁRIO
A seguir: A comedia ingleza da Finero — MENTIRA DE MU-

LHER. Exilo absoluto, S 196
¦_________B_a_H_-M_aa__a____B___n__B__
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CARTA DE PORTUGAL

Ds awieii n i i
A situação do governo

. Lisboa, 4 íe setembro — (Do nosso'correspondente.) — Compreliendc-se
que a penúltima reunião conjunta >1o
Congresso deixou o governo numa si-
tuação melindrosa c, certamente, seria
obrigado a abandonar as cadeiras do
poder, se na futura sessão os deputados
e senadores da maioria se deixassem fi-
«ar tranquillamentc na província e não
uceudissem ao appello dos seus respe-
ctivos chefes.

Os drs. Affonso Costa e Antônio
José d'Almeida tèlegràpharam aos seus
correligionários para não faltarem, dan-
do a situação parlamentar como mui-
lo grave e insinuando que quem quer
ser representante da maioria, tem obri-
gação de apparccer lios momentos Ue-
lieados,

Entretanto, o presidente da Rcpubll-
ca pôz cm pratica o seu espirito eonci-
diador, mas sem nada-conseguir. O dr.
Brito Camacho foi algumas vezes a 15c-
Iftu, mas não foi possível qualquer en-
tendi.uento com o chefe do listado que
tivesse por conseqüência 1*11,1 recom-
posição ministerial, formando-se um
governo constituído de modo a nelle co-
operarem todas as correntes dc opinião
com representação parlamentar.

Os unionistas reuniam amiudailas ve-
2i-s no centro de Calhanir, tomando re-
soluções importantes que não eram pu-
blicadas na imprensa.

O partido socialista apreciou, em ter-
mos violentíssimos, os acontecimentos
da penúltima sessão, cotideinnando com
íispereza os insultos e aggressõcs que a

maioria dirigiu ao seu representante no
parlamento e felicitando-o pela forma
como sc soube defender, e pela alergia
como' pugnou pelos princípios constitu-
cionaes, '

O Centro 27 de Abril tomou varias
resoluções com a tidhesão , completa dc
muitas associações operárias,

A crise de subsistencins, as infelizes
providencias governamentacs a este re-
speilo a carestia da vida, a falta de
assucar, o projecto da pena de morte,
rtc, foram discutidas ali com acrimo-
Dia. tomando-se varias resoluções...

Oi negociantes a retalio agitaram-
íe por cai».a da tabeliã de preços, so-
lireludb pela falta de assucar e outros
productos.

Dizem elles que não podem vender de-
terminados 'gêneros ao preço firmado na
tabeliã official, quando é certo que só
cs podem adquirir por quantia muito
superior.

Em summa, conjugando todos estes
factos, chega-se á conclusão lógica de
que o governo se vae suecessivamente
iiicuiupatibilizando com as camadas
operárias e com 03 rctalliistas da capi-
tal.

As conferências dos representantes de
diferentes collectividades com p minis-
tro do Trabalho foram improfictias —
como imnroficuas. resultaram as recla-
inações dos negociantes do Torto a pro-
posito da falta de assucar c dos lavra-
tior.s ãlcmtejanos que vieram a Lisboa
reclamar contra a actual lei dos ce-
reaes.'ilas o que sc irá passar no Congres-
so ? — interrogava-se a cada passo os
marcciiaes unionistas sem que dessem
a menor indicação,

15 assim chegamos ao dia dc quinta-
feira, ji de agosto.

A VOTAÇÃO DA 1'EXA 1)E
MORTE.—MOÇÃO DK COX-
FIANÇA AO GOVERNO,

Antes da. sessão conjunta reuniram-
se na sala de conferências os deputados
c senadores da maioria. O dr. Affonso
Costa mostrou desejos de se votar
numa tinica sessão os projectos pen-
dentes, taes como o da, pena de morte
t outros.

Cerca ihs tres c Um quarto o gene-
ral Corrêa Barreto abre a sessão, ve-
rificando-se a presença de iStí depu-
lados e senadores.

O sr. .Moura. i'into, tendo-lhe consta-
do f[uc já ha tli.Tã su distribuíssem bi-
lhetes para as galerias publicas, o que
verificou de "visu", protestou contra
esse íacto, entre vivos apoiados da
opposiçâo,

12' lida a acla da sessão anlcrior e
o sr. Alexandre Draga dá varias ex-
plicaçõcs, dizendo que entende ser va-
lida e constitucional a votação ante-
rior, mas uão se importai que a sua
íuo.tío seja novamente votada pelos
dois terços dos congressistas presentes.

O sr. .-uitonio Fonseca declara que
a Câmara orefere que a moção seja
novamente votada.

O sr. llrito Camacho sustenta a dou-
trina de que a moção só pódc consi-
derar-sc approvada, quando reunir 148
votos, e declara que viu com alegria a
transigência da maioria, visto que acha
detestável o tumulto c arruaça como
argumento.

O sr. Costa Júnior é dc opinião ana-
loga e o sr. José Barbosa apresenta
o seguinte requerimento:" Roqueiro que para iniciar a dis-
cussão dos matérias a que sc refere a
segunda parte da moção, o Congresso
da 'Republica rcuna em Câmaras se-
paradas,

O sr. Alexandre Braga diz que a
Câmara não pude pronunciar-se a, este
respeito, defendendo as suas propôs-
tas.

A sua moção é approvada e nesta
altura retiram-se da sala os congres-
listas unionistas, menos tres.

O general Corrêa Barreto, depois de
icr substituído na mesa pelo sr. Ma-
noel Monteiro, toma a palavra, em meio
de um grande silencio. Após ligeiras
palavras, manda para a mesa a seguiu-
te proposta:

Artigo 1" — O n. 5" do artigo ,." da
Constituição Politica da Republica Por-
ttlgueza fica substituído pelo seguinte:

"A Republica Portugueza não admit-
tc privilegio de nascimento nem fóios
de nobreza e extingue os títulos nobi-
liarchicos e de conselho."Os feitos cívicos e os actos militares
podem ser galardoados com ordens lio-
norificas, condecorações 011 diplomas
especiaes.

"Se as condecorações forem estran-
feiras, a sua acceitaçáo depende do
consentimento do governo portuguez."

Artigo a0 — O 11. 22 io artigo 3" da
Constituição é eliminado.

Artigo 3" — Após o artigo 59° da
Constituição será inserto o seguinte ar-
ligo:

Artigo 30 — A pena dc morte e 3s
penas corporaes perpétuas ou dc du-
ração illimitada não poderão ser resta-
fcelecii!..s em ca-o algum, nem ainda
quando fór declarado o estado dc sitio
com suspensão total ou parcial das ga
.antiás constitucionaes.

Paragrapho unico. — Exccptuam-s«,
quanto á pena d.- more, somente t>
caso de guerra com nação estrangeira,
«111 tanto quanto a applicação dêss.i
fena se.ia indispensável e apenas nu
liea.ro da guerra.
_^Artigo ." — A Constituição será nova.

mente publicada com as modificações
constantes dos artigos anterioies.

Artigo 5° — Eica revogada a legisla-
ção cm contrario."

O sr. ministro da guerra declara, em
nome do governo, que concorda plena-
mente com a proposta do sr. Corrêa
Barreto. Considera a pena de 'nioiie
uma medida indispensável á segurança
c disciplina do exercito nos campos *de
batalha.

Os unionistas retomam os seus loga-
res, por deferencia pessoal com o dcpu.
tado sr. dr. Alfredo Magalhães.

O sr. dr. Alexandre Braga, em nome
da maioria, a*>'.laude a pena de modtc,
pronunciando um longo discurso a este,
respeito, falando do pae que a conde-
ninou e do tio que a combateu, e aprv
sentando por fim a seguinte moção:"O congresso da Republica, confiando
ao governo para a defesa da honr. e
interesse do paiz e para a execução das
deleiininações que essa defesa reclamar,
passa á ordem do dia."

O sr. dr. Antônio José d'Almcida ap.
pella para a solidariedade de todos 03
congressislas, 110 grave momento queatravessamos,

O sr. Antônio Macieira defende a
proposta do sr. Corrêa Barreto, man.
dando para a mesa, uma moção consi-
derando como necessária a pena dc
morte.

O deputado socialista alaca-a viol.n.
lamente.

O sr. dr. Alfredo de Magalhães pro.niinciou um substancioso e magistral
discurso atacando a pena de morte c
deixando o governo preso ás suas gra-ves responsabilidades da situação me-
lindrosa que atravessamos. Citou VI-
ctor Hugo c todos os paladinos da li-
herdade que concorreram para o des-
apparéciincnlo da referida pena Je mor-
te entre nós.

Desfez ns argumentações do sr. dr.
Alexandre Braga, que por vezes se fa*
zia livido, c arrancou applausos ao pro-
prio sr. dr, Affonso Costa, quando 56
referia á necessária união de todos os
portuguezes.

Os unionistas fizeram uma colossal
manifestação ao findar o discurso do
sr. dr. Alfredo de Magalhães, discurso
quei ficou sem resposta.

Em seguida é votada a moção do dr.
Alexandre Braga, bem como a pena de
morte proposta pelo general Corrêa
Barreto, ua generalidade c especiali-
dade.

Como se vê, a maioria do Congres-
so transigiu absolutamente com a oppo-
sição e ..conseguiu, pelo numero, arrari-,
ear a approvação da pena de morte
quando em campanha.

A minoria, apenas composta de ele-mentos unionistas, socialistas e inde-
pendentes, soube comportar-se á altu-ra da situação, deixando de fazer uniaòpppsição violenta e apaixonada quenão está 1103 seus hábitos.
GRAVES TUMULTOS EM QCR

ENTRA EM AOÇXO A
ROMBA

Entretanto que funecionava o parla-mento, cá fora, 110 largo das Cortes c
imn.edia.0e_. passavam-se aeoiiieciinen-
tos graves e que poderiam ter tetricas
conseqüências,

Desde a meia-noite que a policia prin-cipiou a movimentar-se.
Boatos alarmantes cruzam-se por lo-

dos os lados, apavorando tudo e todos.
Do Porto e Caldas da Rainha veiu

a fina flor da chamada "formiga bran-
ca , que formigava por todos os lados
conjuntamente com alguns dos seus
collegas da capital.

No café Martinho conhecidos demo-
craticos recebiam a todo o momento
earbonarios em evidencia, com quemconferenciavam.

No governo civil trabalhava-se com
denodo, e dali saiam em varias dire-
cções guardas á paizana em procura de
determinados operários, considerados
como agitadores perigosos.De madrugada effectuaram-se algu-
mas prisões, mas sení importância.

O governo cnipenhava-sc cm obstar
qualquer manifestação nas ruas, mas
não o conseguia.

De manhã, nas suas agremiações e
cm outros locaes previamente designa-
dos, reuniram-se grupos politicos paratrocar impressões acerca da attitude
parl-amentar.

Um grupo numeroso de socialistas
aguardava no 'Rocio a chegada do depu-
tado Costa Júnior, que vinha de Que-luz ainda doente das aggressõcs de quefor victima, e trazendo sonhos azues.

Na redacção da I.ucla reuniram-se os
congressislas unionistas, encaminhando-
se dali para o congresso.•N'o largo de S. Bento comparecia anumerosa commissão dos socialistas,
trazendo um delles a moção daquelle
partido.

Entretanto fecharam todas as lojasile mercearia de Lisboa, ainda as maisinsignificantes, ç os vendedores de vi-
veres a retalho reuniram-se 110 Terrci-
ro do Paço, afim de se dirigirem parao Congresso ò apresentar ali o seu pro-testo pela fôrma como a questão do
assucar tem sido tratada pelo governo,Em siuiiina, antes da hora da sessão
do Congresso, 110 largo de S. Bento c
ruas próximas, viam-se muitos iiidivi-
duos em manifesta hostilidade ao go.verno, O tumulto começa a esboçar-se.
ouvindo.se gritos de — abaixo a penade morte — abaixo o governo, etc, cie.

O governo tinha feito concentrar em
volta do palácio de S. Bento numerosa
força publica.

As galerias do Congresso foram inva-
(tidas por indivíduos, a quem antecipa-
damente tinham sido distribuídos bilhe-
ter, de entrada.

'Aos primeiros gritos de protesto sae
Jo quartel de bombeiros o esquadrão de
cavallaria da Guarda Republicana queali estava escondido, fazendo varias
evoluções 110 largo de S. Bento.

Os manifestantes protestam eom fu-
ria e redobram os "morras" vários.

A fcavallaria é apedrejada, ficando
um soldado ferido e caindo outro do
cavallo.

Ouvem-se tiros e o conflicto toma
então proporções extraordinárias.

A força carrega contra a multidão
que suecessivamente vae engrossando, e
por fim foram afastados os populares
para longe do edifício do Congresso,
ficando tomadas as differentcs euiboca-
duras das ruas próximas.

_ Os marcieiros juntam-se aos opera-
rios e discutem com calor a pena de
morte, assirnipto que foi tratado na
União Operaria Nacional.

Os estabelecimentos fecham as suas
portas e novo esquadrão de cavallaria
apparece ali, sendo recebido com gri-
tos hostis.

Alguns policiaes, auxiliados por ma-
rinheiros. perseguiram com tiros um re-
l.elde manifestante que se defendia á
pedrada. Apezar de lhe darem ;o tiros
ou mais, nenhum delles lhe acertou !

Os populares continuam apedrejando
a policia.

O sr. dr. Brito Camacho e alguns dos
seus amigos entrara.11 num carro ele-
ctrico e muitos populares saltaram para

os estribos coiíi o carro em marcha, e
seguem o chefe do partido uuionista,
aiclamando-o.

Um popular dá um viva ao sr. dr.
Affonso Costa: a multidão aggrediu-o
violentamente.

Outro popu'.ar é apodado de fornu-
ga branca" e foge da multidão: é alve-
jado á pedrada, indo cair sobre o salva-
vidas de um carro electrico, de onde
grita fortemente que não é '• formiga
branca "I •¦>•" ~;:'-j

Estas scenas passam-se no largo <Ja
Hrperança e na calçada Marqucz dc
Abrantes.

Próximo do largo Conde Barão appa-
recém ós deputados srs. Malva do Vai-
le, Vasconcellcs Sá e Vasco de Vascou-
ceüos: a multidão persegue-os, sendo
altingidos por algumas pedradas, ven-
do-se aquelles congressislas obrigados a
refugiarem-se num predio da calçada
Jlarquez de Abrantes. j

Os referidos deputados estiveram ali
muito tempo e ao fechar-se a porta um
manifestante disparou um tiro de re-
volver. '

O medico da armada sr. Vasconccllos
e Sá, evoluciònista, foi ferido por uma
bala, que Mie atravessou o corpo, na
região abdominal na direcção antero-
posterior.

A' passagem dos automóveis condu-
zindo 09 membros do ministério, a mui-
lidão redobra de fúria: um manifesta**,
te lançou uma bomba no automóvel em
que ia o sr. ministro da Instrucção,
mas, felizmente, não lhe acertou.

Dizem que essa bomba era dirigida
ao sr. ministro do Trabalho e por en-
gano foi lançada ao vehiculo que con*
dúzia o seu collega da Instrucção.

O estampido da bomba provoca gran-
de pânico: os deputados que isolada-
mente se dirigiam ao Congresso fogem
em todas as direcções.

A policia o marinheiros prendem
muitos populares. Chegam mais forças,
'publica-! ;e o 'tumulto vae crescendo.

A' saida do Çoníçresso produzem-se
ainda variados incidentes.

O st. dr. Brito Camacho c.os seus
amigas são ruidosamente ovacionados.

Muitos indivíduos receberam, feri-
mentos.

O sr. Alfredo Pereira, morador na
rua Vdoente Borja, recebeu uma cutila-
da que lhe fracturou os ossos do nariz.
Alfredo Dias, de Torre9 Vcdras, mas
residente c,m Lisboa, foi ferido por uma
bala 110 flanço esquerdo.

Carlos Simões Tornes, negociante, es-
tabeIe'cid«o na rua do 'Ouro, foi ferido
por uma bala que lhe atravessou o pul-
so esquerdo.

Muitos indivíduos ficaram feridos
pelais cutiladas da .cavallaria e recebe-
ram curativos nas ipharoiacias próximas,
ou nos hospitaes.

A um preso foi encontrada uma bohi-
ba dc dynamite.'De noite houve rigorosa prevenção
nos quartéis e esquadrões dc policia.

Nos cafés d) Rocio pouca gente ali
aipparexctt. A policia a paisana rouiaVa
varias medidai e cffectuava algumas
prisões.«.Durante a" «oilc fizeram-se rusgas
nos bairro., 'excêntricos da cidade, mas
não deram grandes resultados.

O cavaleiro taiiromachica Eduardo
de Macedo c outro individuo que o
acompanhava; foi apitpado pelos mani-
festantes, havendo trOca de- beiigaladas,
ptidradas e tiros. _

.Parece que o governo nao ficou sa-
lisfeito com o serviço da policia, pois
que 9e fala que vae ser exonerado do
seu commando o sr. «Câmara Pestana,
devendo ser substituído pela coronel
sr. Herculano Galhardo.

,Os gatunos aproveitaram os anonien-
tos de confusão e praticaram varias,
proeza!).

1N0 dia seguinte, 1 de setembro, am-
da sa -ffeotuarant algumas prisões,
mas a cidade voltou á sua normalidade,
vendo-se os estabelecimentos abertos.

IDe noite continuaram as rigorosas
prevenções nos quartéis e esquadrões
áí policia, mas não surgiu incidente ai-
gum digno dc registro.

O sr, dr. Affonso Costa que esta
veraneando no 'Monte do 'Estoril, em-
barcou em Cascaes num escaler do con-
tra-torpedeiro "Douro", o qual o trouxe
á Lisboa, desembarcando no Arsenal,
acompanhado de 11111 seu .sobrinho c cs-
posa, e .mais duas .pessoas de família.

1N0 dia imnuxliátÒ, s;íbba«do, a dire-
cção da 'Aásociaçãò dos Lojistas de Lis-
boa, que é constituída por democrati-
cos puros, resolveu officiar ao chefe do
governo recordando as considerações
consignadas na .representação que ulti-
mainentc foi feita por áquella asso-
ciação e fazendo sentir ao sr. minis-
tro do Trabalho o seu desagrado ,peia
orientação dada á crise de stibsistcn-

¦A* Associação dos Vendedores de Vi-
veres a Retalho vae enviar uma çircu-
lar a todas as suas congêneres existen-
tes 110 paiz, afim de reunirem em Lis-
boa 09 seus representantes para a dns-
cussão e entrega ao sr. presidente da
Republica duma representação paia
abolição das tabellas de subsisicncias.

iA comniissão da classe que fora enten-
der-se com o ohefe do gabinete parti-
c«,pou que ficara resolvido .incluir-se nas
tabellas somente legumes, batatas e as-
sucar.

ni 1 ir " ""*

Quem quizer lér sempre as ultimas
novidades é só na casa Braz Lauria,"gcnie 

geral da ATLANTIDA.E.8 
RUA GONÇALVES DIAS. 73
Entre Ouvidor e Rosário

»M

Uma queixa dos moradores
da rua Dr, Luiz Silva

Ahi está uma coisa que é uma ver-
dadeira praga, egual ás dos zonophone*,
— o football ambulante.

E' comiiiuni verem-se nelas ruas in-
números indivíduos a jogar bolas inco n-
modando os transeuntes c os morado-
res e muitas veies e quasi sempre che-
gando até ao desrespeito.

Neste caso estão os footballers ani-
bulantes, que transformaram a rua Or.
Luiz Silva, no Engenho de Dentro, num
ground de propriedade exclusiva .iitrnle
sua.

E' assim que diariamente diveiros
desoecupados levam, da manhã até a
tarde; a shootar bolas em via publi-
ca, iiiconimodaudo os transeuntes e com
grande perigo para as creanças, tornan-
do sobresaltadas, como é fácil de ava-
liar, as pessoas que ali moram1. Mas
nâo é tudo: — esses desoecupados, não
contentes com os aborrecimentos a que
obrigam os moradores da rua Luiz Sil-
va, ainda chegam audácia de pronun-
ciar em voz alta palavras obscenas e a
provocar conflictos entre si ou mesmo
com as pessoas que passam.Diversas queixas tem-nos sido trazl-
das nesse sentido por diversas pessoas
que moram naquella rua e que soffrem
as conseqüências desse abuso do sport
ambulante...

Ao dr. Eranklin Galvão, delegado do
20o districto, dirigimos as queixas des-
sas pessoas e acreditamos que s. s. pro-
curará providenciar como ao caso com-
petir. ¦**>— * -

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova direcção

# Aposentos pnra 200 pessoas *
O quo mais convém aos pnssnuei-

ros do interior. — Preços:
Quartos com pensão 7$ o S$000

diários. Quartos sem pensão
48000 e 58000 diários.

Praça da Republica 207—Kio de
Janeiro. Em frente no Campo do
SiinfAiiiiíi e ao lado da B. P, C.

LLOYD BRASILEIRO
OS evyDiíDIATOS HIAISILITADOS

NOS ÚLTIMOS .EXiAIMES PARA OS•OAiRGCIS Dilv PILOTOS E
t_..VC1K'-.\1I,üTA,S

São convi.'tr,'Jos os candidatos em se-'«nida mencionados a compareceu á
Secretaria do Lloyd Brasileiro afim de
se mtínirem dos respectivos cartões au-
Ionizando a inspecção' nícdica e vaocina-
ção: — 0_=car Pccego, 'Floriano Ribeiro
de Queiroz, l.a'erc!o de Carvalho Braga,
Agnello Pereira do Mello, Ataliba Fer-
reira Barcellos, Raul Machado Fragoso
de Mendonça, Paulo Pedro Poncy, Joa-
quim Ayrcg Júnior, 'Feliti.o Ararigboia,
Xelson Borg«es de Carvalho, Hdgaril da
Cunha «Machado, Osvaldo Monteiro de
Barros, Raul Guedes, Samuel Martins
Ribeiro, Justino iF. Lobo, Júlio Walde-
mar de .Miranda, João de Góes Cardo-
so, José Vasques de 'Freitas, Mario No-
coti, Sady Ribeiro, Sebastião Lopes de
Casíro, _j.rna.do Amado da Silva, Joa-
quiiíi ide Souza Vargas, Sylvio Canizares
da Veiga, Júlio Leal da Ciínlia, Sylvio
Gonçalves Pinheiro, Estacio J. dc Al-
btiqtwrque Júnior, Octavio .Fcrr:ira de
Oliveira, Alcino ,de Oliveira Sentia, 01-
velino Gonçalves iPinheiro, Carlos Al-
berto da Silva Ãbrcu e João da Jlotta
Cabral. __ _.

TESTAMENTO FALSO
COMPLICADA HISTORIA QUE

VAE TER .V POLICIA
Está correndo pela 1" delegacia au-

xiliar um inquérito requerido pelo ad-
vogado Pedro Santa Rosa e relativo a
um testamento deixado pelo capitalista
c industrial sr. Germano Thienne.

Na longa petição que apresentou, pc-
dindo a intervenção da policia 110
caso, allegou o advogado ser falso, o
testamento deixado, havendo, assim,
necessidade dc se apurar como se fez
a falsificação e qual o seu autor.

O tabcllião que approvou o testamen-
to depoz em cartório e declarou que o
sr. Thienne estava de perfeita razão,
quando dictou o seu testamento, teste-
nuinhado por pessoas de alta responsa-
bilidade.

O advogado allegou'ainda que, no
testamento, não constava a importai'-
cia dc 1.000 marcos, sendo pedidas in-
formações ao Banco Allcmão, em Ber-
lim, sobre si tal quantia 'havia sido
depositada.

O inquérito está proscguindOj

A questão dos anna-
zens para inflam-

maveis
MAIS UMA DECISÃO A FAVOR DA

UNIÃO
Voltou hontem ao Supremo Tribunal

cm gráo de embargos uma velha conten-
da, em que são partes a União, a Com-
panhia do Cáes do Porto e Lourenço
da Silva Oliveira.

•Este uMmo obtivera da Prefeitura
Municipal- uma concessão para. con-
struir armazéns para inftammaveis, em
numero e nos logares que o represen-
tante da cdil.dade o exigisse.

1N0 contrato lavrado se estabelece-
ram fôrma e condições da concessão.

Mais tarde, o governo admittiu que
a Companhia do Porto construísse ar-
mazem para inflanimaveis, prejudicando.
assim os interesses de Lourenço, sc-
gundo o seu modo de sentir.

Dahi, o propor este uma acção para
annullar o acto do governo, e bem as-
sim haver uma indemnização.

Perdeu em primeira e segunda in-
stancias, embargando por ultimo o ac-
cordão do Tribunal.

Na sessão de limitem, como disse-
mos, foi o caso debatido, usando da pa-
lavra o advogado Magalhães Castro,
que procurou demonstrar a exclusivida-
de da Prefeitura para autorizar taes
serviço9.

O relatório foi feito pelo ministro
Guimarães Natal, que deu o seu voto
terminada a oração do advogado

Evidenciou- o relator que o contrato
de Lourenço de facto lhe deu privile-
frio, mas só na zona terrestre, como se
diz< na cláusula segunda.'Essa exçressão foi empregada cm
opposiçâo á zona marítima, que abran-
ge üíias, portos, cáes, ele, e onde a
jurisdicção é do governo federal.

Além disso a Prefeitura concedeu ao
entbargante a construcção exclusiva de
depósitos especiaes munidos dc appa-
remos, extinetores e restauradores au-
temáticos de sua invenção e não quaes-
quer armazéns.

Sendo assim, só esse privilegio está
garantido. ¦

Por isso rejeita os embargos.
Nesse sentido votaram todos os mi-

nistros.
•*¦»*¦«*.*•.

issatie Tomate- Hlâl
te Conservai* Alimentícias.

iPOR 'OILMES

Aggrediu a amante a
páo

«Ha muito viviam juntos, numa casa
á rua Mauro da Silva n. 124, o indi-
viduo d'e nome José de Araujo Seixas
e.sua amante «Brinelinda Sebastiana.

Viviam os dois mais ou menos bem,
sem que a miniina difíicu.dade apjiáile-
cesse a perlturbar-ihes a íeUcidad*.

U_..mamei-U_ Svixas deu parai ter
oiumes de Ermelinda. Eram crises tre-
n»cnda9 de que o homcmzinho era presa.

.ErmeKnda procurava dissuadido, con-
vertcel-o de que não seria capaz de
umia leviandade, mas Seixas de quando
em quando vottáva á carga, e cada vez
mais feroz.

Asilim, quasi que diariamente passa-
ram elles a .ter ferozes discussões, de-
vido á .excessiva dcscoiífiança de Seixas,

'Hontem, pela .manhã, poi«ém_ a_ crise
que atacou o «Oílhe.o manque foi ver-
d_deiramen,'.,e terrível. Por mais que
Ermwlindo. lhe .procurasse provar o con-
trarão, o homem-_irc_io não se convencia
dc que sua conipanheira erai fiel. E
a discussão foi trémen«da. Em certa ai-
tura, Seixas, tomado d«e terrível funa,
lançou mão de um caoote e deu uma
formidável sOva na conipanheira que
eK«e julgava infiel.

Erniielinda ficou com divisas confu-
soes pelo corpo.

Scixa9 depois disso, temendo a acçao
da ipolrcia, ,põz-se em fuga, deixando a
amante a lamcntar-sie.

lEr-iTeJinida apresentou-se as autoi-rda-
des do 20o districto e deu queixa contra
Seixas, que «está sendo procurado.

O commissario de dia á delegacia fez
soecorrer a aggrcdida na «Assistendia,
sendo ella, depois de medicada no Pos-
to Central, removida para a banta Casa.

'¦' I ¦ —

AS REPARTIÇÕES 1)E FAZEXDA

Como devem ser feitos os pedidos
do material

O sr. Pandiá Calogeras, em circular
que foi expedida hontem, declarou aos
chefes dag repartições subordinadas ao
Ministério da Fazenda,- para seu conhe-
cimento, que, d'ora avantCj os pedidos
de material devem s».r feitos em au-
plicata e o recebimento dos objectos
lançado em ambas as vias pe.õ fun-
ccionario competente a secunda das
quaes ficará em poder do fornecedor.

NO MARCO 6

Uma velhinha é morta
por um trem fri-

gorifico
Os desastres de trens vão-se suece-

dendo eom nma freqüência inacredi-
tavel. Já não se passa um dia em que
o noticiário dos jornaes não traga, pelo
menos, um facto, oceorrido quasi sem»
pre devido á imprudência das próprias
victimas, uma vez que não se pôde
culpar o serviço de vigilância da Cen-
trai, que é coisa inexistente.

Ainda hontem mais iim desastre oc-
correu, sendo horrivelmente mutilada
uma desgraçada mulher.

Descia de Santa Cruz, ás 9 horas
da manhã, o trem dos frigoríficos de
carne do Matadouro.

Ao passar o comboio pelo "Marca
6", colheu uma senhora odosa, bran*
ca, apparenlando ter nada menos de
60 annos de edade.

A infeliz mulher cruzava o leito da
Estrada na oceasião e fazia-o muito
distraidaineiitc, pois que não percebeu
a approximação do trem. A velhinha,
que trajava muito pobremente, foi hor-
rivelmente mutilada nesse desastre.
A cabeça ficou separada do corpo,': o
mesmo suecedendo a um braço. Além
disso, o corpo estava muito mutilado
em outras partes.O comboio parou um pouco adiante,
afim de serem dadas as providencias
que o caso requeria.

A policia do 25o districto foi avisa-
da do facto e providenciou para que o
corpo da infeliz mulher fosse man-
dado para o necrotério de Campo
Grande, onde foi examinado, não tendo
sido possível restabelecer a identidade
da desditosa velhinha.

3.0 PARAGUAY

Uni trem alvejado a tiros pelos
paredistas

Assumpção, 30 — (A. A.) — O
trem internacional, ao chegar ao kilo-
metro 89, foi alvejado a tiros pelos
paredistas, ficando ferido um dos eu-
genheiros da estrada.

Os paredistas das officinas dc Sapu
cahy travaram tiroteio com um desta-
çamento de soldados do Pàraguay, ha
vendo um morto e vários feridos.

Devido á attitude dos paredistas a
companhia da estrada de ferro suspen-
deu todos os serviços.

EM JACARÉ'PAGU.P

Uma creança morre
afogada num poço

Hor.teni oceorreu em Jacarêpaguá un.
facto triste, dc que foi victima uniai
infeliz creança.

Era habito do menor Antenor, mora*1
dor num sitio á rua Anna Teles n.
202, no subúrbio acima, levar café to-
das as manhãs ao seu padrasto, quetrabalhava na chácara.

Habitualmente lambem, o menor An-,
tenor andava com uma enxadinha ai
praticar no mister em que se empenha-
vam seus knaiores. iEra-lhe um brin-
quedo próprio de sua edade, pois qua
Antenor contava apenas cinco annos.
Tinha propensão para lavrador e. nem
mesmo á hora de levar o café ao pa.
drasto esquecia o pequeno instruiutiiloj
que elle considerava precioso.

Hontem, ás 8 horas da manhã, quan-.
do ia cumprir a sua obrigação dc sem-
pre foi infeliz a pobre criança. Sue-
cedeu-lhe um facto lamentável quo
lhe acarretou a morte, enchendo da
tristeza as pessoas de sua famiiia 9
as que a conheciam.

Quando seguia para o fundo da cha*
cara, distraído a fingir de lavrador,
descobriu, no fundo jiitiia vacca qua
pastava. Amedrontado, o infeliz nienorj
começou a correr gritando até que adi-
ante, na precipitação, caiu num poçci
ali existente.

De longe, diversos chacareiros obstr*
varam tudo quanto oceorrera, c, ao1
verem o menor precipitar-se 110 poço,
correram afim de salval-o, o que foi
inútil, porque, ao chegarem ao logar
onde se dera o desastre já o Antenoí
havia fallecidoj

A policia do 24o districto foi infor-
mada dessa triste oeeorrencia.

O commissario de dia compareceu ao'
local e providenciou para que o cada-
ver da creança fosse removido para o
necrotério policial, onde foi examina-
do e depois entregue ao seu padrasto
sr. Francisco Cesario da Silva e á sua
mãe, d. Magdalena Ferreira, que estál
inconsoiavcl.

t-l *»lt-
Morre um ex-represen-

- tante da Havas
iPcirà, 30. (iA. H.) — Falleceu eirl

Blois o sr. Mercadicr, que durante mui-
to tempo exerceu as funcções de re-
presentante da Agencia Havas cm Lon*
dres.

Esta casa tem
completo sortimento dc

camisas,
ceroulas, pyjamas e

cuecas

INDUSTRIA PORTUGUEZ/.

CAUSARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & C-
Ruas do Hospicio n. 11

e Rosário n- 64—Rio Presos de reclame

Um contrabando de
sedas

A 'l-OUCIA ÃÜE INQUÉRITO
'A bordo do "Ortega", foi 'freso,

lia poucos dias, quando procurava pas-
sar umas malas com fundo falso, ear-
regadas de seda, o individuo dc nome
josj Manoel Loureiro.

O caso foi levado ao conhecimento
do 1° delegado auxiliar, que delermi-
nou sobre o mesmo a abertura de um
rigoroso inquérito.

Gottas Virtuosas de Ernes.
io Souza

Curam úcriío.rlioides, males do utero.
ovarios. urinas e a broariã Cystite.

¦•¦a o *sa>»»•^¦•w—-— '¦¦¦—-

Na Cruz dos Militares

RBAI.IZÍA-9E HOJE A FESTA DE

N. S. DA PIEDADE

Com grai.de pompa e esplendor, rea-
üza-se hoje, na egreja da Cruz ,los Mi-
lilares, a 'festa em «honra á Excclsa Se-
nhora da Pfedade. A's 11 horas da
manhã, após a exdcuão da' brilhante
sjniphohia, entrará o solennc pontifi-
eal, sendo celebrante monsenhor João
Pio 'dos Santos, servindo de presbytero
assistente o conego Antônio Hoiichcr
Pinto; de diacono, o conego Júlio Wi-
moticy; de siíl.-diacono, o conego Cio-
.deveu Carpes Pinto, e de mestre 'de cc-
li-.iionias. o conego Carlos 'Duarte Cos-
Ia. Ao lívangeílio, subirá ao púlpito o
erudito orador sacro "concito Manfredo
1/eite. A's 7 honas da noite, será en-
toado sol.une Te-Deiim. sendo ceie-
bràrJfc monsenhor João Pio dos Santos,
servindo A? diacono o conego Antônio
Pinto, Je sub-diacono o teonego Rtzcn-
Ae c Je mestre /Ie cerimonias o conego
Carlos Cosia; dc ¦caprlios: monsenhor
li. Pedrinlia, conego Serejo. p.ürcs Ma-
dru.;'a, Pinto, Olympio de Castro, Trigo
e Nino. A parte oral está confiada á
Es.hoia Oantoruni 'de Sentai Cecília,
sob a direcção do conego Alpheu de
Araujo Lopes.

O templo, ornamentado de flores na-
luraes, apresenta aspecto .deslumbrante.

A mesa admnistrativa, incorpora/da e
revestida de suas insígnias, assistirá a
esses S(_..eiincs aciçs..

56° DK CAÇADORES

Exumo do com-mnliii.
Realizou-se, no paíco interno do ..6"

dc caçadores, o exame de companhias
na ordem unida, muito agradando a to-
dos os presentes os movimentos rápidos
e as iiupcccaveis execuções das mano-
bras.

As companhias do 36° são comnian*
dadas pelos capitães' Jeremias Fróes
Nunes, Horacio Coiitrim e José da Silva
Teixeira.

Após cada exame, o general Gabino
Bczouro, cm rápidas palavras, transmit.
liou as suas impressões, elogiando ao»
esforçados' officiaes.

Vimos assistindo ao exame os gcie-
racs Eento Ribeiro, .chefe do estado-
maior; general (.abino Bezouro, inspt.
ctor da 5" região, e general Olympio
Agobar,* commandante da Brigada Po-
licial; generaes Carlos F. Mesquita,
Alencastro jiiiinarács e Tito P. Esco-
bar e-Fernando Selcmbrino, muitos ot-
ficiaes dos diversos corpos da guarin
ção e uma commissão dc officiaes d 1
Armada, que servem 110 Batalhão Naval.

A officialidáde do 56° foi muito fe-
licitada por todos os generaes presen-
tes, pelo muito que_ tein feito em _be*i.
do progresso e da instrucção 110 Exc.--
cilo.

Eetretas nas praças
publicas

O inspector da 5° região escalou
as seguintes bandas de musica, para
tocarem nas praças publicas, nos dias
abaixo, do corrente mez:

Domingo, i° — Pairqiie da Bóa Vis-
ta. 55" de caçadores; jardim da Glo-
ria. 52o de caçadores.

'Domingo, 8 —* Praça Sacnz Pena,
1° regimento de cavallaria; pavilhão

de Regatas, 3° regimento de infanteria.
Domingo. 15 — Parque da Boa Vis-

ta, 3o regimento de infanteria, pavi-
lhão de Regatas, 56o dc caçadores.

Domingo, 22 — Jardim da Gloria, i°
regimento.de infanteria; pavilhão de
Regatas, 55" dc caçadores.

Domingo, 29. — Praça Saenz Pena.
_i° regimento dé infanteria; Parque da
Boa Vista, -,2o de caçadores.

POLICIAL INCORRECTO

Um guarda-civü é pre-
so quando roubava

uma fechadura
num trem

Para augmentar o grande e espanto-
so htmicro de ladrões que levam a ope-
rar nos subúrbios, apparece-nos agora
um guarda civil, que. deante das innu-
meraveis dificuldades que nos assober-
bani' de lia muito, .resolveu ganhar a
vida1 de qualquer .maneira, já que o seu
emprego não lhe rendia para passar.

Pois já chegámos a esse extremo, cm
que nem mesmo aquelles que enver-
gani a farda de mantenedores da ordem
üe garantidores dos cidadãos, nos po-
dem merecer confiança. Mas infeliz-
mente isto é assim mesmo. Um guarda
civil, reserva, mim trem — valha a
verdade, que mal illuminado elle era —
num trem da Central do Brasil, quando
còmhíettia mu furto reles, foi apanha-
do pelo chefe do comboio, que o apre-
sentou ás autoridades do jo", não sen-
do, por signal, attcndído.

Chama-se esse guarda José Protonie-
li e tem o numero 246.

Protonie:. viajava, fardado, cm um
dos carros do trem de passageiros
S L) 136. , . .,

No carro, o guarda civil, que nao po-
dia nem havia motivos para ser alvo
de suspeitas, ia sósinho.

Vendo -que . não havia ninguém nos
outros bancos, levantou-se dc onde es-
lava e, dirigindo-se para a portinhoa

-do Carro, tirou do, bolso uma chave de
parafusos c preparou-se para retirar a
fechadura dc metal amarcllo. .

Mal começou esse s-rviçò c logo foi
observado por um passageiro que se
achava em outro carro e que levou o
facto ao conhecimento do chefe do
trem1. 'Este, ao receber a denuncia, du-
vidou do que lhe era contado. Não
obstante isso, resolveu ejle observar se
não havia engano da parte do passagei-
ro. Assim, em companhia de auxilia-
res .seus, dirigiu-se para o carro onde
viajava o denunciante e dahi pôde'
observar qite era verdadeiro o facto
que lhe fora coninutnicado.

O guarda civil lá sc achava no seu
trabalho... , . '.

Ao chegar o comboio a eslação do
Encantado, o guarda civil' Protonicli
foi entregue ao conferente Paes Leme,
sendo' encontradas em seu poder a íc-
chadura e a chave de parafusos.-O conferente Paes Leme, depois de
rapidamente ser informado do que sc
tratava, conduziu o policial culpado
para a delegacia do -o" districto, que
fica ali mesmo perto da estação.

Apresentado ao commissario de dia
á delegacia o guarda larapio, essa au-
toridade ouviu 'toda a historia e, ao
terminar elle, declarou — não sabemos
bem por que e preferimos ficar na
ignorância — que não lavraria o fia-
grante contra Pròtoniel...

L>_ administração da Central, porém,
com o fim dc castigar o guarda civil
incorrecto, officiou ao 1° delegado au-
xiliar. que, estamos certo, punirá o au-
tor desse facto, vergonhoso para a cor-
poração a que pertence.

O caso da "Standard"

MAIS UMA DILIGENCIA
TEVE HONTEM LOGAR

Realizou-se hontem, perante o dr.
Cesario Alvim a diligencia aínminciada,
da apresentação dos livros dos tahel-
liães Hauscar Guimarães e Belizario
Tavora, cm que se encontram as firmas,
de iWellenkamp e dos seus respe-
ctivos abonadores, |

Ao meio dia presentes o juiz, o pro-
motor publico, os peritos. Octavio Mi-
chelet de Oliveira e Olympio do .Ama-
ral e os livros dos tabelliãcs, foi ini-
ciada a diligencia, elaborando o dr. Cc-
sario Alvim uma serie de quesitos.

Os livros contêm a firma de YVeltcm-
kamp, devidamente abonada,

O juiz quer saber a data em que fo-
ranu deixadas nos dois cartórios as fir-
mas dos indivíduos que se encontram
antes e depois dessa firma em cada um
dos dois livros."

Além disso, quer mais que os peritos
confrontem as firmas existentes nos li-

A CONFERÊNCIA NA-
CIONAL DE PECUÁRIA

Mais um prêmio insiti-
tuido

O sr. A. L. Moreau Gottscha;!*-, con-
sul geral da America do .'Jorte, ende-
reçou ao sr. Miguel Calmon, presidente
em exercicio da Sociedade Nacional
de Agricultura, onde ha dias s. s. es-
teve em prolongada conferência refe-
rente ás possibilidades econômicas do
Brasil, uma carta cominimicando. que
a United States and Brasil Steamship
Line, por intermédio do seu agente Io-
cal, capitão Williaiu Lowry, instituirá
unia 

"taça 
ou prêmio semelhante, para

cm nome da referida companhia ser
conferido, consoante deseja o sr.
Lowryj ao melhor touro de raça cruza-
da, produeto animal brasileiro com ma-
clio americano, 011, se conveniente a
outro objecto mais titi! cm connexão
com a introducção de reproduetores
«aiiitericanos no Brasil. Accrescenlavros e as das nolas promissórias con

stantes dos autos c, bem assim, dêem j sr, Gottschalk1 que o sr. Hanford Pin
informações sobre a firma de um dos | ney, que ali tambem estivera na referi-
abonadores, que c tambem aceusado 110 i da confer-ncia, incumbira-o de expres-

OOMMBMORAÇAO DA FUNDA-
<UO DOS CURSOS 31EDICOS

A sessão solcuiio na A. B, do
Estudantes

A Associação Brasileira de Estudai-',
tes commcuiorará, a 3 do corrente, a
fundação dos cursos de medicina no
Brasil.

O professor Fernando Magalhães fa,

processo lamoso.
Para tudo isso foi pelos peritos ce-

dido o prazo de oito dias.

A ARGENTINA SEM
ORÇAMENTO

O Congresso não qui/
votnl-o

Buenos Aires, 30 — (A. A.) — En-
cerraram-se hoje as sessões do Con-
gresso Nacional, sem ter sido votado o
orçamento para o exercicio de 1917.

ESMOLAS
_ Em louvor ao Divino Menino Jesus dc

S. José, da egreja da Santa Cruz dos Mi-
1.tares, enviou-nos ura anonyrao a quantiade 5$. para a Associação da Infância Des-
amparada, do dr. Moncorvo.

sar ao sr. Calmou o seu maior apreço
pelas cartas de apresentação que s. cx.
lhe confiou para pessoas dc S. Paulo
c Uio Grande do Sul.

¦Reitera o sr. cônsul, que o repre-
seiitante do Frigorífico Armour de La
Plata instituiu tambem um premio des-
tinado á Exposição Pecuária que fun-
cçionará, em maio do anno ' 

próximo
vindouro, annexa á Conferência Nacio-
nal de Pecuária.

Pedindo varias ' informações sobre
essa iniciativa da Sociedade Nacional
de Agricultura, o sr. Gottschalk adean-
ta que é provável que mais de um
americano concorrerá ao cerlamen.

Termina agradecendo a subida honra
de o elegerem para membro da Com-
missão Executiva da Primeira Confc-
rencia Nacional de recuaria.

UMA VICTIMA DA POLÍTICA

O collector de Petropo*
lis ganha maisj uma

vez
O collector de Petropolis, ndnitind*

dc Lacerda, foi uma das muitas vi-
ctimas da perseguição politica, do qua-
dricnnio passado, quando era chefe-*
mór o marechal.

Exonerado, porém, propoz acção con-
tra a União, vencendo cm todas as
instâncias.

Reintegrado no cargo executou a Fa-
zcnda para receber vinte'e dois contoi
de réis, envolvendo nessa conta as per-
centagens a que tinha direito como ge-
rente da Caixa Econômica.

O juiz seccional assim entendeu, vis-
lo que o accordão condemnara ao pa-
gamento de todos as porcentagens que
deixou de perceber.

O procurador da fazenda afegravou/
para o Supremo Tribunal que cm sua
sessão de hontem, confirmou a deci-
são do juiz.

.MOVIMENTO OPERÁRIO

Centro dos Carregadores do
Districto Ecilcral

Terá logar lloje, is 3 horas da tarde, X
reunião do conselho deste centro, convidan-
do-sc para a mesma os directoa. c membros
do conselho.

Sj-ndlcato dos Sapateiros
Rcaliza-sc hoje, ás 1 horas da tarde, n»

sede social, á praça Tiradentesn. 71, uma
reunião paia rcsolvcd sobro assumptos d*
interesse;

União Brasileira
Kffcctua-se hoje. á_ t hora da tarde, erii

sua sédc, á rua Isoltna n. 21, no Meyer,
uma reunião, afim de tratar dc vários üs*
sumptos de ordem econômica e financeira.
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rOWTICA DO PIAUHV

Um desembargador pede"liabeás-corpus

desembargador Ewerton da Silva
fazia parte do Tribunal de Justiça do
listado ,do Piaulhy, quando pelo movi-
mento jioliúco que se ojierou ultima-
mente, ccim a succòssão governamental,
foi posto no index.

In.ipet.rou por isso uma ordem de
"habeas-conpus" ao Supremo Tribunal,
que 0111 sessão de liontem converteu o
julgamento cm diligencia, para pedir
informações ao governador do Estado.

O "RIO BRANCO"
O Supremo, manteve o

arresto
já ultra debatido caso io vapor

na. onal "Rio Branco1' oecupou hon-
ten o Supremo Tribunal.

-V '«ra tratou-se .de um aggravo.inter-
posto -or Nizario Gurgel, o primeiro
prcfcn-iètu ;o do navio, do despacho do
dr. Pires ." Albuquerque, que mandou

rá. na Bibliotheca Nacional, çm sessão j arrestar a quantia que depositara para
solcnnc, o dlscur 50 official, dando,

á iniciativa da
as-1 garantia de qualquer ônus que pesasse

sim, inteiro apoio á iniciativa da A. I sobre a embarcação, por oceasião de
B. .E. | vendel-a.

Será convidado, para presidir a ses- O arresto foi concedido a requen-
são, o eminente professor Miguel Cou- | mento de Paulo Passos & C, e a im-
to, presidente da Academia Nacional de' portancia estava deposítalda parte no
Medicina. I l.on.don Bank e parte no Tliesouro Fe-

Para esta festa, dc brilhante êxito, deral.
uão haverá convites especiaes, tendo O Supremo deu provimento por se t
franca a entrada. 'votos contra ein'.». '-i

OH
w

8
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Nttncal
Eu disse: mais tarde ou mais cedo. Não disse nunca, retorquiu Va*.

loques imperturbável. Marcellina: deixe-me falar-lhe como se fosse seu pa-
rente próximo. Desde que a conheço, que a tenho observado e os seus mo-
dos sempre me pareceratn estrarihos. Noutro tcinpo, quando eu a amava,
quatido_ tinha pensado em si para ser minha mulher, não deixava de ter umas
certas inquietações sobre o que a senhora podia ser, sobre o que a senhora
tiiília sido, donde vinha,.. E essas creanças qjue a senhora parecia amar;
nesse tempo... quem era o pae dellas?...

Que lhe importa? exclamou Marcellina. Não era eu que andava atrás
do senhor... Queria apenas viver desconhecida!.., Queria apenas as trevas
cm redor de mim...

Bem sei, mas a ottím aceusar em tudo isto? Unicamente ao acaso.
Para que era tão formosa? E' culpa minha se a amei? Pensa que não fui
muito infaliz? E' cttlna minha se os nossos filhos se encontraram? Foi ainda
o acaso quem procedeu. E' culpa minha, emfitn, se elles se amam? Sempre
o acaso! E' necessário ceder. Na verdade, Marcelina, dii faço mal em in-
si_stir. Dir-se-hia que tenho interesse em casar o meu filho com a sua filha.
No seu logar, todas as mães ficariam satisfeitíssimas, uão somente porqueRoberto é rico, como por ser um excellente rapaz. Em resumo, .Marcellina,
reitero a minha pergunta: Quer fazer a felididade dos nossos filhos? Ouer
fazer a sua desgraça? Responda.

,Se só fosse necessário dar todo o seu sangue, Marcellina teria morrido
cotn a alegria. Mas_ pcujam-lhe mais do que a morte. Diziam-lhe: Vaes re-
velar o, teu verdadeiro nome, o teu passado... dizer-nos quem é o pae dos
teus filhos.., Então teria que nomear Beaiufort!... Teria tambem que no-
mear Dagtterre! Achar-se-hia na presença de BeatJtort... na presença de
Daguerre? Seria necessário dizer tudo a seu marido... a esse pobre homem,
de coração magoado, tendo apenas um sopro de vida, ignorando o seu terri-
vel passado e havendo conservado, talvez, no fundo do coração, como que.uma derradeira e tremula luz de esperança, um pouco de atnon por su*mulher.

_ Sim, se tivesse que escolher entre fazer a confissão a supportar a mort--,
teria optado pela morte.

-Marcellina não respondia,
-- Dizia-lhe ainda agora, continuou Valognes, qud cm outro tempffi

fluando a amava, nao lhe teria pedido nenhuma informação sobre o seu pas-sado, 110 caso em que houvesse consentido cm ser minha mulher. E' verda-de, adorava-a ate esse ponto. E' que se não tratava senão de mim nessaépoca, somente de mim. Eu era livre de proceder como entendesse, Hoje
e outra coisa. Ja nao se trata de mim, mas dc Roberto. O casamento é tura
responsabilidade pesada. Venho lhe pedir que dê a sua filha a meu filho,
mas devo declarar-lhe ao mesmo tempo que c(ttero conhecer o mysterio da
sua vida. A senhora foi, por longo tempo, a Bella Mystcriosit. Trala-se
agora de ter mais um pouco de confiança naquelles que a amam.. Nada de
niais trevas! O que sc quer é luz. Se recusar, deixará acreditar, a mim mes-
mo c aos seus filhos, que o segredo que a senhora otcüíta é bem terrível e
penso que o respeito e a effeição que lhe tém, diminuirão. Se acceitar, pelo
contrario, por muito dolorosa que sej'a a sua confidencia, achará immedia-
tamente consolação na felicidade dos seus filhos, essa felicidade que só a
içnhora fará!... E tambem, aceresceniou Valognes commovido, na amizade
lincera, profunda, daquelle que lhe está faland»..
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HEATROS& CINEMAS/
CARTAZ DO DIA

.{Theatros7
,1 CARLOS GOMES — -1/arrf d* rasas (re-
•liltn). A's ai|a. 7.1U e 9.1I4. ,, , _.

i* PÂI/ACE-THKATIÍB - O café do Fe-
lisbèrlo (comedia). A's 2 I|s. 8 c 10 horas.

, 1'IIiENlX — Os Barbadinlios (vaudcvil-
Ic). A's 4. 8 e 10 horas.

, a.ECREIO — O «mmo (comeda). A s
« ila 8 c 10 horas.

i IUÍrUBLICA — Espectaculo cincniatogra-
phico, das 7i|a á meia-noite.

' S. JOSÉ' — Em Pi d' puerra tZe-Pe-
reira (burletas). A's 21U, 7. 8 314 *
10 i|a.

* * *
Cinemas

«lano sinistro", mirprchcndcnte drama .em S
actos. havendo como estréa, na "matineo , o
"Odcon Jornal". . ,

O cinema Americano continua a ai-
cançar esplendido suecesso com um J}r0'
Rramma caprichosamente organizado. Eil-o:
"Escravo de uma paixão", empolgante dra-.
ma em 6 maRistracs acton. interpretados peta
festejada actriz Theda Bara; "A dama das
camolias". extraordinário film extraído-1 da
popular obra de Alexandre Dumas, filho,
c no qual figura como protagonista a ala-
mada 1-rancisca Ilcrtini.

* * •

* cm «sacio híu-iisi,
¦ !..!•»

.(dra-

Varias .

¦ CINEMA AMERICANO — "Escravo de
6ma paixão" (drama); "A dama das canie-
lias (drama). .__-'"''•¦_ „

CINE PALAIS — "Flores de outomno"
[(drama). . , ...

IDEAL — "Os mystcrio» da radio-te-
Jegraphia" (drama) i «Flores dc outomno
Mramia).

I ÍRIS — "A filha do circo" (drama)
•Bolleza fatal" (drama; "Odcou-Jornal

.(do natural). .,..,, ..'..-ODEON — "A Immaculada". (drama);
"Uma .famiiia de mclomanos" (çuuicda.;
"Odéon-Actualidades" (do natural).

.PATHE' — "A radio-tclcgrapliia
¦tt).

Circos1'
«•¦¦»-•—¦¦¦¦¦¦"'¦

i SPINELLI — Variada funeção.
«• * *

T RECLAMOS
,frheatros,

Com um interessante enredo, dc um ço-
mico irresistível, interpretado çou.i a niaior
correcção por Crcmilda de Oliveira Anto-
nio Serra, Alexandre Azevedo c demais ar-
ti3taa, O canário c uma comedia fiuu consti-
tuc o mais excellente dos espectaeulos oio-
ires*.

A hilariante peça, oun tão opplaudida tem
sido no Recreio, repete-se hoje, tanto cm
tmlitiie, como nas duas sessões da noite.

9
Os Barhaditihos continuam cm pleno sue-

Cesso no IMicnix.
O publico .-iffluc em numerosa concorreu-

cia ás sessões do Theatro Pequeno, todos as
•itiitcs. não regateando applausos aos prui-
ci*.ne*i artistas,

Kt.lvina Serra tem agradado iiumciiso 110
papel do Nancy de Nancy, aulaioriucntc
Jeito por Enima dc Souza.

*
Muito conhecido do nosso publico, quo

a tom applaudido cm varias temporadas, a
comedia de Tristan Bcrnard — O café do
Fctisberto disponsa quaesquer reclames que
Jhc pudéssemos fazer.

Tois c essa peça, verdadeira fabrica dc
gargalhadas, que a companhia Luciha'' Pe.
res. Leopoldo Erócs annuncia para hoje,
na i.wi;.i(«,-. .1 realizar-se ['.S.21U horas, e
nas sessões noctürnas das 8 c 10 horas.

*
A cxccllente e apparatosa revista poitu-

fcueza — Maré de rosas figura hoje no car-
taz da compauliia do Edcon Theatro, <le

iLisIma, liara a sessão das 2 i|a lioras da'tarde 
e os dois espectaeulos da noite.

Ií' uma po;a que merece ser vista, so
Cela montagem que tem.

*
O Republica, que eslá prestes a receber a

firande transformista Fátima Miris, dava
hcíic os seus ultimos espectaeulos cincinato-
graplticos que tão concorridos tom sido..

Para hoje. organizou a empresa Oliveira
r C. um programma hors ligue, constituído
%clos mais allraenles e sensacionaes films.

*
Nos cspoctactilos que hoje realiza, a po-

(luh.r companhia do S. losé porá chi sce-
na duas peças que iá fizeram grande sue-
_es-o, quando primitivamente representadas.

São cilas — F.m pi de qiierra burlcu
de costumes militares, e — Zô-Vcreira, re-
vista carnavalesca, que teve dezenas du tt-
nresohtaçSe».'tem. pois. o publico como «colher entro
"Joià espectaeulos interessantes c divertidos.

* Ü! «

Cinemas
 ¦¦« ~*

A Companhia Cliiematngraphica Br.-.si-
J-ira. cum a mudança de iirogr_i__n.ua.. cata
íffcrecciido aos seus innumoros "habitues

Viu magistral film que muito os emociona-
já. E elle "A immaculada". romance rte

' niior. de untctlo sensacional. Além (lessa
i-randiosa oliva cincmatoiri-aphica. torcr.19._1
ainda. 110 Odcon, a comedia "Uma família
de Mclomanos" e o "Odcon Actualidnd.
u. 1..". Em "inatince". haverá um program.
{ila especialmente organizado para o íuumlo
in£;mtiU *1 

Está sendo cvliibidn no Patlié um cvtra-
ordinário trabalho citicnmlogra.iliiio. dessej
iliic arrebatara o espectador. Ahi sc.cxli.l.;ra
,1 primeiro film da maravilhos.. serie Çorj
d'or, adição da Pathé. "A radlot.legràpltia

 eis o seu titulo — c uma. surprclie.ndcn-
ie c arrojada fita de amor durante cuia
ctthihi.ao se vê um "jvaclit" iifundar.se,
licücurolan.-lo-s. as scenas mais criiocionsm-
les, de uma realidade contristadora.

Os freqüentadores, quo são rem conta,'do< ".ihics" salões- do Cinc.Palaia estao
lendo deliciados nelas trabalhos .ile I.cla
Oys. "Klorcs dc outotnno," í peça ue
•cenas cheias de encanto, um delicado en-
trecho, cuja ac.ão sc desenrola ua. lles|.a;
nha. liise trabalho cinématoitraphico terá
ainda a impicssionlir o publico o valor ar-
tistico com une nclle renresenta a consagra.,
tia e applaudida actriz Leda Cys. que tem
uma grandiosa creucão.

No proRramma do confortável cinema Ave-
nida está (ifiiirando o emocionante drama da
IVI.uxo—"Lola, a iniillier.scni alma . film do
Brande apparalo e rinuissiinn "íiuse-eii.scc-
11c", tendo como protanonisla a distineta ar.
tistá Clara Kyoiing, nue cliec.i alé nos prece,
rlida de urande fama. "Lola" é uma peça
do episódios os mais enternecedoras e e.r.a-
cioiiantes, *

Do programnia, verdadeirainciitc valioso,
do potmlar lincnia Ideal. f.'.::«n liarte oi
vibrantes Films "Os mvstcnos da radio-
telegrapliia", oeça de scenas empolgantes,
dc episódios emocionantes, , cm seis ma-
ic»ln-«'S actos, da nova serie "l,ali,, (1.
ouro", trabalho da reputada fabrica 1'atlie
Frcres; " Flores dc outomno", delicioso ura-
ma passional, cm seis acios, pela quoridl
actriz Leda Oys.

. ." 
Os espectadores do cinema íris vibrarão

nas manifestações da mais intensa emoç-io
nnle o desenrolar dos episódios ile duas 11,1-
vas séries do cstontcnlor drama de. aven-
,,,„, __ «A filha do circo", cuias prunçiros
capítulos tanlo iá o arrebataram,
o programma outro vigoroso film

"O Pistoláo". a nova reviata .d» Igna-
cio Raposo o Ucsticr Júnior, esta recebei*,
do os ultimos «toques paro a sua pre-
iidêrc". «o S. José, 110 dia-4 de outu-
bro.

iMagnificamcntc montada, com «cenários
de Jayme Silva, está a «vista «n ce.-
saios. du anuro, sob a direcção do prowcto
iiduardo Vieira c do professor João .Volpi,
que se'encarregou dos ensaios dos onginaes
bailados. .'-¦__

A peça, que leva um guarda-roupa todo
novo, confeccionado pela acreditada, "con-

turiérc" dii empresa, mine. 1'antilia de
Azevedo, é esperada ancinsamente.

4» O actor líduardo Leite, que eslava
trabalhando cm Nictheroy, tem em via de
organização uni grupo artístico, do qira!
fará r«rte a tiple hcspauhola Claudma
iMontencgro.

F.sse grupo, que por estes dias cmharça-
rá para S. Paulo, depois do dar, naquella
capital c cm S-intos, .una pequena serie
do espectaeulos, seguirá para o Rio Gran-
de do Sul.

Ahi. feita uma "tnurnee" pelas P.r.nci-
paes cidades, esso sruiio atravessara . a
ircnteira, indo no Uruguay e a Argentina,
ondo pretende fazer unia temporada.

+ Está cm ensaios, no Recreio, a co-
media ingleza — "Mentira dc mu .ber .

4> .Kealizn-sc, a iz do corrente, no
Club Gymnastico Portuguez, i rua do Hos-
picio 371, uni festival artislico, organizado
pelo actor Pereira da Costa c dedicado
ao Centro dc Professores iPrinianos Muni-
cipaes. em homenagem ao inspector escolar
dr. Fábio «Luz.

Será levado á scena um drama da JU-
torio do homenageado e intitulado — A
piz do Senhor". F,ase trabalho divide-se
cm tres actos. ¦ 

Além desse trabalho do dr. 1'ab.o Lu*;,
que estréa nesse dia como autor theatral,
será representada uma cbistosa comedia de
costumei portuguezes. ,

Os bilhetes para esse festival ostao sen-
da passados, achamlo-se á disposição do pn-
blico. tio Centro dc Proiessor.s, á rua do
Hospício iS-, sobrado, das .1 is 5 da tarde.

? A companhia orgaiiizailii pelo velho
aclor Ilraniláo, afim do IrabaMiar uo Ihea-
tro Pctit Casino, dc 1'orto Alegre, cmbar-
cará para ali a 5 do corrente, a bordo
do "It.iimc.-r. ^

¦+ Sob o titulo — "O Novidades", F.
Cardoso dc .Mínczes acaba de escrever uma
nova revista, que vae ser montada pela
compaitlii.i Ao S. Josó.

+ Victimado pela tuberculose, falleceu
antc-hontem, cm Nictheroy, o conhecido
netor Luiz Dòrnellas de França, cujo cn-
lerro se realizou hontem, no cemitério dc
Mãruhy, saindo o feretro da rua Regçno-
ração n. 91. ,

O actor França era contemporâneo ae
Vasques, 'Mattos « Peixoto e outros ar-
tiitas que tiveram sra epoca c ao lado do3
quaes clie trabalhou. . .

Fez parle de companhias de primeira
ordem, quer de opcreUs, íiiter dc revistas*.
e masteas. . .

No "Rio Nu'" e na "Capital 1'cdcral".
quando rcprcsontadii- na primitiva, teve
'papeis cm cujo desempenho firmou o seu
nome, como artista senão de. raros me-
recimento!., wlo menos de utilidade.

Deixa viuva c filhos.
A morte do actor 'França foi muito sen-

tida íiiiK ròdua tliêatracs.
^ Dentre cm breves dias, reapparccera,

no Pala-Theatrc, a gi-andó cuiupanhia Vila-
Ie, depois dc ler estado cm S. Paulo, onde
obteve estrondoso suecessn, vem itovamcn-
tc a esta capital,-para dar o seu novo rc-

pertorio.
A estréa será com a nova opereta — Ci-

veina Stur, s_gulnddi.se depois Champagne-
Club, Rei dc Kmaiiic, Signoriua di} Ciiie-
iiia&ographo; La SignoMa Je quatro soldi,
etc.

+ A festa artística daa actri^c? Victoria
Tavares c Giull.eriuiim llocha annunciada
para hoje. 110 Club Gyuniastico Portuguez,
ficou tranferidá para quando for novamente
duuiiuciada.

E. o Lagarto desappa-
receu. lesando os

sócios
L\ -ilesipiíJto detfta local escrere-nt» O

sr. Albano de Carvalho Lagarto t"(Rio, 
..o de «tttsfahra de 1916 —

Sr. redactor do Correio do Manhã —
Em sua edição de 20 do corrente, pu-
bjicou .esle iconadâíuaidd jornal «ma
jict.i_.ia -1 mim refererite ,e na qual sc
me attribrfe ,tiir lixado 03 nilétis sócios
na firma Albano de Cativalho & Comp,,
e para o que, fugindo d.e9ta cjílàdè, eu
Ocnia feito tíisaippapccer iim livro cos-
faitei ra (borrador), obstarido, por esfe
medo, á verificação de um desfalque
por rum dado aos mesmos meus so-
cios.

1'ara icconstituição da verdade, ma-
niíestamentie conculcada em razão de
informaçõei tendenciosas ,traz,idas a
esta 1 cdacçSo, como para cxivliiicação ríe-
cessaria, áqucl-les que, 4ião me conlie-
cendo, poderão ver 110 nvsu silencio a
confirmação do que ali se noticiou com
escândalo, klevo redmir nqiui á sua
mais exaela expressão.os factos que mo
tivaram aqiíelto notiicia.

Sócio da alludida firma, para a qual
contribui com capital c .raballio, per-
letirc-mc, coirio tal, a co.jiipropricd.de
dos respectivos livro» de cscrilptiiracâo.

•Tendo ds fa-jier uma viagem ao Para-
ná, a negócios da mesma firma, e como
a esse tempo se (tivessem manifestado
di_sin_e.ligene.as entre mim e os res-
tanlt.es sócios, julguei . acertado, ptu-a
«cautela*. 09 .meus direitos, prevenir
que durante o minha ausência não foi-
_í organizada a lesoripruração ainda não
iniciada tios livros mestres. Para isso,
reürct do cscriiptoiiiò sooial, aquelle
borrador, no qual exisltiam lançamentris
do punho ilos soci-os, o que 03 obriga-
ria a aguardarem o nj:ti 1'egresso, im-
pos5Íbilitando-os de confeccionarem a
cs:«ii?tàração «.fficial. como entendes-
sem, á minha revelia, c para o qik
lhes seria faci! substituir o mesmo bor-
redor ,por outro adrede preparado. Essa
operação não seria v.iav'el, estando eu
preseiate c munido das notas que por
aquelle meio .pude exltrair do riícrido
borrador.

Nâo liouvc, pois, o propósito üe oc-
cültar qualquer desfalque, nem o tal
intueiuo tilierlo «a policia se --lícrc
a s-niehr.tite cr.isa. Usei. aper.as, de
um direito, como o de zelar os meus
Interesses", fiscalizaiidla a rc-r.pecitiva cs-
cripturação, duvidando da lealdade da-
quelies que procuraram afailar-ni. _des-
la cidade, para iniciarem tal escriptu-
ração.

No .meu rt-ftresso, .crUo-Bc acli.Tn-
tuado tis desintclligéitciiis entre mim e
os demais sócios, conS.il.fi advogado o
di*. Carmo Braga, para promover a das-
solução e üquidação da sociedade. Os
meus sócios me ipra_cdera.nl nessa pro-
videneia, por algumas lioras, sendo o
fundamento do pedido de dissolução a
vontade dos sócios, 'não «Sendo a socic-
dade iprazo determinado para a sua du-

Esperando merecer clesla rctláccúo a
especial fineza da (publit-açáo destas
linhas, subscrevo-me, etc".

*>f

OUTUBRO DE 1916
Durante este tnea itâp fique sem visitar

a CA1HISAR1A LUVA PRETA, á praça Ti-
radentes, 34, e terá agradáveis surpresas.

Os sports
TURF

-A COíRíREDA .DE HOJE .'.'-•
«Realiza hoje o .Drírby-Ctub ínacts.uma

de suas reiiitiões siportivas, tendo c'sia

por liase o Grande Prêmio Excelstor,
na distancia dc i.'75° nvetros d Aàtit-

ção de 5 toooÇoaa ao vencedor,, et que
reúne este anno 'Moní-Rquge, Salpicou,
Araucania, Pttoh-Poo.lt, Arauto eoulsos

potros de nlouorea probabilidades «dc

victoria. .. , .
'Além desse importante parco, lia

mais sete pareôs muito 
'bem organiza-

do.s, devemao dar margeai a perijk-itias
inieressanties.' ...

Damos a segiur os nossos .prognos-

ticos: _. .,.
¦Pitangiiefras c Estilhaço. . . .,
Majc.__.ie e Pistacliio.
iMaípu' e Voltaire.
insígnia e l.ord Canmug. . „ ...

jaicy c .Marvie_!ou's. . .,
Mont-Rouge e Amucamt-t
(Kidafeo c On-Ko.
Royat iScotcli c dloulanger.

Azares: Espoleta. Image, belle An-

gjqyinte, ,I-,lamcnt20, Cí>-on, Birquts, le-

gaso e Idyl.
* íl *

A TOURADA DE HOJE NAS NEVES

Com um bello programma, realiza-se
hoje, na praia de touros das Neves,
ein Nictheroy, a segunda corrida da

época, tomando parte o cavallcirp _bi-
mões Serra, os "espadas" Rafa.el Pa-
leno c Salvador Campello, e ns banda-
rilheiros Francisco Cruz, que ja so-aclm
restabelecido da colhida de. domjiigp.;

José Valle (Margucrito), Isidro Ton-

bio (El Zapaterin) e Luiz Prestes..; Um
valente grupo de forcados fará as tie-

gas do estylo, capitaneados pelo velho
cabo tle forcados José Lisboa. 

' '

A's 2 1 [__ horas, começará a tpurada,
locando uma banda de'musica.

A praça acha-se lindamente ornaiiien-
tada.

PELO FOOTBALL
CAMPEONÀTOcDOViRK) ÜE JA-

«NEIRO • ;,

 ¦**, » ¦

ÜMA DOA DILIGENCIA ,

rica c o

Diversos ladrões são
presos 

'
Os ladrões continuam operando des-

tóifer o (prtfiieiro "goal" será considera-
do vendedor. .lerminaltiiJo a partida im-
mediaitan-Jente.

7° — A di3rpG«3Íçáo n. 4 prei-alecera
.para «1 ridtoria, qtuutdo % .prorog;ação
não terniiinai- de actfordo «o_n a dispo-
sição aumlsro 6.

g"- — .Caso atala se não decida a
victoria, a ipautida será prorogada em
fracções ás' cinco minutos, nas condi-
ções «das disposições números 5, 6 c 7.

9° — -O ternoio será dirigido i>or
mira coniuiissão fqt.s resolvorá de -no-

monto os -caaos de iclgencia.
ió» — A primeúna série de partidas,

¦isto c, as .prleliminarcs, será estabeleci-
da ipréviuirtetite pela commissão, anedi-
ante sorteio.

11o — As horas ite preliminares se-
rão idcs.iignadait ipola comniissão sendo

qi-jj o !'tle__n" que não con-.iareec,n á
hora laiprazatía, será considerado veü-
cI<!o- _. ¦ r. r

,13»  «Ei-ttte as senti-tiivies e a ti-
nal Itaivefá um fa_t«rváUo de dez mi-
nutos (>ara descanso do '.Usam , que
houver ilorininado a partida anterior. n

13»  Durante o torneio os teams
concorrentes não poderão, sob paelcx-
to .Usitluim, sisUsUàtuir os saus jogadores.

,4»  ,C.s juizes serão designados

pela caminissãb.
150 _l Aos vencedores dc (, 

v -

logarcs serão conPeridtis duas 'Taçjts ,

qu.i .peiíoncerão d-'fin'itivamento aos

elubs cujos "teams" forem vtetonosas .

E' este o regulamento do torneio.
Os prêmios constarão de duas bellas

taças offerccidas pelo 
"Chiquinho , do

" Tico-Tico", e pelo Patronato de Jle-

nores, que promove o certamen.
i Essas taças são de grande beilcza.
I O sorteio das preliminares será pro-
! cedido meia hora antes do inicio do

| torneio .perante o conselho.
Os "teams". devem comparecer ao

campo do Fluminense á hora cxacUt.
A Casa Sporltnan otferecerâ as

Ias para o torneio.
.Reina grande «nthusiasmo entre a

crcáuçada pelo; grande certameu.

O CAMPEONATO DE FOOTBALL
•Encontram-se hoje o America.e l'_,v

mengo c o B.angu' c São Cliristovao,
.respectivamente nos campos do Ame-

rica e Bangú.
:',i Ü: íi

'AINDA A TAÇA RIO-S. PAULO
Escrevem-nos ,
"Exmo. sr. redactor sportivo do

Correio da Manhã — Leitor assíduo da

vossa secção, e, deparando hoje com a
ei carlinlia dum elegante da 1 au-

bo-

amável cart
ilcèa"; tratando do resultado da prova

,:,.. "Taça Rio.-São Paulo'; peçosportjva
licença a V

O grande encontro entre o Am
Flamengo

:Rea!iza-se hoje, no campo do e\mçri-
ca, á rua Campos Salles, o Snnio en-

contro de campeonato de " tootball ,en-
tre o America, o valoroso campeão, nc

1013 e primeiro collocado na tabeliã,, st5o sportiva e pag:
e. o Vlainengo, o campeão da cidade dei ... -

101. e 1016. ',
A luta vae ser emocionante, ..ttenden-

do-ss ao perfeito estado de tremo dos
dois rivaes que, nesta tarde, vao deci-
d'r a supremacia no actual campeonato.' 

A sede do America vae apanhar- uma
enchente colossal. . ;.

Afim de evitar quaesquer complica-
çiirs — a crise no •*football' faz co-,11

e sc preveja tudo — a direciona do

lembrar tambem uma
gar a gentileza e

I que

Si

CINEMA AMERICANO
(COPACABAHA)

HOJE — Sensacional iiroeraimna novo,
constituído nór duas maravilha; cinemato-
praphlcas': A Dama das Cainclias", pot
Francisea Rertini c ÍKscravo de uma
Paixão", -por Thcda Uarn, .em inatince
prantlü programma iif-antíK ás 2 lioras.
Amanhã — *A dignidade de uma mulher'-,
da ro.v.film. ,_____- (1 ''^

ÃSÍRREGIJLARIDADES
NO CORREIO

\I\,r>A 0,S TM-ã-lPlAI^MJliS DAS
AÜl.X'OI.AS

fl.r.i aflício que li-oisíem enviou .ao
clicYe dé (policia, o sr. Caiivillo Soares,
directo-,- dos Correio.-, .pediu a nbeilt.i-
ra de u-it owtro imtite.lío, _ afim de
eipurtu- a rcslyoiisabiürdadc criminal dos
autores de vários desfalques oceorrídos
noutras tigcneias posliies, -Ainda não le-
vados á aeção da .policia.

.Coiu.1 os primeiros inquéritos estao
affebtos ao 2° delegado auxiliar, o dr,
\,-,re,.ino I/eal encarregou essa aiuor.-
dade de aipurar o que agora pede o dl-
rcelcr dos Correios. .

(Estes inqi.ertf.o.s estao sialo fertos
em 

"se_ 
re.lo dé justiça, e 'linntem o dr.

CIííoiío d_ Almeida ouviu de novo d.

Alice .Miranda, sicareamlo-a com outros

funoeioii-niws dos Correio...

assonibradamente .na zona suburbana,
zombando dos esforços da policia.

Assim; sendo elles como sao cm

grande numero, o que a policia tem
conseguido em suas diligencias nao rc-

presenla muita coisa c mostra apenas
a boa vontade das autoridades que,
mesmo sem elementos, não descansam
um momento na perseguição aos a»«8os i^- -^ 

^-..^ [h pubUcar a

As.-autoridades do =0» districto cffe-1 s^-uinle. nota .official:
ctuaram uma batida pelos arredores da j
zona de sua jur'
serviço o commissario linuliano 'i,e*i>re, , 

-"V-Jj'- oj.^^-por oceasião do , jogo
que foi auxiliado por praças c agentes. ; [1ao'*',°ro<1x'í]nol ^mingo. Para isso dcsU"" ¦" "a na

consecução desse -tienucraium , os sc-

Iguinles associados, que são convidados
cretaria do club,

maiiliã, para,, em

.'sohre as_ proçiq-cn-,
cias que nesse sentido deverão ser to-
inadas: Yago I<aport, Ailherbal _Mcllo,

generosidade do illustre missivista.
Domingo, a Federação Brasileira vae

tirar a prova eliminatória parti, sua re-
..-..cnntncSn no "Caiiilicoiiato Brasil .

.gitinic noia oii.c.u.: ,
•„,„. ,„.,„s i„c,,u,t, ..„ , 

"A directoria deste club esta no tir-

3g D ri^i esse me propósito de impedir qualquer ma,

SriÒ?E,„iliau^ W.re,j*ú^ação que possa resubar em alu.

e foi at.xil.ado po praças c age,...», * domingo. 
Para isso ,

üe regresso a delegacia, o commis-, 1 
eUa mA áe auxiu.,rcin_n'a

rio assim trouxe comsigo e metteu-ob , »onsccuç3o 
Aessc «deiidcratum", os

110 xadrez os seguintes ladrões cpiSicCi- ] inles as30ciados, qui 
"

dos e que foram encontrados a perambu- ;;[ compár(,c(;r i PCCr,
lar: Arlindo Pereira Dias. Paulo Pe-1-;1-'hoje, ás 8 horas da
ra Nunes, Geraldo de Almeida, João : rcimi50i deliberarem m
Alves dos'Santos, Bencdicto Alves Cha-
ves e Mario da Couceição

ta *>*¦»** m
VICTIMA DE 

'AUTOMÓVEL

Uma creança é mor^a
por um auto-officiat
Morador á rua Boinfini n. 1,-7-A, em

S. Christovão. o menino Arnaldo Pe-
reira,, de oito .-.anos, hontem pela ma*
nhã procurou atravessar a rua. Uclia
de S. João. _; .-v_

ÍCo monienlo em que fazia isso, foi
elle colhido «por um automóvel oífi*
ciai.

Não resistiu ao terrível acçulente,
pois que em instantes veiu a fallecer,
sem dar tempo a cuidados do medico
dc serviço 110 Posto Central de Assis-
tencia, que compareceu ao local._

O cadáver foi recolhido ao Nccrotc- ,
rio. , !

A policia do 10° districto conseguiu
saber que o automóvel é o que está á
disposição tio presidente do Conselho
Municipal c que o 

"chauífeur" é Oct.i-
vio Joaquim do^ Oliveira, que tem 0
vulgo de "irerê '.

dizer
possível

ü7. Õswaldo B. fortes, Arthiír U-ilão,
dr. lAmorini Carrão, I.uiz Pereira1. Joa-
quim,«K..iUuia -Ferreira, Gabriel .Nasci. cu
mento Silva, Jnlio Moreira. Filhos l-rc , ,• .„
ilerico Lips; Pedro Hess, Firmino, Mar- __o -orrciHe-raez.
ciano. Gualtcr C. Branco, -RiiheitS I.ei- ao coiicnu

tão, Cieçro Pimenta dc Mello, .,-Jona,
thas 'Braga. .Mario Cruz. Altusio de
Siqueira. José Câmara Lima, Antônio
Rocha Paranhos, José G. Torres, Oo-
dofredo Amorim, I.ltiz Pmto Mello,
Mario Cunha, ".tonio Lima. S. •Çalycn-

te, Radames Arantes, Alfredo Ki-Her.
Moacyr Leitão e Pedro C. Pereira,da
Cunha, .¦

Secrclann, 29 de setembro de '1516.

— Heitor Luz, secretario."
Os "..canis" principaes que devemen-

frentar-sc são 03 seguintes:
America

Ferreira .
Paiva — Pattliho

Adhemar — W.itlc — P.
Oscar — Ojcda — Gabriel

«resciitação 110 "Campeonato 
, .

Ora. sr. redactor, (isto nao e critica
nem querer intrigar) é o momento op-

portuno para os "Paulistas" tambem.!

conseguirem este anno, o pela primeira
vez, uma victoria no remo, disputando
"Campeonato". .' '...

Para isto tambem é necessário muito

boa vontade por parte de todos, sendo

a principal as remadores . Cariocas

correrem cm "Canoa" a dois remos, f
os "Paulistas" cm "Vale" french a

bambem' depois de perseverantes
"iraining" 

pôde ser que...
Um admirador do Football PaiiUs-

ta", do Kerao "Carioca", c. vosso cou-

Lauto leitor. - /.._/'• <•»«« •

Kio, aS — 9 — -D15-
* ií *

S. M. MACRENZIE
Festa sportiva

Próoaía-sc por todos os recantos do

subúrbio a brilhante festa ^"^.^
ahitéllG .conhecido centro de. cultura

retendo dar nos princípios de

do magtüfjeo i" PtO

A INDUSTRIA DE CAL*
ÇAPOS

UMA REPRESENTA^"
ÇAO A' CÂMARA

DOS DEPUTADOS
Centro da Induitria de Calçados e

Comniercio de Couros, fez entrega hoje á
comniissão de Finanças 'da «Cantara dos
'Deputados da seguinte representação : ¦

Cxmo. sr. presidente da commissão de
Finança» da Cornara dos Deputados.

A situação grave e delicada que através-
... . paiz, qui.à a mais melindrosa por-
que já tem passado durante o periodo rcpu-
blicano, obriga a que todas as classes so-
ci.ies, sem distineção dc casta ou de credo
pelitico, corram ao encontro do governo
para levar-lho o testemunho patriótico da
sua mais viva solidariedade e apoio, no
tocante aos nossos compromissos externos,
a cuja satisfação está visceralmente ligada
a honra de nossa Pátria que _ bem a
honra de todos nós brasileiros.

13' assim pensando que o "Centro da
Industria de Calçados e Commercio de Cou-
rea", legitimo representante das mais im*
portantes firmas da industria de calçado,
dt-^ta capital, nüo querendo se furtar ao
cumprimento deste sagrado dever, enten.

«deli sc dirigir aos altos poderes da Nação
sobre cujos hombros pesa uma tão gran-
de somma de responsabilidade para lhes
dizer que, ua medida dc suas forças, está
•p. on.plo .1 prestar o contingente do seu
auxilio franco e leal, desinteressado c ho.
uesto.

Apenas, esta agremiação não se pôde
cou formar sohre o quanluM da taxação pro*
posta -pela «lilga do Commercio na sua rc.
•presentação dirigida a essa Casa do ,Con-
gresso, ria parte referente a — 'Calçados.

A ser seguido aquelle criterio de augmen-
lo do imposto dc consumo sobre as diver-
sas variedades desse artigo, constantes da
tabeliã alvitrada, podemos afürmar, com co-
.íbecitucntó dc causa, que a sua adopção
trará grande apertura e arrocho á indus-
tria que representamos, cm que pese ao
qualificativo do opulenta n que houve por
bem lisonjeat-a a "l^ifja".

Realmente. Não vemos como »e querer
descobrir, com tamanha überalidade, seirte*
lliante viço á industria de calçado, por isto
que. ao contrario de outras que por largo
tempo distribuíram pingues dividendos e
gordas bonificações, cila cresceu e se des-
envolveu, a passo lento, em um ambiente
dc Rran.lcs difficuldades, somente transpôs-
tos á custa dos maiores esforços e sacri-
¦fidos,

Sú por esta fôrma «pôde ella conquistar
a posição que hoje oecupa entre as princi-
paes industrias do Paiz, sendo uma das pou-
cas que sé tim adeautado, a ponto de en-
ficntar, sem temor, a concorrência da si-
inilar :¦ estrangeira. Nem se comnrdici.de
que rToutra tórina pudesse ter atlingido tal
di-suleratum uma industria acccssivcl a
quaesquer capitães, por mínimo., que sejam
evaté mesmo, a quem nüo disponha de
nenhum,

Táo pouco podia alcançar a opulcncia
unia industria que, mesmo na oceasião pre-
sente tde afastamento da concorrência es-
tranfffiira, não • tem podido conseguir que
os seus preços se elevem ao nível do
ônus que lho ocarreta a exagerada alta da
matéria prima, com evidente sacrifício de
seus interesses. Q attestado mais eloquen-
te do quanto aí firmamos está nos yinumc*
ros casos de fallcncias e concordatas, vc*
ri ficados não somente nesta captai, como
tambem cm S. Piíulo. ililles dizem bem alto
o quanto de falso existe na preconizada
opú/encia -fai.ula pela Liga. Além do mais,
é necessário que as cabeças dirigentes do
paiz nunca percam ile vista que, cotiver*
tidas em realidade, as bases do uugnieutò
do imposto, na fôrma projectada, pela I(i*
ga, o mais prejudicado é o pobre contri*
buf,ntc, já tão depauperado c e-vluusto dc
energias.

I.111 ultima analyse, é o povo o unico
escorchado e depenriado;

Não somos dos que pensam que a nossa
capacidade tributaria se acha esgotada.

Ao contrario. Ainda lia muito dc onde
se tirar,

A inércia cm que temos vivido é que
tem determinado a paralysação comp&t»
dos proventos que era licito o iKslado
usufruir, c;u face das novas industrias que
têm surgido,

•Nada menos equitatiro, entretanto, do
; que- a nossa situação, oeste particular,
i Industrias ha em completo «atado de fio-

rèscimento e grandeza, que só têm servido
nara encher a bolsa do particular que <tc|»
Ias vive u explorar, sem pelas nem emba*
raços.

A este respeito, n t.iga do Commercio,'rfa 
sua, aliás, brilhante exposição, assim

se expressa:•"ilíxamlnando-se a longa relação dos _ ar-
t;gos dc oroducção nacional que, até o
presente, não foram chamados ao pagamen.
to de imposto de consumo, verifica-se. dcs>
d. logo, o .facto singularissinio de haver,
entre os indtistrioes que o« trazem aos
mercados, algumas que podem aer rcpu-
tadas enriquecidas pela protecção tarifaria
que lhes foi generosamente dir.pettsa-da, Far
zendo nossas as palavras dá *IJga'\ tran*
screvemos o finai do seu periodo com o
qual estamos de pleno aecordo:"Já ú tempo dc começarem cila.*; a «c
oecupar da restituição, que bc torna ur-
gente, dadas as condições do Tbesouro Pu-
blieo, manifestamente anemiado pelas sau*
grias que tem, soffrido."

De ludo isto, concluc-se o seguinte: ¦
i", que o regimen de iiideiniiUiade'tribu-

faria, Ac que nos fala a '%ÍRa'"

couro 011 pan.
no, a saber: A:';''^
— Botas com» ,, 

',.,

prldas- do. mon- 
', . . ,

tar, uar. . . . 
', 

.?ól.o_.
II — .Botinas, co-,1.,)" .•

thurnus de coít-
T o, pelle ou ..".
qualquer tecido -. .
de algodão, li 

'

ou linho, sim- , .
pies ou mixto, , 

' ,
, dlra mais de .

0,2a de comprU
mknto, tpar.

III— Idem, idem,
de 111 ais <1 e
0,22 de com-
irimento, pa:

2?000 
' 100%

IV1"— Idem, de

$-•00 ? .00 100 o|o

fio» $800 100 %

tecido de
da ou de qual-
quer tecido com
mescla de seda,
aí ê 0,22 it
comprimento,
par

V— Idem, idem,
d e siijs d e
0,22 de compri- •
mento, par. .

VI — Sapatos o
'boizeguins <1 e
couro, pelle otí
qualquer tecido
de algodão, lã
ou linho, sim*
pies 011 mixto,
até 0,22 tia
comprimento,
1»r"

VII - Idem,
¦idem, de mais
dc. 0,22 de cotn*
primeuto, par. .

ViU—ldcm idem,
de qualquer te*
cido dc esda
ou i_t.ip__s.neii-
te com mescla
dc seda, de qual-
quer comprimen-
to, par. . . .

IX — Clilnellos e
sandálias de cou-
to, pelle ou tc-
cido dc algo-

dão, lã, linho ou
•.palha, simples
ou mixto, par..

— Idem, idem,
•de seda ou vel-

ludo de seda ou
simplesmente com
mescla dc seda,
bordadas ou nüo,
.par

XI — Sapatos de
qualquer aspe*

cie, próprios pa*
ra banhos, e ai*
percatas, bar. .

XII — Sapatos,
(ífãlochas, 'botas
c cotliumos de
borracha, a l ú

0,22 de conipri-
mento, par. . .

X'Iltl — .Idem,
• idem, de .mais

<le o,*2, par. .
XIV — 1'ernciras

de couro 0.11
panno, par. . .
Do resultado do

l.oO ÍSjo 100 %

f;oo i$.,oo 42,3 0J0

$100 $J0O 100 %

$joo $400 100 %

$300 $Coo 100 %

$030 $200 .00

$joo i$ooo 333 %

exercícios fÜídos
Concessão de créditos

para tis Estados
Para paffanicnto de dividas de exer-

ciclos _in!dos a D'rcctor_a «Ja Despesa
Piíblica concedeu fhóiittein os sègiiitiltes
créditos: ' .

1 :?5o$ooo, á Ddcgaicra F.is.al 110
Amazonas, para paRamiítitó áó,.èstafet',.
Antônio Gentil de «Menezes; i,:Í2.,??<ii_,
á lua Bahia, -'dem, Ueni, á pensionista
d. Maria Jiilinda da ^ihvira'. Cosia
llranco; iS-ÍSoo, á 110 Maranhão, idem.
idem, a1 João José das Neves; 
1 ;752$<i84 e 1 &2?soo; á etn Minas Ce-
raes. idem, idem, 110 petisiuii sta-menor,
Raiil, .filho Uo contribuinte I.aitrindo
Antônio da Sih-a e ao voluntário Bento
José Ferreira; 1 ffeÃtot, 7o_i;n.2o. e
ro4$52o, á 110 «R«o Grande lio inil, para
pagamento ao agente fiscal Genuíno
Gentil .de Aguiar e aos voluntários Jòãft
Sinv,)litio Martins e José Ignacio dti
Silva; -*..S$ui4, ouro, e 2$6$i>Í4,;papel,
á cm 'S. Paulo, para pagar 'a llelll & C.

Para varias oiitras despesas concedeu
os seguintes; ,

í47$fioo. á Direetoria de Contnliilida.
de da Marinha1, pam _>agar ao pharo-
leiro Antônio Avelino Coelho -, 

6:i24$i9,., n Delegacia 1'iscal rio Ama-
zonas, para pagar o f-inera-l e pensSes
devidos á ipeiisionisía ü. Anna I.cdo. de
outubro de 191.I a .dezembro ile intí;
6:1325000 e ri3$240. á Delegacia Eis-
cal em Sergipe, para desi.esas do Mi-
nisterio ila Marinha c do Ministério d.i
Guerra: iS:396100o t- =8S$ooo, á Dele-

gacia Fisícal em São. Paulo,'para paga»
,i quota de subvenção da Faculdade il«
Direito de S. Paulo e .1 TUc.S., Paula
T.rannv.iy Liglit & .Power,(£ompauy,

I jSj$5oo o 24o$ooo, á Delefawia l-iscal

J110 Paraná, para 'Pag-ír á Estr-ida ,d_c
Ferro do Paraná c ao Ilanco nV (Jun-
tyba: 38j?..oo e 2-.5S5<Je>. á .Delegacia
Fiscal no "Rio Üraiile do Sul, ide.nl,
klem,' a Laurindo Luiz ilWvila c 11
Comiiagnic Au.\ili.rr.c de Chemins <1«
Fer; 2i4$ooo, iSjtfooo c i3i$-6o, a
DeíegaHtia 'Fiscal cn» «Matto Grosso,
i,dem, idem, a Manoel dc Moraes, Pe-
dro Gonuiino da Rosa c a Severiano .An-
tonio Soares.

 !¦«, — «UÍ

$o;o $200 400 %

$030 $200 4oo %

$100 $200 
^ioo %

$1oo $Soo 100 %
confronto conclue-se

que a percentagem cresceu na proporgão de
.-nin . .... n. lt .ft«iOl» m „nftO«V ^Plldil (IC4oQtQ 100 ü|", ioo °1° c 400 °l", sendo de
notar'que esta'ultima, de aecordo com a
suggcstão da Usa, vem incidir sobre ar-
tigos de que fazem uso as classes operárias,
os pequenos, emfim. cujos recursos suo os
mais parcos possíveis, taes como chinclias
e sandálias de couro, pelle ou tecido^ dc :U-
godSo, lã, linho ou oalha. alpercata, etc.

Isto posto, temos certeza que v. e*., sc-
guindo uma orientação liberal c mais. con-
sentanea aos interesses da collectivida.le,
tomará medidas acaiiteladoros para defender
os interesses da nação, 6em. 110 eintretaiitc.
desprezar os do povo. que tui.tas provancas
amarga, no presente momento. .

Que venha o augmento do imposto, mas
não nos limites esboçados pela Liga uo
Commercio. , ,_._-.« j

O "Centro da Industria íe .Calçado «
Comniercio de Couros", iá conhecedor da
reeolucão toriiad? pelo sr. vresidcnto aa
Republica, dc aecordo coni os membros Oa
Comniissão dc Finanças dessa Câmara c <lo
Senado, ",-cni. com todo o acatamento c
respeito, liypotbccar ao governo a sua sym.
Iinlhia e ouxilin. no sentido dc obter um
maior peso na balança da receita do futuro
cicrcicio financeiro, mas aue este contin-
cento náo seja levado ate o oonto dc açar-
retar n dcsfallccimento dc uma das indus-
trias do paiz. . 

¦', 
._-

ltio dc Janeiro. *. de setembro de jyi.fi.
— Ccior Augusto Bordallo oresidontc: João
Carlos do Souto Costa. i° secretario.

THESOURO NACIONAL
As folhas que serão

pagas amanhã
«Pagani-so íimanliã as seguintes fo.

lhas: flhefe de 'Estado c soli pabinete,
'ílicsouro Nacional, Tribunal de Con-
tas. Suwe.uio Tribunal; Jiiiíta Con-Hier-
ciai. Còitc dc Aj-oellacão^ senador»*»,
deputados, secretarias do Senado e <J.i
Câmara e Illuminação Publica. AvtHsa
da Fazieiida. *¦!*».¦
COM A POLICIA

NO EXERCITO

 ... .,  _ a cuja
A org.tuUação tio «íagiutiv.u/' i".« • somi,r;1 ,vicfjain, certas industrias, í'- inter-

grnmma está entregue .1 COtineciao» ,,c ra.1K.lll(. con.r.,ri0 nos interesses do fisco
coinnctciitcs sportsu-.en, o que vale : ,., a|^.m ,^r, 1BaiSj Ilaja democrático, por-

.cri revestido Ue todo o exilo qu» vem em detrimento das demais.
l-*rge, portanto, a sua extineção.

r_-t 1 1 crande praça spor- 2- — As .taxações desordenadas que são
tc-ta a gr.im.e .";•;•-¦¦__.,_., | 0 característico dos actuacs impostos acar-ISO dlíl da *-  ¦- "ni1i-ir.pTite,í ' ° cí-raurerifaiieu utia ntiuaua imituaiu» ui.u>-

Uva. bem como as ruas r--..J, .'' retam uma grave injustiça, favorecendo mais
.• .1 -.*.--. nt. IiHI I fli.ln C ílC t _  ! _ 1  ._ _  _ __._.

fechar»«Um

LIÔUIDACAO
(Vbi'.Ímcnlos de co a 40 

"|° em todo. o grande stock,

de camisaria, e artigos para meninos, existente na . Cisa

Kosmos", á rua Gonçalves Dias n. 4. -Sendo a. primeira
liquidação que faz esta casa, é portanto uma liquidação se-

ria e nue será iniciada a 2 dc outubro próximo.
1-" uma oceasião excellente, e que todos devem aprove:-

tar,-pois comprarão por preços verdadeiramente excepeto-

nae;
CASA KOSMOS 0. Dias a. 4 (S 203)

Ramos
— .Álvaro

Haroldo.
Flamengo

Eacua
•Antônio — Ncry

Dias — Sidney — Gallo --
Carregai — Guinercinilo — KW, -—

iRiemér — Pátilo.
Para juizes foram escalados pela .cx-

commissão de "football" da_ 1." divisão
os -seguintes senhores: Affonsoi Cas-
tro e Uswaldo Gomes. ' '.

O primeiro não comparecerá, em vis-
ta de se achar ausente dtsla capital.

Os capitães interessados reuniíam-se
liontem para escolher um substituto.

.Nada nos constou «obre a escolha.

BANGU' VERSUS S. CHRISTOVÃO
No .campo do Bniign', na estação do

mesmo nome, encontram-se, em .prova
de campeonato, o Batigu'\'c o S, Chris-
tovão.

Mculiuni dos juizes nomeados cotnpa-
rccer.i a campo, já se tendo ambos ex-
cusudo pC-ànte a I.iga Metropolitana.
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lia na minha viila um t srotlo

¦tt seu antigo

trazer a

ros des .io .
iti.-ivi

ella desfàllccida;

Adivinhou, Sr. Valogttc
íjncro que o conheçam. t

For que motivo não tu o contia a tuini,

t- Nem ao senhor, nem a ninguém,
Então esse segredo mancha a sua honra.

iMarccllina abaixou a cabe.a... D._>oi_ levantou-a ue rcpeniç

.*n°"-L Não!... Nada tem cotn a minha honra. Tenho o tV:r.i'.o dc

cabeça levantada. ....
Mas a senhora deixa o campo livre as suppo-t.oCs...
Não fa.o caso dellas!

--A's mais absurdas stippostçucs,
Não me importa! ... , , ,
Pôde dizer-se que a sua vida e cheia «tle todos c

l*imoiro, que é o da mulher cabida, punida pelo desprezo

rado pela miséria e castigado com a ptJ:sao.
Todem dizer tudo quanto quiserem, diss

permittido. . ,
E já pensou no que scu_ filhos poderão sttppor uni dia.

Marcellina levantou-se horrivelmente palli.b e repelliu Valognes
Está-mc torutrando o cov.iíão! disse cila. Fique sabendo que

fettamcntc inútil... Não falarei!...
1 Valognes contemplou-a por longo tempo e viu-a tão commovido.

sivelmcnfc tnorti ficada, qtie não sabia, na verdade, se no ce-ra.;:io

tia mais colora ,do um compaixão,
i IMarccllina fez-lhe signal (|ite .1 deixasse.
':¦ 

Valognes foi ler com o filho sem accrcDcentar uma s... palavra
.- íjuaiido Gcrardo soube, t* foi quasi logo. o resultado da nov;

íeita~por Valognes a favor do filho, disse a Marcellina:
Não receia urna desgraça?
Que desgraça?
As mulheres da cdade delia têm a imaginação ardente, l.m ainda

b quer que é de creança. c a creança o.Ieia a injustiça. Nio tem receio d:

arrastar Modesta a um extremo grave, a algum açto desesperado?
'Marcellina estremeceu. Náo tinha pensado nis.;o.

Então volc por Modesta com cuidado, disse Cerartlo, _ porque ilil

íerto tempo que a veio muito ti'iste e muito febril. Porque cila lhe parece
sempre meiga c tranquilla, ppnjue conserva constantemente os oüto^ baixos,

pottque nada parece mudado na sua vida exterior, nao julgue que
cc no seu amor e no intimo uão se revolta -contra

tade.

..mtinlieccráó lindamente enfeitadas de

festíics c galhardcl-S. _.__
Uuas baudat militares abrilhantarão

° 
O^programnia será .publicado breve-

incute, ,
tt « 4

TERCEIROS 
"TEAMS"

Fluminense versus S. ChriHovão

Para o "match" dc campeonato cn-
íreo 3° 

" team" de.te club e o do São
Christovão, a .realizar-se 'hoje, o "ca-

pt.-iin" do Fluminense, escalou os jo-

gadores abaixo c solicita, por nosso 111-

termedio, o comparecimento dos mes-
mos tia sédc do club, ás r * 1 - horas da
manhã. . . .

l.uiz Rocha — J. Gonzaga, Anlomo
Andrade — Primitivo, Gcorge, P,=sileo
'— 

Coelho. Estcves, Cox, Godofrcdo,
Malágutti.

•Reservais: Pina, Haroldo, Domingos,
Orion c Cavalcanti.

* * *
CAMPEONATO 1XEANTII.

¦São os seguintes os jogos de boje:
America x Botafogo, 110 campo do

Ameriía.,' 
A's 8 lioras da manhã.
Palmeiras x Carioca, uo campo do

Andar.iliy.ãs 8 horas.

táo vi-
deüe exii-

Haliva.

crueldade da
auorinc*

sua von-

c|tu- utttrj
Oh! meu filho, como ln me julga»!...
Ensinou-me a franqueza, minha mãe, c na verdade não sei

nome hei de arranjar para dar á sua decisão.
E's cruel -para mim, mou filho.
E' porque -acho que não é justa para Modesta.
Não julgues lua mãe, meu filho. , . .,. ,-,

 t_011 í)0je um homem e um pouco o c.icíe da tatniha. F. com es!»

«ttilo que eu falo. Repito-lhe, portanto, minha mãe, o que cu dizia ainili

teora Vigie Modesta... lome cuidado, uão lhe aconteça alguma desgraça,

na desgraça irreparável... de que só minha mãe tenha a responsabilidade...

Que receias?tud«,
•*ma

bem juizes neu:ro. nao se pode-jo-
çnr e. pela lei, a falta dc juizes não
é motivo para não realização de um
josn?! ':.

A coisa está complicatlissinia I

St !i: *
A FESTA DA CREWÇA NO'"a-00-l.liiU.E."

Vm interessante torneio infantil
E' finalmente, amanhã, que o

IVírotato <]¦_ Jlcuo.-es ' ¦pro.mõvc, 110
cairjpo do «Fhunincnsa lEoc/Jiali C>,di.
um fatp.e3sa.1s_3 ci.r.-.'iueii. lifirii de
coiuinemòrar ccaã-ig-naiuciiió o dia da
Creança.

O .prefeito do Oistrict«o mandou con-
5Í-der.-.T feriado esse dia fiara as' cs_o__s
imaà cipafcs i

-De todas as festas p-,*nmovi-ía'i pela
notável instituição <K- pliilantrõpia, a
que íe eCftíatua 110 terrena <le football,
cfiá destinada a ser a de maior suc;
cesso.

Xada racnos de sois "tcams" -infaiitis,

que tantos são cts filiados á Liga Jle-
tropclílaisii, concorrerão a um attraeiite
coiinirso.

Comcorrerão o Putaf-.iro. Flumiâípse,
America, Fianüéngo, Carioca e Palmei-
rar,.

A comniissão escoPi.la para suptinin-
tender o tor.niio é a segtV.ii!¦•-: Antenor
Ias Casas (Botafogo): To',:a Uclri-
.enes (1. huitènensc.; .-Couto <le Souza
fFlamengo): 'Paula Ramas (America):
Cri 15 ^-..-üiiip; (Carioca), _ Manfrcdo
Liberal {Patmeiras).

Kâta coiiintissão <¦ coii-ciosta *lus mem-
hros do conselho, que <l}rige o Cam-
pcontrto 'Infantil 1I1 t.rg:..

O itegulamciito do Uwncio, quo eo:
.ani ás 2 lioras da t-.ji.: em pon'-H„ e
o segiiiiV.e:

1» — ti torneio <• dastanado aos c,u',>
da se,.,;áo infaitsil da .lacra Metrcpoli-
tan.t ,.ie -Voits Atíilieticos e se real:-
zará cm um só «dia [«io sj-stema eíutu-
natorio.

2" — As dimensões do can..po _e a«>
demais regras ofítctaes do jo>to,_ mcm-
sive estatura dos jogadores, serã" ob-
Ssrvadai, cxce;>*.o m-s casos p_rcvxato.
vor osSc reguKunetvto.

3" _ Cada meio-tempo durara. dez
m'V,i:-.o... -.m descanso imo:-..ií.-dia-.o
limitando-se os "u^.m-,". a mudar dc
campo fin lo o ç>r.m-.-'-ro meio lení.-o.

4" — Sc. dt_u.ro do tempo de 20 mi-
mitos, nenhum dos "ívair.s" marcar
"goals" ou obtiver «gttal numero dc
•'aoals11, s.-rá conferida :. victoria
ái,-.-elJ.- que houver íoitj menor íiiimero
de "conier5". .

5" — 'C.iss '. empate ainda subsista,
a parti Ia .-.-rá .prorogada p,.r. dez mi-
nutos, com d.:-_.,r..-o in;erinediario, de-
vendo c,_ "teams", mudar nuis -.-.ma

vi z de campo.
1 6" — J.esls caso, P "teau* <iue ob-

TENNIS
O CAMPEONATO 1TR0SEGUE

A comniissão dc Icniiis organizou 03
seguintes " matclies" para hoje:

Courts do Fluminense Eootball Club:
— A's 9 i'[-' lioras da nvanliã.

Court 11. 1 — üoubles — J. Coim-
!ira-J. Uello, "versus" C. Crinksbank-
Gwithcr.

11. 2 — Doublcs — G. Pre-
Sarmento "versus" Fr. Wai;;:-
Almeida .
11. 3 — Doublcs

Coür
cbel-ll.
Rufiiio

Cottr
g-.ie-A.
son-A.

A's

AV.
vci-sfe" Ci.

Tca-
Pear-

. Court
1 " ver-

Affon-
Victor

V. Hayne
Jones.

10 i\2 horas da manhã ¦
n, 1 — Singles -- José Coinib
sus" C. Criiisk-iliaiilc.

Court 11. 2 — Doublcs — P
so-Osvraldo Gomes "versus"

Tatam-C. Robiuson.
•Court n. ,. — Doubles —Júlio AVer-

r.cckl. Roxo "versus" vencedor entre
G.. Prechel-ll. Sarmento e Pr. Waitz-
Rufinò Almeida.

A comniissão dc tcnnis declara a to-
dos os jogadores interessados, que será
considerado vencido lodo o jogador
que não se .i pre sentar no local nciiná
á hora marcada.

PELOTA
KRONTAO NICTHEROY

F.sla casa de diversão da visinlia ci-
dade realiza hoje, mais 11111 especta-
culo do einocionanje jsport vasco, que
começará no meio dia,realizando-sc ás
_• horas uma qitiniela dupla.

A's 6 horas, conlicccr-sc-á o resulta-
do das entradas premiadas, como con-
sta di. annuncio -publicado na secção
thcatral.
-—,.,.,, - ..**-ii_| :> awm, ,_t> Eiui ¦

l'.\I E.IPREÒvVDO LÀ-liAPlO

.. umas industrias do que a nutras
V,' mister tino c bom senso par» distin-

fíiúr quaes as fontes produetorajs, íiiptás e
dellas ser afferido um maior coeíücieiitc
ilo potencial econômico.

Alem disso, cumpre ao Kstado me*lior
zelar pela cobrança do in-.poslü que lhe
compete.

.Realmente. Sem um systema dc arreca-
diiçâo |)erfeito e meticuloso c impossível
renda ajíreciavel. -pnr maior variedade que
ee procure dar á incidência do imposto dc
consumo sobre ü5 diversos artigos a elle
sujeitos.

A própria 1,-cí dá aso a que esta arreca-'tlíiÇSó não seja feita com o critério exigido.
K, senão, vejamos.
O Regulamento q;.c baisoii com o decre-

lo li. 11951, dc .6 de fevereiro do cor.
rente anno, ciUttúe no art. 8o alínea a,
d:sposlçõo III, cum referencia aos fabrlcan*
tes. eiu geral, o seguinte :

"A ter os livros de aecordo com o mo-
delo XVII nos quaes registrarão, dentro
Ae tri!-; dias, o movimento diário da -pro-
ducçàii c, diariamente, o do consumo, c
o da entrada e saída das cstampílhas' quan.
do az- mesmas forem appljcadas ou quamio
acompanharem a mercadoria, sendo a escri*
ptimtção encerrada pc.a fôrma de balanço
c transportado para o mez seguinte o saldo
aceusado da pruducção c das. cst-.impllh.is,
discriminadas estas por espécies, formatos
c taxas nas coHtmnas das observações, dis.
pensado o lançamento da proditecõo nos li-
tios dus pequenos fabricantes, constantes
dos números I c II da letra a do art. o

Ora. pergunta-se porque a .I.ci estabelece
esle caracter dif fer aliciai entre o grande

,c o_ pequeno fabricante no que diz respeito
t fiscalização da prodücçSo ?
? Não c obvio que deva existir unva relação
constante entre a prodücção c a quantidade
de cstampilhas vendidas, desde que, a cada
unidade dc calçado corresponde a unidade
cstampülra, taxa de «rjtie o Kstado se cobra
c cum a qual faz frente ái suas néccssi*
dades ?

Como. pois, este manter, pelo órgão d«s
seus representantes, uma rigorosa fiscali-
?ação do imposto de consumo, !*e a produ-
cção — ponto dc referencia sobre que deve
repousar a vigilância dus seus agentes, não
é conhecida ?...

Kvidente sc torna, pe'o exposto, que n
conlrástcação Ao balanço entre ri prodúcção
c as estampilhas vendidas dc que trata Jncitado artigo, como garantia da apuração
dc um saldo credor ou devedor a figurar
no mez seguinte ó um completo mylho,
«ma verdadeira fantasia.

A conseqüência a se tirar desta lacuna
di lei é fácil de sc depr e licjider, tfabricantes sem escrúpulo poderá haver
que venham a se abastecer, por portas e
travessas, de eslainpilbas, usadas, o que não
é impossível, pois é facto corrente que cer-
tt*»*? varejistas desbonestos destacam do cal*
ç,;u\o na oceasião da venda, ns estampilhas
com as quaes vão fazer commercio des-
leal c profundamente itifcuso aos interesses
do fisco.

Como vê, v. cx., somos nós que. com
a maior sinceridade, mostramos a cscanalo*
ria a que o lexlo da Lei pôde dar logar
rm beneficio dos defraudadores c dos pro-
tfisstonaes do engodo c Ao embuste.

Fornecemos as armas còm as quac.? se
mos posam, futuramente, a vit\ combarcr,

Mas, diríamos nós, que o ai vi tre SUfige-
rido pela l«;ga do Commercio ca a todo
ponto inacceitavel, dado o exagero de per*
chitagem a que ficavam f:;jcitt>3 os diver-
sos especimens dc calçado, sujeitos ao im-
posto de consumo c, contra o qual, çe in-
surgem oí interesseà econômicos das cias-
ses pobres e menos favorecidas da for*
tuna.

lüistaucreçàmòs a comparação entre a ia-
bella üch.al t a proposta pcU I.iga:

Officiaes que terminaram
curso de

e artilheria
Terminaram, na Escola Militar, o.

cursos dc engenharia e artilheria pçlo
regulamento actual, os ofl.ciacs alu-
mnos da escola pratica abaixe? declara-

Curso de engenharia — i° tenent*

Léon dc Campos Pacca. c segundos tc

iientes Aristóteles Maximiano, I-.slanis-

lio, lídgard Lopes Pereira, Gaspar Uu-

niarães Júnior, José Norival Francisco
de Lemos, Ovidio Jouííret Gmlhoii t

Polydoro Corrêa Barbosa.
Curso de artilheria — Segundos te.

nentes Antônio Gomes dos Santos, tar-

los Miguel -de Va3concellos, Josc faabi-
nn Maciel Monteiro Filho e Uhcodoro
Pacheco Ferreira.

Uma pobre velhinha
perseguida pela

garotada
Mora na Aldeia Çampista .mia polir.

velhinha que vive dc seu trabalho, c
conhecida pelo nome de "c.sruri.i:;»

Rosa".
Sticcede, que, quando a intel.z rnu*

lher tem dc sair ú rua, a garotada a

persegue com chulas e, não raras vezes,
a pedradas."Costureira Rosa" é uma inoffettsiv.l
creattira, que não faz mal a ninguém,
r.õo havendo portanto nioUvça para a
ferseguição que soffre. Usse abuso dc.
nota ape*i; s a falta de poiiciameino ua.
quelle bairro.

Pira o caso chamamos a attenção uai
autoridades competentes.

Instrucção Publica
Pelo director geral, foram assignadot

hontem os seguintes actos designando:
Paiílo José Ribeiro, para reger interi*
namento a 2* escola masculina do 19"!
Lconidia Teixeira, para a 1* feminina
do so"; Nair de Almeida Barbosa, para
a 6* mixta do 7°; Maria Felina D. da

1 Silva, paia a 3* mixta da o"; Carlos
Werneck, para a 2* masculina do 4" 1
Amélia Leoni dc Mello, para a 9" mix.
ta do 2o; Maria Moura,'-para a 13'
mixta do 20; Thereza Ií. Saroldi. para
a i" feminina do 90'; Maiióclá Osoriu
de Oliveira, para a ia" ijiixla do 8";
e Violeta da Silveira Mõtta, para a

j" mixta do 6o; dispensando: Antônio
Santos; Mdnoela de Medeiros Keis e
Djauira Comes dc Oliveira, dos loga-
res de substitutas de adjuntas liceu,
ciadas; transferindo para o 3" distri.
cto, o Jardim da Infância Campos Sul*

ISL m.~*m 

Ao director dos Correios o ministro
da Viação reinctteti o aviso do seu col-
lega do Interior, relativo á distribuição
de livros cleitoraes para o pleito de 7
de outubro próximo nesta capital. _

O caso de Fribürgo
Um offieio do juiz Octavio

Kelly
.Cíioftou lionlem, á 1 hora. ao Supro-

1110 Tribunal Fdderal, «iu officitf do
dr. Octavio Kelly, juiz federal da se-
cção do listado do Ri», e dirigido ao
m'tiislro Herminio do Espirito Santo,
presidente do Tribunal.

lEtutcnidc o dr. Kelly q-.rc í meompe-
tente para cumprir o accordão do Tri-
birnal que concedeu "'habeaswconpus ao
dr. GaMirio do Valle e outros, vercado-
res da Câmara de Friburpro.

Julga-se incompetente pelo facto dc
ter silo a decisão provocada cm vir-
tude de um n.cóildão da Relação do
Estralo que denesou a ordem impetraVla,
coni'p«atinilo, assim, á justiça local o
cumprimento da sentença.
Z2£Z2££2S£ã'.*¦_» t- , ¦¦¦'-

Na Hespanha
A GREVE DOS 

"FÈRRO-VIARIOS 
EM

BARCELONA
Madrid, 30. (A. II.) — O governo

está apprchensivo com o -aspecto que
\ae tomando a parede dos operários
ferro-viarios das officinas de Darce*
lona e tia rede do norte.

O movimento, cuja solução se aguar-
dava, parece ter-se aggravado á tillinut
liora.

*«>*<--«f*->*-0-<-3!-**>

O orçamento municipal
ÜMA BEUNMO DOS EMPR,EGAD03

NO COMMERCIO
Tendo sido apresentado pelo prefei-

to do Districto Federal, o projecto de
lei orçamentaria para o anno próximo
vindouro, a directoria da União dos
Empregados do Commercio, no intui-
to constante de zelar os interesses da
classe, que representa, realizará lioje,
ás 3 horas da tarde, em sua sede,
uma grande reunião.

A' essa reunião deverão comparecer,
não só os sócios da referida sociedade,
como tambem todos os empregados dn
commercio em geral, que s. interessam
pelo bem estar dos -seus con.panh.iros
dc classe. Attcndcndo q.tu- o assumpto
é de magno interesse, é dc esperar" a

presença de todos os empregados do
commercio, especialmente os dc comes-
liveis, molhados c pliarmacitis, afim de
ouvir as suas opiniões a respeito, pois
são estes os ramos de negocio que tra-
balbain com duas turmas.

Nessa mesma oceasião, aproveitará a
"União", a opportunidade dc apresen-
tar aos seus sócios, o tenente Lessa
Bastos, instruetor militar da linha at
liro dos empregados do commercio, no-
meado pelo commandante da 5* re-
pião militar c 3" divisão do exercito.

«¦ » «a. ? _¦¦'

Furtou o dinheiro do
patrão e desappareceu

O sr. Thomaz Gfaboreskog é pro-
pricitarjo da Garage Lloyd. iiia-.all._da á
rua do Reier-lc 11. 2'.. Ha dias este
cavalheiro procurou a poi.i-cia do 12"
ili.-TrJoto e aprcs.rrtou queixa r,.ii.'ra o
seu gcrtiue IJrneslu. Suitos Carvalho.
aceusando-o de um furto de uin cmiio
<íe réis. ...-.ado iambem o facto ao
eoiili.i-inicnto do 1° delegado auxiliar.
d.tenutnou cs;c a prisão do iiccisido,
qiK* liar::, fugido.

¦liontem, os guardas .Mariano -:¦ \lva-
rn, qir: servem na 1* auxiliar, consegui-
ram prendor Ernesto, que eslá lendo
processado...

Tabetl

C.-.I. II. art. 4",
n. XIV. $ .,»:
á) hotas ctfmpri-

fias. dc montar,
Siníinas, cutliur-
111 '*¦ s, f iriáto*».
íiur^:guvi.s chi-
iieUus e Eanda*
li-as de cc.iro,
pelle ou qual*
quer tecido Ar
alíodáo. Ií. 1:
nlio, palha ou se*
ila nu (simples-
jnentc com mès-
C':.i ds seja,

com soln df
oivaesíiuc** *2*>I-c-
cies;

b) sapatos '] e
qualquer espécie,
jirot-*Tj9 pa r a
íianhas, c alpcr-

Tabeliã tro~ Av..ymcnto
posta pela de percen-

I.iga. t-hjem
¦>.

COM OS C01i.iil.IOS

Uma eneoiHitia que está
viajando lia 40 dias

O sr. M. A. Abrunüosa, negociante
estabelecido á rua da Assembléa nu-
mero iu". veiu trazer-nos uma reclama-
ção contra cs Correios.

Diz o sr. Abnmliosa que remetteu,
nn dia 15 de acosto ultimo, por inter-
médio da'agencia iz i*.-r:*"t Rio.Bran-
co. para o dr. Nelson Silveira d'Avila.
medico-cirurgião residente cm S. José
dos Campos, uma ciiçoinmcnda, con-
forme- consta do certificado de n-gis-
tro n. 10.18.;, ar.signado — Hogier, e
até esta data. ou sejam passados quasi
40 dias, a cncoiumenda não chegou ao
seu destino.

O sr. Abrunhosa iá reclamou seie
vezes, conforme consta _,do verso do
referido certificado, á referida agencia
c á sétima secção dos Correios, dando
a sua reclamação 11. nu, logar ao offi-
cio n. 430, mas as providencias não ap-
parecem, tendo aptnas desapparccido a
encommenda.m t m * »¦

ALAGOAS B SUA DIVIDA

Assassinato em Jaguarão
MORRE O OFFICIAL QUE ASSASSI-

NOU UM JOVEN
Noticiámos liontem, que o 2" tenen-

le Sòverino Silveira da Costa, assassi-
nára, ein Jaguarão uo Rio Grande do
Sul, um moço cunhado do 1" tenente
Manoel Miranda Nunes, que serve nes-
tá guarniçâo.

Hontem, á tardo, recebeu o minis-
tro da Guerra, um telegramma, com-
municando-Uic o fallecimento 'o refe-
rido official, cm conseqüência do feri-
mento que recebera na luta.

,¦__»*»» r»

Uma questão de bola-
chás e biscoitos

O sp. Calogcras dá ntiit. explicação
solire o imposto dc coiistiino

O ministro da Fazenda expediu hon-
tem uma circular aos chefes das repar-,
lições subordinadas au seu Ministério
declarando que O dispositivo du art. 4"'
paragrapho, S', alinea III, 11. 5 do re-
gulainento annexo ao decreto n. n.g..i,
isentando do imposto do consumo 01
biscoitos c bolachas a granel, deve ser
entendido como lendo somente appüca-
cão aós productos expostos á venda nas
fabricas o naqtielUs condições, o que
faz excluir do favor da lei, aquelle»
que saiam das fabricas para o consult..
acondicionaJos cm caixas, lata
bárricas, c outros envoltórios.

a_H>^_» O ¦¦»!,

vidros

Saque paia pagamento do
"coupon "

llfitccW, 30 — (A. A.) — 'O gnver-
no do Estado sacou, por intermédio do
Ilanco de Alagoas. 7.300 libras nara o
pagamento do "coupon" da divida cx-
tema.

catas
ra n-li

cli.ií. baía. c eo-
thurn '-¦ dc í-ir*
racha;

è) perneirai dt

Entre patrão e ex-em-
pregado

DISCUSSÃO «E-ÍÃJTA «CORPORAL
«Houve lionlem, á tarde, uma forte

discussão entre o negociante de nome
.los-é Abrantes, estabelecido á ma dc
São Tedro 11. 187 c o seu ex-e.mpregado
Antônio Ca-ueiro «Leão, residente r.o
Beco dos 1-5,-iinjiciros.

«Xo meio da contenda. 05 dois s-e
atracaram, caindo Ivcao levemente feri-
do. A .policia do 4* distrioto tomou

' conheqimento do facto.

A CUlOOIiAB VOS CÔNSULES
ÜISAHlliKÜSOS

Um offieio do sr. Souza Danta*!

O sr. Domingos I'inlio, presidente da
Câmara do Commercio Internacional do
Brasil, recebeu do dr. Luiz de Souza
Dantas, ministro interino das Relações
Exteriores, o seguinte offieio: — "Tc-

nlio a honra dc remetler a v. ex.
05 inclusos exemplares da eircitlnr nu-
mero 33, de 31 de julho vtliimo. que.
este ministério dirigiu aos consulados
brasileiros.

Muito me obsequiará v. cx. sc ti-
ver a bondade de providenciar, como
lhe parecer mais conveniente, para que,
por intermédio da Câmara do Conuuer-
cio Internacional do Brasil, sejam for-
nccidOB a esta secretaria de Estado,
com a regularidade c constância neces-
sarias, eiimcutos que facilitem o ser-
viço confiado aos consulados pela ai-
ludida circular c todos os _sclarccini.cn*
tos que possam ser uteis á propaganda
econômica do Brasil 110 estrangeiro t
haja vantagem cm se tornarem conheci-
dos no exterior.

Aproveito a opportunidade para rei-
lerar a v. ex. os protestos da minha
consideração. — (Ass"J -— L. ie Sou-
sa. Dantas",
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.....ADVOGADOS
SK. AMALIO DA SILVA __ Rua Uru.

«-.¦•v-afi- ti. * i* Ai-i-ir.
PB. ALOYHIO NEIVA - Ad^tóo-»

Rua Quitanda, o. 8. Telephone Cen-
tr». 8

BR. ARTHUR CHERÜBIM — Advogado.
Ade-nta dietas. Escriptorio: Carmo 71.

iT|'ÁPULON-eDI-,ASCANIO CERQUE-
BA — Advogado. Rua Direita 8 A. Cal*
xa Postal 799.

BR. BERQUCV COELHO. R. do Rosário
81. Tel, 3»37. N.

DRS CARVALHO DE MENDONÇA
(11. I.) o SALGADO FILHO — AA»
Togados. Rua do Hospício, 37. Tela
5.304, Norte.

«RS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LH-ES PEDREIRA e JOÃO PB-
DREIRA — Advogados —Rua Buenos
Aires n. ia.

OR. FLAVIO J. PARETO — Advogado.
Rua do Rosário n. 70.

SR. HERBERT C. REICHARDT -Ca..
sas commerciaes e inventários. Adean-
ta custas. Uruguayana 77. Residência:
P. de Botafogo 384, "Pensão Mages-
ti-". Sul on.

DR. HEITOR LIMA — Rua dn Carmo,
68. Tci. •1-5.1, Norte.

OR. JAIR CUNHA — Advogado — Rua
S. Pedro n. 82. Teleph. 343.1. Norte.

OR, MILTON ARRUDA—Processos eiveis,
r.ommcrciacs e crphanologicos j tle apo-
scnt.ilorins, montepios; tem rcpreientan-
te» nos Estados e em Portugal e adean ta
custa». Sachet 4 (tel. C. 3460).

DRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBER-
TO ALVES RIBEIRO — Advogados.
Escriptorio: rua do Rosário 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS — R.
BUENOS AIRES N. 35, (antiga do
Hospício). Tel, Norte 343°.

DR. PIMENTA DB MELLO,- Cônsul-
tas diárias ¦C«*tcé«b-'-l_-:4.*»-W«s)., °u"
rives, s; ás 3 horas. Resid,: Affonso
Penna n. 49. ....

DR. PEDRO MARTINS — E-pecialida-
des: moléstias de estômago, coração, 'II-
cado e rins. Cons,: r. dos Andradas sa,
sob. (dn 4 is 5 hs.) Tel. 1730, N.
Re».: rua N. S. de C-nat-afa-H 400.

UK. Ka-lal-KO MA«iÁ_llÁl_S — Ua Sta.
Cnsa da Misericórdia. Doenças do p-1-
mio, do coração e dos rins. Cons.: rua
José dos Reis 39. A's 11 hs, Res.: rui
Engenho de Dentro n. 182.

DR TAMBORIM 'GUIMARÃES - Doe*
as internas, especialmente das creanças,'ei. 1555, Central. Uruguayana n. 3.fise)

CLINICA MEDICA. MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS. SYPHILIS

CLINICA MEDICA
DR. AGENOR MAFRA — Residência •

consultório: rua Riachuelo, 2321 tele-
phone 1.024, Central. Consultas das a
era deante.

?R AGENOR PORTO — Pro!. d» Fa.
culdade. Cons. Hospício, 92, das a ii
5. Rea.: Marquez de Abrantes, 13, tel,
388, Sul.

PR. A. MAC DOWELL.—(Doe. da Fac.
de Medicina). Moléstias internas.—AppI.
dos raios X, para o diagnostico. Cons. :
r. Hospicio 83, das 3 ás 5, — Re».:
S, Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.

PR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMRIDA
— Professor da Faculdade de Medicina.
Con».: r. Assemblea 87, (de 1 ás 3),
terças, quintas e tabhado». Resid. tra.
vestia Cruz Lima, 31. Tel. Sul 893.

PR. ALFREDO BQYDIO — Esp.: Mol
das creanças. Via- urinaria». Cons. Rua
C. Romfint 817 (Ph. Freire d'Aguiir),
das 8 is 10 h_ e Sdor. Euzebio 59. ''»
ás 2). Re», r. C. B_ra.im_»93. T. 785, V.

OR. ARTHUR ÒE VASCONCELLOS--
Assistente de clinica mediei da Facul-
dade. Cons.: Rowrio 8s (d»s 3 is 5
hs.) Tel. Norte 1114. Re».: r. Volun-
tarios da Pátria 386. Tel. Sul i.o».

PR C. BRAUNE — Longa pratica doi
hospitaes da Ei«-opa. Clinica medica.
Esp. coração e eatomago. Con».: rua de
S. José. 113. de 1 is j.

OR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo-
lestias pulmonares. Cons. rua Uruguayana
35, dns 3 ás 4, á» terças, quintas e »ab-
fiados. Resid. R. 14 de Maio, 154.

PR. COSTA JUNIOR (A. F.) — De
voltn de sua longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Floriano 99. Tel. N,
1957. Esp. em via» urinarias, typhlll» e
pelle Cons.: dos 10 ás 13 e 3 á» 4.

PR. CIVIS GALVAO — Clinica medica,
fiyphilis, vias urinarias. Exames de rnta,
escarros, urina, ete. App.. 0-606 e 914.
Cons. e res.: r. Cinstitutç.o 45, sobr,
Tel. ai 11. Centr. .

PR. EGAS DE MENDONÇA — Auris*
tente de clinica na Faculdade. Con».:
r. do Rosário 140, &s z.H, 4.H e 6M,
das 2 ás 4 h». (Tel. Norte 3070).

PR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me.
dic-n. Esp,: mol. do estômago e do fi*
gado. Kes.: rua Uruguay, 368. Tel.

PR?5GARF._LD DE ALMEIDA — Di
rector dn Hosp. S, Sebastião. Docen-
te da Fac., chefe do serviço d* Liga
C. a Tuberculose. Res.: S. Salvador 32.
Cons.: 7 de Setembro 176. Tel. 607,

PR. GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo especial ten-
do conseguido a cura radical em centenas
de doentes. Pratica o processo de "For-
tiaüni". ConsVr. fíenerat Câmara 26.

PR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto,
a-ioi rua da Assemblea. 83. residência:
R. Riachuelo, .1,12.

PR. HENRIQUE ROCHA — Do Hosp.
da Misericórdia e Foliei. da« Cr cangas.
Cons: Sele de Setembro 209 (1 ás 3)
e S. Luiz de Gonzaga 66 (pilar. Sio
-._".) «Ias it ás 14 lis., onde pode »er
olmmado a qualquer hora do dia c da
noite.

ÍR. HILDEGARDO DE NORONHA—
Clinica em Reral. Trat. especial da Me-
iiorrltapio'', Cons.: Sete de Setembro n.
99, soh., 2.*-s, í*."s e 6.*s, das 2 lis 4*
Res.: Gonçíilves Crespo «5. Tel 1581,

PR. MARIO DE GOUV-A — Clinica
medica, partos e mol. de senhoras.
Cons.: R. a., de Maio 64. -ubr. (5 ás-6),
ás _"s„ 4's. e sextas-feiras. Res.: r.
Bella Vista so (E. Novo). Tel. 161, V.

DR, ANNIBAL VARÕES — Mol. das se.
anotas, pelle e trat. espec. da «yphili»,
App. eleetr. nas mol, nervosa», do nariz,
tarfunta e ouvidos. Cons.: *.v. Gomes
Freire 90, da» 3 ás 6 hs. TI. 1303, C.

DR. JULIO XAVIER _ Clinica mediei
e dc moléstias de senhoras. Res R. Felix
da Cunha. 43. Tel. Villa 039. Consultas:
de 3 ás 4 e das 7 is 9 hs.da noite, na
R. Rarãn de Mesquita 341. a>

DR. JOSÉ' CAVALCANTI — Clinica me.
dica e syphilis, Cons. Sete de Setembro
139, das 10 ila ás 12 e das 4 ps 5 1.3
Res. r. Seiiailn"!- Octaviano, 338,

DR. RUBEM BRANCO — Cl. medica
em Rcral, parto*?, mols. das senhoras t
sypiiiiis. Con?.: av. Mem de Sá 115,
(das 2 ás 6 hs.). Res.-. r. Haddoek
l.obo n. 6.

DR. MARIO REIS - Do hospital de
N. S. dás Dores, Con-ultorio: rua d»
Assemblea n. 37, das 3 á» 4.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS, DE
0REANÇA8 E SITHILIS

DR. CARVALHO CARDOSO-Do Hosp.
UO «UUttltaUtUlkV l- ilU tll.tl U. .t-J"! •*

Infância. Con».: Assemblea 98 <4 *3 6
ba.). Res.: Marquez de Abrantes 189.
Tel. Sil 1761.

CIRURGIA INFANTIL
DR. 8YLVIO REGO — Da. Inst. de As-

aist. á Infância. Cirurgia geral, porto»,
cirurgia de creanças. ttes.: V. itauna
141, (tel. 3666, Norle). Cons.: Gonçal-
ve* Dia» 41 (tel. C. 3061).

DOENÇAS MESTAES E NER»
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO _ Prof. de cb*.
nica da Fac. com freqüência dos princi.
{>aes 

hosp. europeus, Cons,: r. da Assem.
iléa, 98, das 4 ás 6, 3."», 4.*«, e 6."s-

Res. V. da Pátria 355 Tel. Sul 824.
DR. W. SCHILER - Cons.: a».», 4*.s e

6'.s, r. Hospicio 83, (da» 4 _» 5) e
Casa de Saude Dr. Eiras, rua Marquei
de Olinda, ás 3".s, 5*.s e sàbbados (dae
3 ás 3). Res.: Bambina 40. Tel, H43.S.

Pello o syphilis — Cnras pelo"Ratllum'1 o 914 — EstomiiEo.
pulmões e doentias nervosas.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da pell»
e mucosas, ulceras cancerosa», tumoree
fibrosos; arthríttsmo, syphilis e morphéa;
ncurasthenia, doenças do peito e dyspe-
psia; 7 7embro, 36, ia 10 e áa 14 hs.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO, FI-
CADO. INTESTINOS E NER.
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito
da embriaguez, por suggestão e com

01 medicamentos "Salvims" e "Gotta*
de Snude". R. Carioca 31, 3 ás 5. Tel.
Central 569S. 

MOLÉSTIAS DO PDLMAO. 00-
RACAO E APPARELHO

DIGESTIVO
DR. ADOLPHO DA FONSECA—Con».:

largo de Santa Rita n. 10, da» a ás 4.
Res.: rua Dr. Dias da Cru» n, 301,
Meyer.

Clinica ui-dico-clru-Rlca dos drs,
Felix Nogueira e Julio Montei»
ro, á rua Senador Euzebio, 238
— Telephone, Norte 1.186.

DR. FELIX NOOUEIRA—Op„ parto» «
mol. de senh., hydrocele, estreit. da ure-
thra, fistulaa e corrim, Trat. esp. da
ayphilis; appl. de "606" e "914", ('« »»
3) Re», trav. de S. "Salvador 211.

DR JULIO MONTEIRO—Med. doHoap.
de S. Sebastião. Mol. interna», pultn.s,
coração, ligado, estômago e rins. Mol.
infectuosas (syphilis, etc). Das 2 ás 4
hs. Re», rua de Ibituit-a .15.

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUBERCULOSE

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
tfRINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp. dt
Misericórdia. Com pratica dos hosp. de
Berlim e Pari». Cn».: r. da Carioca
30 (das 3 ás . hs.). Resid.: rua da»
Laranjeira., 80 (tel. 3956, C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirur.iío
da Sta. Casa, Cirursia «lie «dultos e
creanças; mol. da» vias urinarias e das
senhoras. Cons.: r. Ourives 5, da* 3
tá» 5 hs. Res.: r. Senador Octaviano
n. 52. Tel. Cent, 1042.

DR. CARLOS NOVAES—Memb. da As».
Franceza dc Urologia. Trat. da blenorr.
aguda e chromea estreit. e prostati.es
chronicas pelas corrci.te. thcrmo-electri-
cas. Con.-?. r. Carioca >íp. das 12 ás 17»

DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
da Santa Casa. Res.: Conde dc Bom-
fim 159 (Tel. 1373 Villa). Cons.:,r_-
Ourives 29. 3".», 5*.s e «abbados, as 4
ihorais.

DR. JOAQUIM MATTOS-Do Hospital
da Saude. Moléstia* de senhoras, vias
urinarias. herniaB, hydrocele», tumores
dos seios e do .ventre. Rua Rodngo
Silva n s

DR NELSON MARCOS CAVALCANTI
 Dos Hosp.: Mieer. e Benef. Port..

Cirurgia, mol. das senhoras c vias uri-
narias. Cons.: 30, Ourives, | 11 S h».
Res.: Passos Manoel 34. T. 3'97. C

DR. MAS30N DA FONSECA - Doben-
te da Fac. de Med. e medico adj. do
Hosp. da Ml.ericordia. Cons. rua Uru-
iriayana 37, das 3 ás 5. Tel. 1043, C.
Res,: Laranjeiras 354. Tel. 5858, C.

DR. MIGUEL PEITOSA — Do serviço
de ginecologia da S, Casa de Miseri-
cordia. Cons.: Urugt-iyana JS, dis 3 as
». Res.: Gal. Câmara jaS. «ob. Tel.
30D7, morte.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS e VIAS URINARIAS

DR. CARLOS DE FREITAS ¦- Prof. da
F. da Bahia. Con».: Uruguayana 21,

1 ás 5. T. 40, C. Res.: Trav. S. Salva-
dor 61, H. Lobo. T, 1034. Villa.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cur*
hemorrh. titerinas, corrimentos, suspensio,
ete., »em operação. -Nos casos indicado»,
evita a gravidei. Cons.: R. 7 de Setembro
186, de g á» 11 e de 1 ás 4.Tel. 1.591.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MÜ-
LHER —- TUMORf-S DO VEN-
TRE E DOS SEIOS

DR MAURITY SANT08 — L. docente
da Faculdade. Res.: rua Riachuelo n.
247 (tel, C. 948). Cons.: rua Carioc»
n, 47 (das 4 cm deante), _el| Cent.
3.317. .

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS URL
NARIAS

DR? BONIFÁCIO DA COSTA — Ex-
interno dos Hosp. da Misericórdia e
S. Francisco de Paula. Con». e resid.:
Avenida Gome» Freire 137. Tel. C.
4393. Consulta» das 3 ás 6 da tarde.

DR NABUCO DE GOUV-A — Professo»
da Fac. de Medicina. Chele do serviço
cirúrgico do Hosp, da Saude. R. i° de
Marco. 10, das 4 á» 6. Tel. 816 Central.

DR OSÓRIO MASCARENHAS — For.
mado e laureado pela Faculdade dt
Med. de Pari», ex-interno dos Hosp. df
Paris, Cons,: Ar, Rio Braneo 357, a",

3 á» 1. Tel.940 Re». V. da Pátria n.320.
DR LEÃO DE AQUI NO — Da Acad. de

Med. do Hoap. da Gamboa, Res.: Cos-
ta nastos 45. T. 356, C. Cons.: Gen.
Câmara 116, de 1 às 3 (excepto ¦ na-
4«.a-feira»); e no» sabbado» das 3 ás s.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia geral.
Moléstias das senhora», Vias urinaria-.
Cura radical da» herni»9. R. Quitanda,37, de ¦ ás 4. Re».: R. Vitconde Silva,
38, Botafogo.

MOLESTUíTdTs SENHORAS,
OPERAÇÕES. PARTOS .

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.
Na Boca «Io Matto, Meyer. Trata a tu.
berculose pelos processos mais moder-
nos. Re», r. Nazareth 93 (Meyer). Coní
Assemblea 73, das 4 li 6 hs.

TRATAMENTO DA TUBERCULO.
SE PULMONAR PELO PNEVf.
MOTHORAX ARTIFICIAL

(Processo dn Forlanlni)
DR. EDGARD ABRANTES — Con».:

r. S. Jo». n. 106 (3 ás 3). Tel. C.
5.537. Resid.: r. Barão de Flamengo
n .17. Tel. Sul 960.

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS
DR. MONCORVO — Director fund. do

I. de A. á Inf. do Rio de Janeiro. Ch.
do Scrv. de Creanças da Policli. Esp.
doenças das creanças e pelle. Con».:
r. U, Dia» 41, ás 13 hs. Res.: Moura
Brito 11. 58.

DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Medic. e do Inst. de Assist. á Inf. Cl.
medica c daa creanças. Cons: Gonçalve»
Dias 4'i. T. .-061, C, das 3 ás 5. Res.:
S. Salvador 71. Cnltetc. T. iií.i.1. Sul.

DRA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe. de Med. e Cirurgia, com pratica do»
hosp. da Europa. Res, e cons. R. São
José, 49. Consultas ás a«s, 4"» e 6«s, de

1 ás 3 lis. Tel. 318, C
DR CASTRO PEIXOTO — Chefe do

serviço de partos de Polyclinica de Cre-
ancas da Santa Casa. Tel. V. 2369.
Res.: Hadd. Lobo 462. Com.: rua
Üfu-guayana, aj, das 3 is 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO — Parto» •
moléstias de senhoras. Rua Conde ai
Bomfim 577. Tel. 1.171, Villa.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist. da
Maternidade do R. de Janeiro e da As».
Aux. M. da Est. de F. C. do Braail.
Con».: Hospício 83 (âs 4 hs). Rei.: R.
Monte Alegre 313—Santa Thereza.

DR DACIANO GOULART — Da Poly.
clinica de Creanças. Cons.: R. Uruguaya.
na 25^ da» 4 á» 6 hs. T. 37fi», C. Res.
Rua Hadd. Lobo 130. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Curi
radical da» hérnias. Consultório: rua do
Hospicio n. 68. Residência: rira Pai-
meiras 50 (Botafogo),

DR. HERCULANO PINHEIRO—Parto»,
moléstias das senhoras e creanças. Coti-
«iilta» das 16 ás 17 horas, Assemblea
37. Resid.: rua do Lopes 154. (Madu-
reira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.: rua
da Ajsembtóa, 98; ás terça», quinta» e
sabbadosr, da» 15 ás 17 hora». Res.:
Boulevard 28 de Setembro, 3»8 (Villa
Isabel). Tel., Villa 1.073. . ,

DR. LINCOLN DE ARAÚJO—Da Açad.
de Med. e do Hosp. da Misericórdia.
Cons.: rua Gal. Câmara 116 (2 ás 4).
Tel. C. 2611. Res.: Haddoek Lobo n.
416. (Tel. Villa 3-'6). .-• , 

'
DR. LAFAYETTE VIEIRA — Med. .da

Matcrnid. Dipl. pela Maternid. Tnrnier,
e com longa pratica nos Hosp. de Pari».
Con».: Hospicio 83; 2".s, 4".s e 6"_s-
feiras (2 ás 4). Tel. 3770, N. Res.: R.
Jjarroso .14—Copacabana.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS B
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU
JO e CLODOMIR DUARTE—Assist. da
Mat. da Santa Casa. Com pratica dc4
Ho»p. da Europa. Con». r. Carioca 6o, 3
i» 5 hs. Tel. 2737, C. Res.: AUir»
Brandão n. 9. Tel. 2838, V. Tel. Ma.
ternidade 955, C,

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE»
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

MOLÉSTIAS DÓS OLHOS; NARIZ
E OUVIDOS

DR. NEVES DA ROCHA — Membro da
Academia de Medicina do Rio de Janei*ro, médico de' diversos hospitaes desta
cidade, com longa pratica no pa.it e nos
hoefjfaeg de Ber!ú% Vieniut, Pari» e
T .-***<••¦_.-• *t. vAn-cttTr-** H.íifía-m^nti» fia
áa 4 d- tarde), em «ua clinica, á Ave»
nida Rio Branco n. 90. Res.: Barão de
Icarahy 17 (Flamengo),

MOLÉSTIAS DA «GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. CASTRIOTO PINHEIRO - Ex.A».
si-tente «lr> clinica do Prof. Urbanti-
chitech, de Vienna, Pia Sete de Se-
tembro 82, das 2 as 4 hs.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
— Especialistas: ouvidos, nariz, gargan»
U, - vias urinaria» e operações. Con».
rua Sete de Setembro 63, ic andar, de 1
il Si Re», r, Feüx da Cunha 29.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA.
NARIZ E OUVIDOS — CURA
DA GAGUESS

DR. AUGUSTO LINHARES — Chefe
de clinica na Policlinica. Ex-ansist. doi
Prof». Killian, Gutzmann e Brulil.
Cura da _ague. (proc. Gutzmann, dl
Berlim); rua Uruguayana 8, ás 3 h».

M9LES1..AS DA GARGANTA,
NAR.IH F, OUVIDOS, BRON.
CO-ESOPHAGOSCOPIA

DR. CASTELLO
bléa n. 34.

BRANCO — Assem-

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docentl
livro da Fac. de Med. Cons. R. Assem.
bléa, 28, terças, quinta» e sàbbados, á»
4 horas da tarde. Res. R. D. Carlota 63.
(Botafogo).

DRA. EPHIOENIA VEIGA - Molesti»!
de senhora» c partos. Cons.: Assemblea
18. Rm. rua de» Laranjeira» 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: ru»
Primeiro de Março 18, de 1 ás 3 ho-
ra». Residência: praia de Botafogo 194.

DR, RODRIGUES LIMA — Professor da
Faculdade de Medicina. Consultório: r.
Assemblea 66. resid.: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Coni.:
Assemblea, 38; a.U, _.H e 6.'», doi •
i» 4 horas. Tel. C. 1000. Re», Praia d*
Botafogo a. ioo.

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR
CONDES—Assist. da F. de Med. Ex.
assist. do Prof. Brieger (Breslau) e dei
Prof. Killlin (Berlim). Uruguayana 25,
1 ás 3 i|». T. 3762 C. Re». RusselI 10.
(T. 3750 C.)

DR MIRANDOLINO M. DB MIRAN.
DA — Especialista em extracçoes «em
dor e tratamento de fUtula». Das 8 á»
17 horas, nos dias utei». Gonçalve» -H»l
:i, sob., tel. 5.660, Central,

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre de Odon-
tologia do Rio de Janeiro, com 10 an-
no» dl pratica. Cons.: r. Uruguayana

DR J. TEIXEIRA DA SILVA - For-
mado pela .Faculdade de Medicina do R.
de Janeiro*,' Consultório: R. Unigirayana
31. Tel. 1679 Central. Das 8 da manha
ás 8 du noite,

DENTES ABALADOS - Pyorrhca Al-
vedar — O «eirursiSo dentista Hugo
Silva, appli.* a vaccina autogena de
Wright. Cura radical e perfeita conso-
fidoçào do» dentes. Quitanda 66,1° and.

PARTEIRAS

ANNA C. TEIXEIRA LEITE — Parte.-
ra da Maternidade, da Faculdade, alu*
mna do cur»o medico. Rua General Del-
pado de Carvalho 51 (ant. Industrial).
T. 1871. V. Attende a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI — Par-
ttrira formada pelos Fac. de Medicina
de Buenos Aires e Rio de Janeiro. Re»,
e con».: rua Marquez dl Olinda n. 33,
Botafogo.

PHARMACIAS E DROGARIAS

SYPHILIS — Cura definitiva,, séria, sem
injecçao, pelo Sigmarsol, destinado a ri-
volucionar a t-erapeutica, Cada caixa
90 comprÍmido9>. Informações: £. C.
Vauteleti »3, »•; i° de Março.

DESINFECTANTES
E INSECTIC-DAS

MORTE DA FORMIGA SAUVA COM
O FULMINANTE NACIONAL, de ap-
püc-çSo rápida e rri-ílo barata. Muitis-
limos attestados de fazendeiros e da
LeopoMina Railway C.« Limited: rua
Quit-nih uo, 3o andar. Rio. Sociedade
Anonvma Fulminante Nacional,

ROBERTO ROCKFORT — Antisepticos,
deatnfectantcs e insecticidas tura planta»
e gado, em geral. R. do Mercado 49>
Caixa 1911. Rio de Janeiro.

HYGIENE ALIMENTAR

SAL DE MACAU — Aos doente» do ei-
tomago só é pcrniittido usar como in-
grediente nos seus alimentos, pela sua
pureza e especi.il confecção, o "Sal tle
Macau", da Comp." Commercio e Na-
vegaçSo;

LIVRARIAS

LIVRARIA ALVES, livro» collegiae» e
acadêmicos. Rua do Ouvidor 166. Rio
de Janeirr».  S. Paulo, rua S, Bento 41.

MOLÉSTIAS DA PELLE E
SYPHILIS

DR ALFREDO PORTO — Com pratica
do» Ho»p. da Eur., memb. da A. de Med.
Sub». no serv. de mols. da pelle, da
Polycl., etc, C. Rodrigo Silva, 5 (tel.
327I.C. R. ar. >tlantica,272, t. S.149I.

DR F. TERRA —- Prof. da Faculdade di
Medicina, director do Hosp, do» Lázaro».
R. Asíembléa n 10, dns 3 ás 4 hora».

DR 8ILVA ARAÚJO FILHO — Assil.
tente da Faculdade de Medicina. Rua 7
de Setembro 38, ás 3 h». Tci. C. 5510.
Res.: Marquez de Abrantes 6>.

PROF DR ED RABELLO — De voltl
da Europa, reabriu o consultório. Trati
pelo radium os tumores e nutras doença*
da pelle con».: rua Assemblea n. 85.

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DB

ANDRADE — Consultório: largo _ da
Carioca, 8 (de 12 ás 4)1 todos os dia*.

DR, PAULA FONSECA — Consultório!
r. Sete de Setembro 141 (das 2 ás 5 hi,
diariamente),

OOULÍSTAS
DR. AMELIO TAVARES — Oculista —

Livre docente e Assistente da Faculda-
de. Cons.: rua dos Ourives 5.

DR. MARIO GO'ES — Assistente da Fa.
culdade. Consultório: r. 7 de Setembro
n. 38, das 3 ás 4 hs, Tel. C. 5510. Re-
sid.: Barüo Flamengo 33. Tel. S. 1440.

DOENÇAS DOS OLHOS, OUVI.
DOS, NARIZ E GARGANTA

DR. HILÁRIO DE GOUVÊA - Da»
Universidades de Pari» e Heidelberg.
Prof. da Fac. do Rio de Janeiro. Cons,
Assemblea 26 (das 2 às 4 hs.). áa _*.»,
4.'s e 6".sfeiras. Tel. 1957, C. Res.:
Pr. Flamengo 140. (Tel. 321, C).

DR. R. DAVID DE SAN80N — Con.
lultorlo: R. Assemblea 36, da» 3 ás 5
lioras. ás lerçjasi q_.in.aa e sàbbados. Tel.
G, 1957. Re».: r. Pereira da Silva 40.
(Laranjeiras). Tel. C. 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E BOCOA

DR. EURICO DE LEMOS, professor lir.
da Faculdade de Medicina do Rio, com
ío annos de pratica. Cura garantida e
rápida do Ozena (fetidea nasal), por
processo novo. Cons.: rua da Carioca,
11 •¦•¦¦. -1? is ás 6 Ha tarde

MOLÉSTIAS DA BOCOA E SEUS
ANNEXOS

AUBERTIE — Cirurgião-dentista — E»
peciahsta — Rua 15 de Novembro 33.Teleph. 1838 — S, Paulo.

DR. J. TELLES — Especialista em mo-
lestias da boca. Cons.: das y ás 19 hs.
R. Luddio Lago 16 — Mcyer.

ANALYSES CLINICAS E
MICROSCOPIA

DR ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prof. da espeeialid. na Fac. de Med.
do Inst. Pasteur de Paria. Trabalhei
para diagnostico med., analyse» chimi-
eas, exames microscópico», etc. Uru-
gunyan- n. 7.

*R HENRIQUE ARAGÃO 1 ARTHUR
MOSES—Loborat. Largo da Carioca 24,a". Tel. 4272, C, tel. da re».: 1023,
S, e S. 196. Ex. de urina, escarro,
fezes; Reac. de Waisermann, etc.

DR SILVA ARAÚJO (PAULO) - tf.
philis: 014 — 606 Mol. Infectuosas; vaec.
de Wright. An, de urinas, eangue (ty-
Sho, 

malária, syphilis), escarros, etc. 1° do
larço 13, o ás 11 e de 1 ás 5.T. 5303, N,

ANALYSE DE URINAS
A. AFRANIO PEIXOTO, MARIO BEL-LETE e BLAKE SANTANNA -Ana-

lyse completa 25$. Laboratório Chimi»co de Analy»es; rua Sete de Setembro
n. 133. Tel. 1896, Central.

CURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEHE —Especial»-

ta nas doenças das perna». Consulto-
110: rua Uruguayana 5. da» 3 áa 5 hs.

PHARMACIA E DROGARIA F..GAIA—
Laboratório de produetos cbimicòa e
pharmac. F. GAIA. Completo soriimen-
to dc drogas. Secção de lioinoeopathia.
R. Senador Euzebio 23S. Tel, 1.1S6. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS-
Conde Bomfim 4.16. Drs. José Ricardo,
dal 9 ái 11. Almeida Fires, de t á» a.
Ar«eno quinol, para os fracos. Cyano(
Gonol e Bleno-tbnnato, para gonorrhia,

PHARMACIA CAPEI.LETI — Humayti
¦ 140. T. 1048, S. Compl. sort. dc dro.

¦a» 1 produetos pliarm., Cons, Drs,:
F.mygdio Cabral (9 ás 10) e Santo»
Cunha (10 ás 11). Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Bomfim
250 T. 2479, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo. 9 S» 11: dr. P. de Souza, I
ia 9 da m. e 4 ás 5; dr. Linneu Silvi,
das 7 ás 8 n.: dr. S. P. Lima, 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA - De Isalas
P, Alves. Laranjeira» 131. Tel, C. 2141.
Cons.: Dr». Souza Carvalho (9 á» 10)',
C. Sampaio Corrêa (10 ás 11); Raul
Pacheco (12 ás 13); A. da Cunha e
Mello (13 ás 14.) Dep. do NERVILOL.
Para phosphatina, neurasthenia-

PHARMACIA PEREIRA DE SOUZA —
Laboratório e drogaria. Consultas medi*
cas diariamente. Tel. Villa 2030. Rua
24 de Maio n. 166. (Est. de Riachuelo).

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 5754,Laranjeira» 458. Cons.: Drs, Leopoldo
do Prado (9 ás 10); Souza Carvalho
(10 ás 11). Fabrica e dep. do "Pan-
toformio", para tosses, resfriadoa, "Co-
queluche",

PHARMACIA HADDOCR LOBO—(M.
Capeleti) — R. Had. Lobo 204, T. V.
1387, Fab. do Carbo-vieirato de Borges,
do Elixir de Citrovieirato e Depursan,
Cons.: dos drs. A, Alves e M. Autran,
Othon Fimentel e João Coimbra,

PHARMACIA FERNANDES — Estabe-
lecáda em 1880. R. Cattete 9. Tel. 4066,C, Cons.: Drs. M. Navarro (9 ás 10);

R. Freire (11 is 12); Bemfica (1 h.);
L. Morand (a ás 3). Garantida mani-
pulação do receituano medico,

PHARMACIA POPULAR — De JoioCorrêa. R, Archias Cordeiro n. 31a —
(Meyer). Tel. 1403, Villa. Consultório
elinleo diário: Dr. Belmiro Valverde
(8 i|2 ia 10 da manhi); Dr, Gonçalves
Junior (10 ás 11 da manhi); Dr. Ar--
donio Pamplona (11 i 1 da tarde); Dr.
Oscar Carvalho (1 is 3 da tarde), Ce-
«ar de Barros (3 is 5 hs. da tarde);
Dr. Luie Andrade (das 7 ia 8 da noite).

ESCOLAS. CURSOS
E GYMNASIOS

Serviços médicos, pharmaceuticos.
dentários e visitas a domicilio

CENTRO MEDICO — Dez Srucbs, alio-
pathas e homoepathas de respeitabilidade
moral. Mensalidade _$ooo. Directores drs.
Braule Pinto e Ernesto Postas, R, Frei
Caneca 153,

TRATAMENTO DA CUTIS

CRAVOS, espinhas, paiuio», surda», des-
apparecem com o uso do Philoderma,
de Samuel de Macedo Soares. Pliiloder-
mi creme, 2$, Philodermi loçio, 3)000.

ORTHOPEDIA

CASA ORTHOPEDICA — Av. Gomei
Freire 17. Tel. 1806; C. Constróem-se
per__a e braços artiíiciae», funda» <_ ins-
tramentos de cirurgia e app, orthopedi*
cos para qualquer doformidade do corpo.

CIRURGIÕES DENTISTAS

EMÍLIO DEZONNE — ClrurgWo.dentlT-
ta. Diplomado, com longa pratica. Pre.
ços e condições de pagamento ao alcan-
ce de todos. Cons.: electro-dentarío.
Alto da Confeitaria Japio, Est. do
Meyer.

HOMOEOPATHIA

AS MELHORES PBNS8ES m
PENSÃO BRASILEIRA — Rua Haildocl.

Lobo 123, tel. 1.716 Villa, a 30 minutou
da cidade, bonde» ,1 toda hora, olferec.
boa» accomniodações a familia» e cavfcí
llieiros de tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriam!
193.., T. 1S14. C. Esta Pensão eoutinuÉ
.. .i'tvi''.i' ••/• ms. ytajtt.ncfi c -uAiaúM »_.*•
miltas commodos confortáveis em condi*.
çúci hygicnica..

PEN"*"- PENSÃO CANABARRO — Excellente.
aposentos para familias e cavalheiros ai
Casal, 260$; solteiro, I2o$ooo. Bondei
de: Andarahy e Aldeia Campista. Ru»
General Cana barro 271; Tel. 1212, Villa.

PENSÃO ALPHA — R. Cattete iS6. Tela
Cent. 4585. Esplenilrdos aposentos pira.

famiKas e cavalheiros. Optima cozinhai
familiar. Banheiros de immcrsao, ihu.
veiro e agua quente. Próximo aos Im
nhos de mar.

— 1 —, , ..— ¦. ii 1 iw ¦_¦—-_—_|

LEITERIAS !
MANTEIGA VIRGEM — Pa_i-UiJisn(!a.i

kilo, 4$ (reclame). Na Leiteria 1'alinjn
ra. Ouvidor 149.

LEITERIA CARIOCA — Casa especial
em leite, manteiga; creme e coalhada^
Entreirr.víe a domicilio. Tel. 6246, C.j
ma Carioca jg. Gonçalves Silva & C,

mi
OS MELHORES CAFÉS

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
Direcção do Insp. Esc, Francisco

F. Mendes Vianna e da Prof. d. Rachel
de Moura. Matriculo» e informações das
3 iJj ás 6; r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av..
Rio Branco 1.13. 20. Director: Alpbeu
Portella F. Alves-, secr., Francisco Ma-
llieiros. Corpo docente de i* ordem.
Men». :-o$_ 21$, .-,<*>$, ,--¦¦¦$ _ 4o$oo».

GYMNASIO FLUMINENSE — Interna-
to e externato para o sexo masculino.
R. 24 de Maio 43. Programma do Col.
Pedro II. Preparam-se candidatos para
exames parcellados. Dir.: prof. ]. da
Malta.

ESCOLA SUPERIOR Dl COMMERCIO
Orgio do ensino teclinico-profissional

da As», do» Envpr. no Commercio, Rua
Gonçalves Dias 46. Curso» de -guarda-
livros e de contabilistai.

CURSO DB MATHEMATICA — Direct.
Capitio Dr. Mario Barreto. Preparam-«e
alumnos para os exames das Escola»
Normal, Naval, Militar, Polyteehnica e
Gymnasio. Av. Pasfos 116, 1'. Informa-
ções da» 18 is 21 hs.

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde de
Boraiim 638. Tel. Villa 037- Internato,
semiinternato, externato, Curto de pre*
paratorlos. Aulas praticai de lingual
vivas.

INSTITUTO NORMAL — R. Bario de
Ubi, 89. Direcção do professor Heme-
terto dos Santos. Fnncc.ionam todas as
¦uliti de i° anno da Escola Normal.

TINTURARIAS

TINTURARIA RIO BRANCO — Av.
Mem de Si 29. Attende iminediatamen-
te ao» chamados pelo tel. Cent. 4934,,
para buscar roupa e entrega nas resi-
dencias, depois de pago o trabalho.

LEILOEIROS
ALBERTO IGI.EâlAS — Leiloeiro pu-

blico — Escriptorio: rua Hoípicio 78,
Tel. Norte 1701. Resid.: rua Haddoek
Lobo. 260. (Tel. Villa 1747).

MIGUEL BARBOZA — Cata (lindada
em 1893! rua do Rosário n. 158, (an-
tigo 126 A). Tel, Norte 1053.

M0D1STAS

PHARMACIA HOMOEOPATICA — De
Araújo Nobrega s C. Completo sorti-
mento de drogas homoeopat. recebidas di-
rect. Esp. pliarm. "Nimphea Virilis",
pira a cura da impotência; V. Pátria, 20.

ESPECIALIDADES PHARMA-
CEUTICAS

DERMOPHENOL — De S. de Macedo
Soare», cfficaz nas ulceras, eczemas, em-
pingens, JUNIPERUS PAULISTANUSi—empreg, lia 9 annos na impotência vi-

ri). Vidro, 5$: e pelo correio 6$. 1'bar.
Macedo Soares r. Senmior Euzebio 123.

EUPLINA — Formula de Orlan«*.o Ran-
gel. Na toitette dai senhoras não teia
rival. Usa-se no banho; como dentifri-
cio; na» ferida» e mol. da pelle; em
gargarejo e em inhalações.

OARGEOL — Cura angina e moléstia»
da garganta em gargarejo» e inliatncSes.
Recommendado por todo» o» clínicos,
que attestam o seu valor, Arthur Coe-
lho; rua Theophilo Ottoni n. 88.

QUARANESIA—.MoK do estornas!-, in-
tetiinos e coração: "Guaranesia". Um
catice ao deitar, ao levantar, ás refei-
cõea, evita muitos soffrimentor,. Nas
pharmacia» e drogaria». Dep. Campos
Heitor . C». Ura guayana 35.

AU COSTUME TAILLEUR — Rua da
Carioca 6, Io andar. Tel. C„ 3106. Es.
tanelecimento de primeira ordem. Es-
peoialidade em costume» de SEDA. —
Caetano Grottera.

CAFÉ' GLOBO — Chocolate flherinft
Hoiibons finos. Riu 7 de Setembro, 1031
Fabrica: ma 13 dc íl.io, 19, Tel. Cent

trai, 148.
CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A ven*.

da nas casas dc primeira ordem. Depo»
sito. â rua da Saude i-ij a 150. Télo
phone Norte 707.

CAFÉ' TRIUMPHO — Praça Tira.ente.
56. Tel. C. 3806. Torref.u-ção e inoaa
gein. Chocolate, chá, niattc, boiibõns.
assucar, balas, etc. Teixeira -l Feneça.

IMPORTADORES J
J. FERREIRA & C. — Praça TiraJcntH

37. Tel. C, 69S, Molhados finos c .iiatj
cos *mport_-oras do ticrc—itado vính_"Rio Dão". I

LOTERIAS

AO TRIUMPHO DA AVENIDA — BC
Bietes de loterias. Estampilhas de to»
dos os valores. Cartões po_,taes. At»
nida ('entr-1 49 (porta larga). Telcpq
n. 2909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor i_ü
Apostas sobre corridas e bilhetes de lot-4
ria». Filial casa Cb.intecler; Ouvidor i}g.
Ptrame» Senna _ Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rápida, nal
loteria» I oílerece maiores vantagens aq
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitand__
79 * 15 de Nnvemliro 50 (S. Paulo).

GRUTA DE S. JOÃO—A casa que moíl
vantagens offorece n seus freguezes, slti
i Estrada Real de Santa Cruz 312o. P|«
liaes: Gruta do Engenho Novo 2 e ntt
Manoel Victorino 80 (E. Dentro). D.
João Palut. I-*•*

MOVETS E TAPEÇARIAS ••

ALBERTO & TEIXEIRA, ex-intcrcF?iitoí
da CASA DOUX. Armadores e eitof».
dores.. Moveis dc fant..'ítí'i. Tel. Centd
564a; rua do Cattete 1-46.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

CASA VEIGA — Francisco Veiga & CA
— Grande Fabrica dc Moveis. _ Conta»
ções vantajosas. Preços da fabrica, At*
tende a chamado» a domicilio | rua S9.
nador Euzebio 222, avenida do Manguei.
Tel. 5-14. N. , .

CASA MACEDO — R. S. Chn-tovao 57*
T. 1304. V. CoMpleto sortimcnlo d<
moveis, estylo c fatilãsülii e artigos M
colclioaiia, Reformam-sc colchões, l'rcço<
módicos.

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA -- Joalheria e re.
lojoaria. Compra ouro, prata e pedras fi.
nas. Of/. de ourives e relojociro. Con-
certos garantidos de joi.i e relógios.
Rodrigo Silva 40, perto da .. 7 de r/bro.

GRANDES HOTÉIS

HOTEL AVENIDA — O mais imporMn.
te do Brasil. Accnininaduçücs para- soo
pessoas. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores dia e noite, en.
dereco tel cera phico Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confortável e
luxuoso 110 silubcrrimo bairro das La-
ranjeiras a ao minutos do centro da
cidade; rua das J.nr.-inj-ira. n. 519,

ENGLISH HOTEL — R. Cattete 176.
Tel. C. 2008. Completamente reforma-
do, dispõe de confortáveis aposentos.
Boa chácara. Só a familias e cava!hc<-
ros. Preço» reduzidos, '

MOVEIS E COLCnOARTA

COLCHOARIA DO POVO — Dos su»
urbios, o maior sortimento de movelr
novos c úsfldos; colchões e ahnoí.da«j
Preços sem comp
Maio n". 505. Tci,
e Sá.

colchões e aimoiauavi
npcttiicia; rua 24 i\

,783, V — M. Costt

AS PR1NCIPAIÍS GARAGKS

IDEAL GARAGE — R. Silveira Mnrti_<
n. uo (Catlctc). Tci. Cent. 14. Rec-
be cJwimados a qualqncr hora do dia 4
da noite. Carros confortaveie. Cbaut
feurs de confiança.

GARAGE SUISSA — Avenida Salvado!
de Sá, 6. Recebe automóveis em estai
dia e faz todo e ¦•u-ilquer concerta
para o que dispõe do modelar official
mecânica."~GÃRAGE 

RÓYAL .
Teleph. C. 320 e 1.386 --*

Senador Dantes 1.15
mH_\_\_____m_w_______tm

COMMERiCIO
Rio, 1 de outubro de 1916.

AiSSEMB__t_r_S CONVOCADAS
Companhia Estrada de Ferro Victo-

ria a M nas, dia 3, às 2 lioras.
'Empresa Industrial do Kio dc Ja-

«iriro, di.i 2, á 1 hora.
Companhia 'listrada de Feiro Victo-

rio a Minas, dia .], ás 2 hora.-.
Companhia Predial, dia 14, a 1

hora.

OONCORRENOIAS
AXNUNOIADAS

Brigada P.lii-ial do Districto l'c-
deral, para o fornecimento de 50 oa-
vallos crooulos, pelhulos ou de sau-
gue, dia 1..

, listrada de Perro Central do Bra-
sil, para ot fornecimento dc material
electrico, dia iti, ao incio-dia,•Estrada dc Ferro Central do Ura-
sil, para o fornecimento de 5.000 bar-
ricas de cimento, dia 20. .10 meio-
dia.

Estrada de 1'erro . Central du Bra-
tfl, .-pana b fornecimento de oleo9,
lubrificantes, estopa e graxa, dia 23,
ao meio-dia.

REUNIÕES DB CREDORES
Fallencia de Silva Lima Ribeiro &

C. día o, 4 : hora.
_Falle«ncia de J. M. da Goma Ju-

taior, dia io, á i hora, v

OAMIllO
Hontem, este mercado abriu fvou-

xo, com os 'bancos nacando a ií ..4
t_r9)3-2 d. e comprando as letras

de cobertura fl 12 1113^ c 12318 d.
jDurante o dia o mercado firmou-se,

visoranrJo para o fornecimento de
canvhiaea as taxas dc 12 9I.2 e
125I16 d. c para a acquisição do pa-
pel particular a de 12 13)31 d.

O Banco do Brasil conservou para01 vales ouro a taw de i_ |s<>4 d.
Os negócios divulgados foram de

pouca monta, fechando o mercado em
posição estável, «Som saipies a 129I/J.
e 125I1C d. c colloc.-ic.ao para as lc-
«ras dc cobertura a de 12 13(32 d.iKorain affixadas nas tabcllas dos
bancos:

J|9l.a
$7S5

S7C0
Í67S

-.5!i87
4$2I I
45390

rjrrlü,
l$S--5
$800
S716

4-U5
LIBRAS

Os s-íilicraiiús foram cotados a
i9$8oo, ficando com vcmdcdores ai9$ooo e compradores a i ..$700.As transacções divulgadas forom
rcstrictíis.

Caixa de Conversão
1" O R I O & O.

S;*io «itit-in niclliiir ágio pacãm.- AV.EXIDA RIO BRANCO, 49.
I.ETRAS DÒ TIIICSOÚRÓ

As letras papel foram cotadas ao
rth.iii? de 3 por cento, ficando eom
vendedores, conforme a data dc emls-
í»5ü aos extremos dc 7 a 8 ijj porceníó e compradores dc 8 a 9 1,2 porcento.

Os iii-«_oc'o» conhecidos for.im reju.
1-11CÍ.

RBX DAS PUBMÒAS
ALl-*.\Nni-:i*,A VO UIO

Kenda do liontem:
Km ouro
Em papel

Total
Renda de t a 30. .
Em egual período de
191S

Çifftrrnça a maior em
1016

RECEBEDORIA DU MINAS
Arrecadação do dia 30 . ior--iíÍ759
D; 1 .. to *49:8po$_9.
Em CRtial nc.iodo do

anno passado .... 6.tquo<;$556
—Hoinrc a seguinte modificação na

í-ut.« da r-emaua de 1 a 7 do cor-
rcrrt. ¦:

Kilog.
S600
Si 60
Í100
S200
S-iJO

A go dias:
Londres; . : . 1211*4 a
Hamburgo $745 a
Pari» $711 a

A' vista:
Londres, . ¦ . , ia d. a
Paris. $717 a
Hamburgo $750 u
Itália $64S <i
Portiis.il 2S87- aNova York , , 4?n;u n
Mont.-vúféo, . , 43250 a
Hespanha $833 a
Itiienos Aires. , 1Ç800 a
fiuissa $782 a
Vales do café. . $715 a
Veles ouro. , , —

CAVE'
MOVIMENTO ÜO MERCADO

Kilos saccas
Existência em 28. dc tarde 333.8a8

Iín tradas em 29;
E. F. Central. . . 210.000
li. F. I.eoooldina . 458.7C0 11.14b

Total 344.'J74
Kml-aruues cm 29:

lí. Unidos. . , . -.947
Kio da Prata. . 58
Cabot-iRcm .... 125 3.130

Existência cm g, dc tarde 341.841
Entraram desde o dia 1 de julho

at chonteni, 712.4^3 saccas, e embar-
erram, om .Riml periodo, S48.9S7
ditas.

Ainda liontem, c'4e mercado abriu
firme, com muitos lotes expostos á-
venda c rcRular procura, lendo sido
apuradas, de* manliã. transacções de
G.-mo saccas, na bso de y$7ou a ar-
roba, pcio typo 7.

A* tarde, foram realizados negócios
de cerca do 3.000 saccas. ao mesmo
preço da abertura, fechando omerca-
do em nosição estavol.

A Bolsa ile Nova York abriu com 3
a 5 pontos de baixa.

Pássaras por Jundialiy 43.000 sac-
cas.

Não houve entradas.»
io$ioo
«J$7oo
9$.lou
8$900

SÃNÍ^S
Em 29:

Kn tradas: 40. ,107 saccas.
Desde i": 1.335.732 saccas.
Média: 46.066 saccas.
Saídas: —
Kxistencta: 3.125.908 saccas.
Preço por 10 Icllos: 9$7..o'»
Posição do mercado: estável.

PINTO, LOPES & O,
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas
café.

Clayton Olshurg & C.
Pneumaticos "ALMIAG^W"

REFORMADOS
LI3TA JDB-E»H-E3Ç>OS

de

Communica-nos a Agencia Geral
das Cooperativas Agricolas dn Ksta-
do t\c Minas Gcraes :

Cafés «Io sul e I Cnlf.» dc outras
ocesle de Minaíl procedência»

Commum 'Côr C|ir.mum

I1$33S I1$I3I
ii$oig ...... ÍIÇ131
l!'$7^.i 1«1$519
IOÍ417 10$..2
lorfno 9$9"f'

Côr

5S:6si$_n
6":53iS73a

I.I3:i3.t5o4l
5.384:.--S$lS3

5.03ii5'9*'5'

.-,53:oo9$332

Obscnaçocs
Mercado: firme.
Cambio: 12 9I3J, estável,
Pauta, S660.
As qualidades acima ât 7 n-io

acompanharam relativamente aos pre-
ÇO!.

t,age Irmãos communEcam-nos que.
as snas cotações de café são as se-
guinte

Typos Por 13 1,-ilos

10Í(>00
IO"? 600
ioJ.ioo
I0$000
¦pSz^o
9$400
9$ ioo

Dimensões Lisos Groored Aotiderapant

815 x 105. 651.000 600000 761000
8"i0 x 120. TOfOiH)
880 x 120. 761000 78ÍÜ.0 .ljJOOO
020 >< 120. 83|000
935 x 135. 85j}000 890000

IO T.
ÇCONOMIA

DESCONTO
£ DURABILIDADE

RUA ALFÂNDEGA 108 - 110
COTAÇOliS

Pernambuco Nominal
R. G. do Norte. .... Nominal
Parabyba Nominal

BOLSA
Hontem. n Bolsa funecionou mui-

to animada, tendo sido. realizado re-
gulaf numero de negocio».

As apólices Rcraes, a» Fopu.ar, as
Mineiras, as Municipaes e a» obriga-
ções das Docas de Santo» e aa do
Mercado Municipal, ficaram sustenta-
da<; as acções das Terra», a» das
Docas da Uahia, a» da E. F. de
Goyal, n» apólice» do C. do The-
souro e as de C. de í.. da Ferro,
mantidai e as acçõe» da Kcde bul
Cilincira, firmes.

VKNDAS.
Apólices:

Gcraes de 500$, 1, a. . •
llitn de 1:000$, 2, o, a. .
Drtu. idem, I. 1. I. 2. 3.

5. 10. 31, 
O. do Porto. 1, 
C. da E. de Ferro, 1. 30.

1. 1. 10, 10. 45. 2, 45.
2. 45. a. ...... •

Ditas idem, <.• -o. a. •
J>itas idem, 30. 60, a. .
C. do Thesouro de rjoo?, i.

5. 59. 
lutas dc 500$, 1. 1, 1. a •
Ditas de 1:000$, 1, n. . .
Ditas idem, 12, 
Municipaes de £ so, nom.,
a,',o

Ditas dc igoõ, port., 1. 5. 3.
95. 

K. do Rio 0| "1°), 2, a .
ílitaj idem, 1, io, a. . .
Ditas idem. 7» 10, a. . . *

Canitanhuis :
Docas da Bahia. 100, a> .
T_êde Sul Mineira, 100, a.
Ditas idem, i.|, ioo, ioo,

100, IOO, IOO, IOO, 200,
100, IOO, 200, 100, IOO,
aoo, 

78o$ooo
Ei7?ooo

8i8$ooo
gioÇooo

772$õoo
773Í000

760SOOO
760$000
771$000
772^000

3Sõ$ooo

200S00Q
S3J000
S,*t$ooo
8»! $000

.\s$ooo
35*500

3ü?ioo

Ditai idem, 200, a. . . , . 36(500
Debentures t

Tecidos Carioca, a, a. , , i8o$ooo
Confiança Industrial, 10 a ígojooo

Venda por alvará :
170 debentures da Edifica-

doroí i6o$ooo

OPFEUTAS
Apólices Vend. Comp.

Gcraes de 1:000$ 8t«j$ooo 8i;$ooo
O. do Porto. . gioSooo
C. de E. de Ferro 772(000 770(000
C. do Thesouro. 772(000 770(000
S. dn Baixada, . 765(«">o
Provisórias ... 780(000
Judiciaria 7fio$ooo
E. do Uio (VI0). 84(000 83(000
E. do Rio, de 500$,
nom 420(000

Dito de M. Geraes 775(000
Ditas do IE. Santo 800(000 —
Municip. dc 1906 íoíJ-oo 200(000
Ditas, nom. . , 2oo$ooo i98$oao
Ditas de 1914, port. 190(000 180(000
Dita9 nom 190(000
Dito de 1904 . 320(000
Dilas de 1914. port 326(000 320(000

Bancos:
Commcrcial, , . 160(000 155(000
Brasil 2028000 2oo$ooo
Lavoura 115(000
Commercio. . . 180(000 173(000
Nacional 175(000
Mercantil 206(000

C. de Seguros:,
União dos Proprie-

tario» 140(000 120(000
Brasil — 25(000
Minerva — 28(000
Argos . ? . . noo$ooo
Garantia 300(000
Confiança .... — 8o$ooo

listradas de Perro:
M. S. Jeronymo, 26$5oo 25$ooo
Noroeste. .... 4o$ooo 2o$ooo
Goyaz 32S000 27$oop
Rede Mineira. , .-íCÍíoo 36$ooo
Norte do Brasil. 14(500 —

t*. de Tecido':
Prasil Industrial. 180(000
S. Kelix 50(000 30(000

CÃES DO PORTO
Relação doi vaporei. e cmlinrcaçõc-s tque se adiavam atracados «o

Cát". do Torto (no treclio< entregue â -Compat;nie du Port) n_ dia
30 de setembros dc 1916. ás 10 lio.ra. d.i manli.

Couros salpados. . .
Tub-í de milho fino.
-**"*!" •-•.•1-50
leite
£'*",

ASSUCAR
Kntradas em 20: 4.774 saccas.
Dosde 1": 185.523 ditos.
Saídas cm ro: ,1.2:7 saccos.

Desde i° 178.497 dito?.
tíxisteucia cm .-.o, dc tarde: 136.770

saccos.
Posição do mercado: calmo.

COTAÇÕES
Branco crystal. . . S560 a S»oo
Cryslal amarello . . S-iío a r?;oc
Mascavo (ioo a ¦'1--0
Branco. 3' sorte . . Jirso a S670
Mascavo í-l.o a $500

ALGODÃO
Kn:r.v'.i5 cn 2,1: 16? fardos.
Desde 1": a»5/0 ditoS.
Sl.Í.-is cm 20: _.:.' fardos.
Dosdc i*-: lí.P-íi ditos.¦.Tisteiicia c-ri .>". .ic tarde: 4.(a.

f.i.-.!-s.
PrVv'0 d. n«rea«-o: pariiv.-M.ío;

BMBARCAÇAO

KAÇAO

a—| or.EEstíçors

6
7)
8)

P.lt. <l
s;.ir.

9
P, 10

It)
IO

p. II

\ 16

i Vapor t Americano
(Chatas...'. ["Nacionaes .

IChatas.... [Xacionacs .
IVnpor IHoljandez .
[Vapor (Nacional ..

(Chatas.., .(Nacionaes
[Cliatris.... IXncionrics

P%ont5o„
Vapor..
Vapor..

[Vapor .'i
[Vapor.,

.. Xacionacs
..[Nacional .
..•Nacional .
..[Nacional .
..Nacional .

Tordc"
Diversas....

Divcráãs.*.'.*.'"Zaaland"...
Planeta *...

Diversas,
pivers.»;
''•i-istréílíV

|'-.Mriv,!..-'-
I" Sul Aau"Carànpf-

P. Mauá

"Urai

.' Di-,

,... | \r.igo.
...,'i;..xp. d* manganez.
....)Kxp. ne manganez.
....IVago.
.... Kxp. de manganez
.....[Cabotagem.
....'Dcsc. de ccn. da

I tab. H.
. ...11-Sp, nc m-ing..:.e2.
...,IC|c. de div. vap.
....IVágo.
.. ..[Cahotagcm.

[Cabotagem,
\...JCnbot-gem.
.. .;!Cítbr)taecni;
.... V

Alliança
Corcovado. . . .
Pctrorpolita<na. . ,
S. P. de Alcântara
Esperança. ...
Carioca. , . ¦ ,
America Fabril. .
Tijuca. .' a ¦ a
Magíense
Conf. Industrial. ,

C. Diversas'.
Docas da Bahia. .
D. de Santo», nom.
Dita» ao port. .
Loterias
T. e C-rrua-gens
Centro» Pastori». .
Melh. do Maranhão
líanseatica. , , ,
Caxaiiibu'
C. Brahma. , , ."A Noite". . . .
T. e Colonização. .

Debentures:
C. Brahma. , . ,
Docas de Srrnto». .
America 'Fabril. ,
T- e Carruagens. .
Brasil Industrial. .
Tecidos Carioca. ,1 Tecid. de «Botafogo
Mercado Municipal
Tijuca
S. Aleixo. . . ,
S. Helena. . . .
Prog. Industrial. .
S. Rosalln. . . .
Manuf. Fluminense
Tecido» Esperança
Antarctica Paulista
Tecido» Alliança. .
S. B. Fabril. . .
S. P. de Alcântara
Centros Pastoris. .C. InditBtrial . . ,Iní. Campista. ,
R. U. S. Paulo. .
Tecido» Marfensc .
Industrial Mineira .

160(000

170$00O

30(000
135(000

25(000
470(000
465(000
12(750
6'$ooo
20Í000
45(000

120(000

210J000
7(250

195(000

203(000

150(000 ^m
no(ooo l_nT_-i_!^-_l
160(000 I_LIK)_-Ii-A--I
170$ 100 ^^í'__r_9,dv

«(ooo *™™ ^_^^rp**â"^<'__^/^^

40(000 upin"^!.

LOTERIAS

CENTENAS
28101 a 28200 3W0O
15701 a 15800.. 35000
2901 a 307ÚO . 2S000

ÕO$00O
100$0OO
205(000

7(000

105(000
905(000
202$0_0
I0.$000
1R0J000
180(000
IOO$000
ronínoo
igo$ooo
rgo$ooo
193(000

120(000
I7n$ooo
200$000
195*000
igoínoo

200Í000
zoofooo
T60S000
180(000

200(000
igil-íono

i8o$ooo —
300(000 182(000

I92$O00
iSsIooo

190(000 —
78$oon
un$ooo

— 195(000

Vendem
Chlorureto de ca!
Enxofre em pedra e pAPolvilho e Dextrina
0!d Tom Gin
Whisky, Buchanans
Cimento, Breu, etc.

CLAYTON, 0I.SBUl.G-. «t C.
Rua da Alfândega, no

.Vago.
.Vago.
.Ul.-;.-.
.'V.rgo.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Santos, "Acro" i
Rio da Prata, "Jaculiv" r»
Portos do sul, "Assú" 2
Portos do norte, "Gurupv" ... 2
Portos do norte. "Pirangv". , 3
Rio da Prata, "P. de Satrustc-
gui" 3

Rio da Prata, "A. _.atouchc Tre-
ville" 4

Buenos Aires. "Mossoró. ... 4
Portos do norte. "Bahia". ... 4
Portos do norte, "Jaguaribe", 5Gcnova e escs.. "Indiana". , 5
Laguna c escs., "Anna". ... 5Kio da Prata. "Darro" 6
Portos do sul. "Satollitc". . 7
Inirlatcrra e escs.. "Desna". . 8Viiro e escs.. "Leon XIII'. . 8
Gcnova e escs., "Tomaso di S.l-
voia" o

Amstcrdam c escs.. "Hollandia". o
Rio da Prata, "Voltaire" o

VAPORES A SAIR
Macáo e escs.. "Piauhy". ... 1Inglaterra e escs.. "Oronsa" . 1
Portos do sul, "Ilnpuliv". ... t
Ilhéos c escs., "Progresso". , 2
Laguna e escs. ".Mavrink", . 3
Natal, "Itauba". 3
Bilbao e escs., "P. dc Satrustc-
eni ,1

Portos do sul "Assú" 3
Nova York. "Acre" .1
Porlos do norto, "Pará". ... 4
Aracaju e escs.. "Itapcniiia". 4
Bordçps e escs., "A. Latouchc

Tre ville" 4
Caravcllas c escs.. "Ar.isv.i.ihy". 4
Portos Ho sul. "Itanuca", ... 5
líio da Trata, "Indiana" 5
Montcvidéo c «.-ses.. "Trir". ... 6
Inglaterra o escs.. "D.irro". ... 6
Kio da Prata. "Mossor,*,". ... 8
Rio 'In Prritri, "Lcnn XIII". . 8
Rio da Prata "Hollandia*'. ... 9
Laguna c escs., "Anna". ... 9
Colônia «lo Cabo, "Glenorehy". io
Itapuhy e escs.. "Inituba". . li
Vnníios c escs.. "Bahia". . . II
Nova York e e;cs.. "Sergipe". 12
Rio da Pnlri. "Sirin" 13

57238.
31672...
28214...
56620...
72514...
1289...
1328...

50778...
57147...
66556...
5593...
fi2'8...

14702...
18854...
31311..,
32566 ,,
48743...

Resumo dog prêmios do plano .73267...
n. 309 renlisada em 30 setem» 78114...
bro de 1916. j79110...

PRÊMIOS DE 50:000$ A BOCfoOo., „

Estado de S. Paulo
Itesumodo loteria do S. Paulo

realizada em 30 de setembio
de 1916.
REMIOS DE 15:000$ A 20OJ0OO

Capital Federal

15:0001000
2:000.«,000
l:000$ili«0

500.00*
5008000
30080-0
300,5000
30Í1JI000
30.1.008
3003000
-00$(l00
2005000
200IOHO
20OJ00O
2OÚS01O
200S00O
200S0OO
200$ 00
200SOOO
20UÍO0O

26139...,
9771....
59604....
19369....
13245....
36836....
29523....
5R741....
3i 82....
18717....
48340....
56919
1477.....
56946
45078.....
2S290
26319
51".'!*3
K0-.I6. ...
13018....,
7415

50:0005000 ; 31671
28213

57231
31671
28221

6:000«OOo
5:OOOSnOo
2:OOOSO0o
2:0OOS0nn
i:norsoo2
l.OiKW-oS
1:000100o
líOOOtOO' 5-o0lliOOOSOOO sigo}1:00115000 i*""*'-*'1

50080001 ZZZ
50HSO0O
5008100!
50:15000 |
500SOOOI
5OO50OO
5008000

APPROXIVIAÇÕES
o 57239

31673
28215

DEZENAS
57240
316S0
2822«)

CENTENAS
57300
31700

•'005(100
2(Xi8000
100S000

20S000
lOfiK»
IOSOOO

P$000
6J000

5008(00
5005000
500Í000

AVISOS
APPROXIMAÇÕES

26138
9i»70

59603

26131
9971

59601

e 26140
e 9972
s 59605 ,

DKZENAS

26140
WS...a

a 59610...

CENTENAS

26101 a 26200...
9901 a 10.00...

59601 a 59700.,.

300ÇOOO
20'lg'íOO
100S00O

60.000
4O$()O0
3OSW0

20..000
ir)„oo0
IOSOOO

ÇORItüIO — IJsta repartição expe-«lira malas pelos 30Kui11.es paquetes:
Hoje:

Oronsa. para S. Vicente c Europa,via Lisboa, recebendo impressos ate ásS horas da inanliü, cartas para o exte-nor ate As 9.Itapuhy liara Santos, Paraná, São1-rancisca e Rio Grande do Sul. rc-cobendo impressos até ás 8 horas damanhã, cartas para o interior até ás8ilr_. idem com porte duplo até ás
9 horas.

..iiici-rí.ii. para Barbados e NovaYork, recebendo impressos até ás io
horas da manhã, cartas para o exteriorate as ii e objectos para registrar atéas io.

Loteria do Estado da Baliia
147" extracçao de 1916

! PRÊMIOS DE 12:0ÔOS A 200.000

Compramos

de .iníri^cm.

l.ã dc Carneiro
Cera «jc abelha
Metavs velhos
Sebo virgem

CLAYTON. 0!.SIU"**.Gi! & C.
Kua da Alfândega, no

2<!_S7 15:000g000
['ÍD7..8 2:000$000' 

29S5 liOÕOSCOO
• 13*31 5C0S00O
:f.:24 500S0OO
ir.2"l9Í» 20*'S0l«-
36Í8V 2 0-").i0
65017 2«*03000

! 73151 ÍOOjOOO

PRÊMIOS HE 100J009
6875 23407 413S8 6.075

72733 7S854 77669

APrROXIMAÇOES

2SIÜ6 e 28188  75SO0O
15757 e 15*59 50SOOO
8984 e 2986 25S0OO

DEZENAS

281*1 a 2*190 10«000
,5751 a 15760 IOSOOO
. .0"" I a 29991 10JOOO

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
SUPREMO TRTBUXAT.

FEDERAL

Stisponsiio do «xernicio da
advocacia

Aos advogados francezes, italia-
nos, americanos, etc, sujeitos ao
poder disciplinar das cortes, no to-
cante aos actos praticados e fados
oceorridos na audiência, não pide
entretanto o tribunal impor pena
de espécie alguma, sem a prévia ci-
laçSo do aceusado .para se defender
em processo regular. E' que nin-
gum pôde ser condemnado sem scr
ouvido, mormente em se tratando
de penalidades-que privam o cida-
d-o de um direito constitucional
qual o de exercer livremente a pro-
fissSo que escolheu, moral, intelie-
ctual ou industrial. E eis que no Bra-
sil, onde os advogados rão estlo
sujeitos d disciplina judiciaria, pre-
tende o sr. Lessa que aos tribu-
naes é permittido suspender disci-
plinarmente o advogado em innu-
ras, infinitas hypothescs, que elles
aprccicrSo segundo í nu criterio e

drbitrio, e dessa condemnação não
cabe recurso algum, como bem de-
cidiram o accordam da antiga Re-
laçSo desta capital, no Dir., v. 15
P- 379, - o accordam do Supremo
Tribunal, que sc lê na citada fe-
vista, v. 92 paginas 104 _ 105,

Ora, a primeira destas decisões
refere»9c á suspensão de um solici-
tador, official do juizo nomeado
pelo tribunal para servir, conforme
sua provisão, emquanto bem proce-
der, c até por um determinado
tempo. Suspenso por um juiz de
direito, o solicitador aggravou para

. Rela«.ão, fundando o seu recurso
no dec. 737 dc 1850, art. 669, 9
io, que apenas sc refere aos advo-
gados. Não havia, como decidiu a
Relação, fundamento legal para o
aggravo, recurso slrict-jttris, cabivel
unicamente nos casos expressos.
E' verdade que no accordam se lé:
"Das 

penas disciplinares assim im-
postas não sc dá recurso algum, e
nem o caso sc rege pela legislação
c:vil, e sim pela criminal". Mas
isto é tolice grossa : i", porque os
próprios funecionarios públicos pá-
dem rccoi>r_r.* «"as -penas disciplina-
res que lhe forem impostas; .',
porque o caso sc rege, evidenténien-
te, pela lei civil, tanto assim que
aos advogados el!a concede o ag-
gravo, recurso não pcrniittido no
processo criminal; e 3°, porque, a
sc reger pela lei criminal, á parte
«lever-se-ia então abrir summario
de culpa, cabcndo-llic usar, em sua
defesa, rie todos os recursos auto-
rizados.

Do sesundo accordam, profiuido
pelo Supremo Tribunal aos 4 dc
abril 1903, cm um caso de hc.beas-
corpus requerido por um advogado
de Campinas, suspenso por seis
mezes pelo tribunal de S. Paulo,
lenho a dizer que similhante aresta
constituo uni abuso, uma iniqttida-
de, unia verdadeira e escandalosa
denegação de justiça. Segundo O
sr. Lessa, a lei federal 221 de 1894
veiu preencher uma lacuna do cod,
penal :

"O art. 22, lct. c. num. III,
veiu, posto quo. por meio de
uma medida geral, applicavel
tambem em outros casos, co»i-
pletar a providencia contida uo

art. 323 do cod. penal; á ad-
vcitencia c á multa addicionou
a citada lei a suspensão do ad-
vogado que viola os deveres
jurídicos inlicrcntt's a seu en-
cargo, injuriando os jttises ou
os tribunaes, ou praticando
quaesquer excessos, pois a sus-
pensão tem cabimento cm um
numero indefinido de hypolhc-

ses".

Temos portanto (segundo o sr.
Lessa) iwa lc! federal dc natureza
penal, que limitou o tempo da sus-
pensão do advogado ao prazo ma-
ximo de ,'ri'iiía dias.. Ora, o tribu-
nal de S. Paulo, havia imposto ao
advogado, par injurias dirigidas ao
juiz, a suspensão do exercido dc
sua profissão, pelo espaço de .«-íi
mezes. Violou, por conseguinte,.a
lei penal da União. V. no entanto
a decisão foi mantida c com ella ar-
gumenta muito contrádicloriamcn-
te o sr. Lessa,

Mas o accordam dc 1903 é lão
bestial que entre as pene... diseipli-
nares, que os Iribtinaes pódem cem-
n inar aos advogados "c.:m.i condi-
ção de prcr-:ig!o _ decoro da justi-

ça", incluiu a de prisão. E cm qtt<
lei sc baseou, para sujeitar os eA<
vogados â disciplina judiciaria I
Nos art„. 364 c ,-,68 a 376 do dee.
848 de 11 outubor de 1890, que pu
chorrentamente aqui transcreverei'.(

"Art. 364. Para regular f
boa ordem do serviço e a di*
tribttição do trabalho, tanto et.
as secções como na secretariai
o Supremo Tribunal ors.inizí.
rá o seu regimento interno, ea(
o qual poderão scr punida(
correccionalmciHc ou diseipli*
narmente rw faltas e eonfrti.
venções dos empregados e stfi
venluarios de justiça, não dí'
vendo a prisão exceder de tritU
ta dias e a suspensão de se#
senta dias".

"Art. 36S. A9 partes qiíl
faltarem ao respeito devido á_
juiz cm qualquer audiência Ot.
aclo judicial poderão ser muli
tadas' até a quantia dc 50Í.
conforme a gravidade do cas_>'f
e quando os excessos forem erft
minosos, será «preso o ileHtft
quente para se ver proccsSaVi
lavrando o escrivão o respecti*
vo auto,''

"Art. 369. O «//'cíu/ ii.
juiso, «"ji*. .Omüiêtiér quaíquèí
excesso ou omissão será pelfll
juiz, perante o qual servir, st!»
-penso até sessenta dias, inde*
pendentemente de pi-occssõ^
pela verdade sabida,

Art. 370. Sc, além da irrêJ
gularidadc, comnictter o escrl»
vão ou official dc justiça, cri»
nie de responsabilidade, seri
punido nos termo3 da lei Clt<
minai,

"Art. 371. Nos logat-cs MM
de houver mais dc um escrl»
vão, serão os feitos equitativfií
mente distribuídos entre todo*
pelo juiz da secção respectiv..

"Art. 37-. Deverão scr as»
aignadas por advogado as pe»i
lições iniciacs das causa. "J

todos os articulados c allcgt-
ções, que sc fizerem nos auto!»
salvo não havendo advogado n.
auditório, ou não queren;'.o .pre»
star-se ao patrocínio da causai
nenhum dos que houver, «ul
não sendo elles da confir-fl_tf
da parte."Art 

373. Só aos advogado!
poderão os escrivãe. mandar Oi
autos «om vista, ou cm confl"
anca, debaixo de protocoMo, sofi
pena de responderem pelo des-
caminho, ou pelas despe.-as ni
cobrança ás partes interessai
das.

Art. 374. Nenhum advogii
do poderá, sob qualquer pre«
texto, reter auto» em seu po»
der, findo c, termo assignadd
ou legal, pelo qual lhe tiverem
ido com vista ou em confiança,
sob pena de perda, para seu
constituinte, ao direito, dc qua
não tiver feito uso no referidrf
termo, alem de pagar toda3 ai
despesas, que para a cobrançai
dos autos se fizerem.

Art. 373. Se 03 autos fc*»
ram cobrados por mandado jtí*
dicial, que só se pa»«ir,i nS<
OS entregando o advogado.
sendo-lhe prdidos com o pra«
tocollo, depoi. dc findo o ter-,
mo assignado ou legal, poü
despacho do juiz, reqticrertdo-í.
a parte contraria, náo ajunta"-

'&-¦
ILEGÍVEL-

¦ _-_.¦«¦¦ m*^'rt-'Sí''r~":^_:^ __-«'•_».'.
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t:'i o escrivão nos aulos os nr-
liciilados ou aliegações e ta-
rzõcs, com que vier o mesmo
advogado; e se alguma coisa

. •' nélloa estiver escripta, o escri-
rvão a riscará dc modo que sc
mão possa ler; devolvendo incon-
tiiienü ao advogado, ou a 'sett
constituinte, o que exti-ahir
dos autos ott os documentos
que assim vierem juntos, la-
vrando de tudo o respectivo
.termo.

Art. 37G. Sc iporém, o ad-
vogado não entregar os autos,
á vista do mandado, passada a
competente certidão, poderá
ser multado pelo jttie aJé 
io$ooo, . sc persistir, respon-
sãbilièado por crime de deso-
bcdiçnciá".

,'• Mas o que sc dcprelitrmle de laes
'dispositivos, invocados ii Ia dic.ble,

;.j9 que elles positivamente dizem, i
l-que somente os empregados e scr-
pciiltiariòs da justiça ficam sujei-
jtos íi disciplina judiciaria. O ad-
•vogado não será disciplinarmciité
•suspenso, nem mesmo quando, fal-

' tando ao sen dever profissional,'se 
recuse a entregar 03 autos que

uUle foram conlinuados com termo
ide vista, ou dados cm confiança.
'Deve ser processado. Onde o po-

.-'der disciplinar do Tribunal ?
' Relativamente ao tribunal de S.
¦ -"Paulo, sabemos muito bem o que
vale c o que representa a -sua jus-
dica. A advocacia na capital pau-

' lista, é facto publico, está mono-
polizada pelos figurões da politica

•ie da administração — deputados,
••'fl.nadôrcs, secretários dc estado.
, "Om recado do palácio presidencial"_ 

quanto basta para fazer do bran-
I co preto c do quadr.-ulo redondo.
I 'Ali os juizes não se limitam a in-
noccnlar criminosos confessas, mas

1 
protegidos; cm questões de direito
patrimonial, mettem desembaraça-

' dámctito .1 mão no bolso das par-
: itcs, para darem a João o que per-

tence a José. Ii fica tudo por isso
'mesmo. O desespero dos júrisdic-
] cionados c tal, que um chegou ao
'extremo de tentar matar a tiro, na

[/rua, um dos conspicttps membros
| do tribunal, como sc mata um cão
.anuindo,

Tara impor disciplmarmeuíc a
jicna de suspensão ao advogado,
fiindoti-se esse .tribunal no dcc. cs-
tadu.il 11. 123, dc 10 novembro

!.S9_, cujo art. 130 5 3" reproduz
'ipsis verbis a antiga disposição do
decreto 3.518 de 2 maio 1S74. Ora,
como exuberantemente mostrei, os
iadvogndos, nos ominosos, tempos
Wit monarchia, nunca estiveram su-
jeitos á disciplina dos tribunaes.
•A's antigas Relações compelia im-
«pi"«i- administrativamente certas pc-

t nas aos advogados, mas haviam dc
íar.cl-0 tios casos previstos c espe-

cificiitlos uas leis. Náo -pôde ser
mais claro o dcc. 143 de 13 março

'«.I?|2 '.
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A' margem das informa-
çôes 3' "O Imparcial" «*

Iniciando Uontcm ligeira òpposi-
ção á margem das prezadas infor-
inações obtidas ,pclo "1-mparcuil c
cavalbeircscaniehtc esposados cm.
quatro das suas brilhantes colu-
ninas da terceira pagina, conimen.
tamol-as desapaixonadaniente, au-
xilinndo assim a acção convencedo-
ra que ditou por certo o articulista.

Hoje chegou a vez do tal artigo
malhado. Km duas columnas, va-

Ile

5" vara
deiiun-

mdlh
Ictitcmcnte rotulados, encerra
cinco ordens de considerações, que.
os titulos ajudam a esclarecer: 1 ,
Anmiuciou ao publico que o procu.
so vae ter agora ,0 seu tim...
-Nao tarda a Justiçai" 2% Que o
dr. Cesario Alvim, juiz da
criminal, vae pronunciar o:
ciados... Idem; 3"- Que a prova
contra estes _ completa; 4'- UM
a comedia acabou cm gargiuliaüa...
"Ccsl fini lu comédiel"-, 3". Une
a lú-fio lia dc aproveitar a alguém...
"Uma lição para o futuro.' Como
sc vê tudo muilo bem urdido, limo
muito bem engendrado!...

Nós aventuraremos amda
considerações a respeito de
isso... São aflii-mnções
ver onde se esteiam...

A primeira foi um blnf que °
"prezado informante" passou"Imparcial'.', abusando da

articulista'... l'ori|ue nao li*,
seja uma af-irma.»-

umas
tudo

vamos

no
bòa f«

ESGOTOS DO n-SCTRíCTO
PEW«.RA-L*raO\"-D"E?,CíAS A TOMAR

A Inspectoria *de Es_-to_ _a
Capitai: Fedeml previne aoB
moradores >desta cídede que, de
conformidade com os contratos
da Companhia €ity Improve-
ments, e com os regulamentos
em víge-c, ninguém, salvo a re-
ferida Companhia, poderá con-
struir quaesquer obras de esgo-

Sóü.na coisa .podia dizer o "Im- tos mesmo,as addicicmaes ou
narcial" • "A opinião publica con- extraordinárias sobre as canali-
fiando ímtito justamente no juiz, .ações respectivas, e alterar ou
aguarda o aeit despacho, para com reconstruir as jâ existentes, sob
elle conformar-se, seja favorável pg^a ,__e ,multa e demolição im-
ou contrario aos interesses da -u^j^ a expensas do infra-
r-.andaril... Só isso... t ^ obras clandestinas,
q„2itT*SizC :Z,=To pro: -ferda^&!fofeCtarem

roupa".. nientemente selladas, os pro-' ' '  " 
prietarios que desejarem quaes-

juiz de basear o seu despacho, se
o próprio 

"Imparcial"-, as desço-
nheee, lauto assim que affirma tudo
provado sem dizer como nem por-,
que 

"?

'**_. ts
EliZ_"ZlS I "*i m T*Tm 
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do'

"Art,- 15. Os
petição somente

aggravos de
terão logar,'

quando a Relação ou o Juiz de
Direito, a quem competir o seu
conhecimento, sc achar 110 ter-
1110 ott dentro dc cinco léguas
do logar onde se aggrava.

Sómcnlo sc admittirão :

11. Da absolvição dos Ad-
vogados penas c multas cm que
incorrerem fios casos expres-
sos nas leis do processo".

D.i absolvição, recurso concedido
iá parte offendida ou prejudicada.
O dec. 737 dc 1850, porém, deu o
¦mesmo recurso ao advogado, na
lij-pothcse de condemnaçüo. Absol-
vição ou condemnação, está visto,
ttaquclU-s casos expressos nas leis,
c nos quaes o advogado incorre,
Sujcilaiido-se ás muiias c mais pe-
iias estatuídas.

Pcnurioso dc boas e sólidas ra-
zõc., o sr. Pedro I.essa soecorre-
Se de dois iiijuridieos julgados, a
rpte juntou, da sua cachola, uns to-
.los sofismas. A argumentação não
. mais dc juiz sargentão, empenha-
ido na organização das nossas for-
ças militares; é de cabo dc esqua-
_ra. Fica portanto discipliitarmen-
ic, nos termos do tal regulamento
'do exercito cm tempo dc paz. re-
•baixado dc posto.

Rio, .o setembro 1916.

O advogado.

Pedro Tavarír Junior

como n
' 

IP Vis 
'então 

o criterioso órgão dc
publicidade — vae dizer aos seus
leitores que o processo cri.ni.nM
vae acabar com o despacho do ur.
Cesario Alvim... II

ííó ha uma hypothese cm que is-
so possa sueceder, c então — por-
que não dizcl-o —? a verdade, que
é cnmo o azeite, diz a plebe, trani
u penna do articulista e extrava-
sou... ...

A hypolhese única c esta: — o
dr. Cesario improntmeiara iodos
os indivíduos c o promotor publico
não recorre, conhecida que c ja a
sua opinião a respeito, fortificada
pela solução que o procurador «e-
vai do Districto deu á reclamação
do dr. Sá Pereira...

Única hypothese e, convenha-
mos, muito lógica, muito possível,
muilo razoável, mas única nao
adiniitida pelo "Imparcial'; única
por elle categoricamente afastada...

llom-c, pois, um pouco dc preci-
pitação 110 titulo,.,. A verdade
boiou, como o azeite... _

Nem sc diga que conclui mos mar
das iilleiisões do articulista,

il.ogo no segundo período desse
artigo malhado diz elle cystálina>
mente:"A opinião publica aguarda nes-
tc momento o despacho do illustre
juiz togado, pmniir.ciando os indi-

ciados."
Ora, pronunciados que fossem cl-

les, tinham recurso paia a Câmara
Criminal da Corte dc Appellação,
que, não nrovido, os forçava a com
parecerem a plenário, defenderem»
sc... Depois ne condemnados, ain-
da lêm appellação!... Isso qual-
quer rabulasinho sabe... Até no
processo militar ha mais de uma
instância... ,

Um cochilo do articulista, fiado
na honestidade do prezado infor-
mame...

Mas será, de facto, isso que a
opinião publica aguarda?.;). Outra
precipitação do "Imparcial".

Em primeiro logar as coisas mu-
daram muito de figura com a pu-
blicação dos documentos ailudidos
pelo promotor; desmoralizou-se
muito a santa causa da empreza
norte-americana...

Ella já cinittc letras para esti-
pendiar deputados e senadores,
apezar dos seus grandes saldos nos
bancos; já se corresponde directa-

Ora, a um magistrado de uma-tal
tempera descripta pelo articulista
prppósitailatrientc, se não pode tn-
siiui.-.r sem oífender... ,"Não tarda pois a Justiça, diz o
"jornal illu-strado do Rio dc Janei-
ro" no seu ar pronunciadamente
bombástico, e cila será inteiriça
como um bloco de granito, au.mt-
r.ante como um petardo allemão,
luminosa como o sol, penetrante
como o punhal, perfeita, sem ares-
tas nem linhas oblíquas...

Mas, para -ser tudo isso na oe
ser contra os accusiidos, Ua de sa-
tisíazer o capricho maníaco da
companhia,,;."Será deante dessas forças diz o
"Imparcial" elucidativo, que o im-
rnigo baqueara definitivamente com
o tiro dc morte do despacho . de
pronuncia do honrado e ihustre juiz
togado í" .

lí sempre nesse tom chega o ar-
ticulisía a falar com as cartas na
mesa, como naturalmente lhe cos;
tuma falar "o prezado informante
antes de fornecer as "indicações

preciosas e confidcnciacs tudo
muilo "gentilmente..."

Diz então -. — "Ou o juiz toga-
do os pronuncia cm face dessa pro-
va exuberante ou quebra a sua
penna..." ... , - .,

Eslá, pois, intimado o ur. -e.a-
rio Alvim, por todos os meios e
modos, a pronunciar os aceusa-
dos... ,. .

Não se illmla com o prestigio
qué lhe assegurou o seu .passado la-
borioso c honesto; não sc deixe
embahir pelos adjectivos com que
¦lhe aureolavam o nome, dfticcis ae
desfazer de uma hora para ou-
tra...

Tambem o promotor Fontaiiiha
foi tudo isso ate o seu 'parecer';
tambem elle tem o seu passado ae
esforço e dc honestidade,..

Amanhã, a mesma mola .real que
faz mover os fantoches ua cum-
panha de diatribes e de enxovalhos
contra o moço advogado da justiça
social terá impulsionado _ novos
cordéis e o dr. Cesario Alvim scra
apaniguado com os chantagista»,
desertor do seu alto minisleno t
ate prevaricador. •. . ,,"Lembre-se s. cx. dc que nao tal-
tarão entre os que ora o endeusam,
calculadainente, quem o apedreje
c escorrace...

A fonte propulsora desses gestos
c inesgotável: — basta levantai-
um pouquinho o preço da gazoll-
ua...

_9 — 9 — 916.

quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel n.
10, ou no escriptorio da Com-
panhia, á rua de Santa Luzia,
6ç, e casas de machinas á Prata
da Saudade, em Botafogo; rua
Mello e iSouza n. 57, em São
Christovão; rua Amorozo Li-
ma n, 23, Cidade Nova; rua da
Alegria n. 2, Caju', e escripto-
tio,! á rua José Bonifácio nu-
mero 128, em Todos os Santos,
e rua Barcellos, esquina da rua
Marir-.ho. em Copacabana, " "

Quando o pedido fôr feito
para os predios novos ou re-
construccão de antiros, os in-
teressados deverão documentar
as suas petições com duas có-
pias da planta e da elevação do
predio, indicando o local para
os disnositivos sanitários, ap-
provadas pela Prefeitura do
Districto Federal e precisamen-
te authenticadas pela autorida-
de municipal competente e com
a certidão de numeração ou o
ultimo recibo do imposto pre-
dial.

'Sobre desarranjos e obstru-
ceões deverá tambem o publico
dirigir-se á mesma Inspectoria,
nos dias uteis. das 11 ás 4 ho-
ras da tarde.

A HVGIENl. nOS OAREIJiOS

«OGU-üADE MUTUA HE SBOVIIOS E WSCÜLIOS
— KIO SDK JANEtltO —

nr FALLECIMENTO NA SERIE DE 10 CONTOS
Tendo: 'fallecido em B. Simâo, Estado de S. Paulo, em 9

de jünhò^de •»i6, o nosso consocio sr. FRAiNCISCO PE-
«REIRA DAS CHAGAS, inscripto na série de 10 contos,
sob numero 335, c-mmunicamos aos srs. mutualistas desta sé-
rie que sè acham na sede da "GLOBO", á rua UruguayBnan.
47, e em poder dos nossos banqueiros locaes, cs respectivos
recibos de 7$ooo, pira iormasão do novo pecúlio, que devem
¦ser resgatados dentro de um mez, isto é, até 31 de outubro
próximo vindouro, lios termos do estabelecido nos nossos pia-
1103. approvados rpelõ Governo Federal.

__¦^FALLECIMENTO NA iSlERIE DE 20 CONTOS..
Tendo fallecido em Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo,

em 23 de janeiro de 1916, o nosso consocio sr. JOSÉ' ILDE-
FONSO RIBEIRO, inscripto na série de 20 contos, sob nu-
mero 182, commpnicamos aos srs. mutualistas desta série
que se acham na sede da "GLOBO", á rua Uruguayana n.
47, c em poder nos nossos banqueiros locaes, os respectivos
recibos de 14S000, para formação do novo pecúlio, que de-
vem ser resgatados dentro de um mez, isto é, até 31 de ou'
tubro próximo vindouro, nos termos do estabelecido nos nos-
sos planos, approvados pelo Governo Federal.

25" FALLECIMENTO NA SERIE DE 30 CONTOS
Tendo fallecido em Agua Branca, Estado de S. Paulo, em

27 de julho de 1,916, o nosso consocio sr. MARIUS AAGA-
ARD, inscripto na série de 30 contos, sob numero 336, com-
municamos aos srs. mutualistas desta série que se acham na
séds da "GLOBO", á rua Uruguayana n. 47, « em poder dos
nossos banqueiros locaes,- os respectivos recibos de 2o$ooo,
nara formação do novo pecúlio, que devem ser resgatados
dentro de um mez, isto é. até 31 de outubro próximo vin-
douro, nos termos do estabelecido nos nossos planos, appro-
vados pelo Governo Federal.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1916.
A DIRECTORIA.

NBTRE-OAME DE
GBAXOES SALDOS I.M 1-Wà A8 AS «I-CÇõ__- A *__«KCÜS

SEM I'IÍE CEDEXTES

Marqnis.
Estava já escripta esta segunda

serie de considerações á margem,
que não foram publicadas hontem
por motivos que não vêm ao caso,
quando tivemos conhecimento na
«0/0 d'"0. Imparcial", provocada
pela ni-imeira-serie.

Nu impossibilidade de -reter a
publicação iá ordenada daquellas,
nos limitaremos por agora a pas-
sar recibo desta. ,

Nunca nos foi propósito abrit
discussão com o articulista do cs.
crupuloso jornal, mas simplesmen.
te pôr em relevo e só para o ptibh-

subido valor da»mente com Welleniknmp, mesmo co, o grande, o
dejpois dc ter este cassada a procura- tiradas do "prezado informante
ção; já o mamem como seu prepos-1 desacompanhados de um argumen.
to, l.into que lhe .paga o ordenado ; |o, de uma prova, por mais vaga
até março ultimo... e por ahi rUc seja... ,
nlétii,.-. Desde nue o orgao illust-rado

Já não ha, pois, hcoeios que se < p,1S3r, da 3° pagina para a segunda,
deixem embrulhar pelas cantiga. | e toma attitiulcs para armar ao ef-
do começo, a tanto por linha... _ i feito, diremos apenas que como

Mas ha uma circtunslancia tutu-! os nossos lambem são anonymor-

Conselhos tlc um csjioolallstn
RecankC-mciViC publicou o Jornal

do Commercio do Rio de Janeiro;
um '.auti-go trafan-ú cspccialmeiiite
da hyjrrjjene d.s cabellos, cm que
viiiahà indica!da uma íleoèifa ca-
s-.-iiti de vilm itJonilco para os cabel-
los, imvilto recotnniend.-id'.i pelassi:t«4 notáveis iprciprieda_es «para
favorecer .0 crescimierito do ca-
t«cilo, iii.peiliir a sua queda, for-
falecei- as raízes 'e desluuir 'o 'ger-
meu tia caspti. Esse antigo mu.-
to ni- linteressloii por i;so que a
diul t-cociía _u «mesmo a vira
(¦iipregiar cm casos innumeros
eom súrtjMielieiidéhillu 'exíüo, con-
firm-a-i-d-, «portaiilo, a ni5nlia creu-
ça de sarem 0.3 remédios oaseiros
e-s mcUiores ii.aivi os cabellos.
Q.i_.'r«endo beneficiar áquelles que
a não conhecem, jiasso «a tecue-
ci-ovcr a formula: — "Procure-
se «uma 'pharmacia um frasco de
135 granmus com 7 deo!gramm;_!
de .n-J.itllirti ci->-çi'.alizailo, 50 gram-
mas die álcool n, 90" «e 45 graan-
mas d* agua distiílada, < sopara-
damente um íi-asco «de 30 gra.ni-
mas _e Lavona de Go-mposée.
Ãquaí!le3 ingredijeiities pódçni .mis-
faürar-se Etn caii-, alndicionando-
se metatle tia Lavona de Conipo-
aée, m'eia liona an'Jes die us.iir-_c
a loção c -galando-se bani o fras-
co. «Alppliti-ne-se á noito c .pela
manhã esfregando-- bem no con-
ro cabel-'udo com a ipoiíta dos de-
Ais .--avante doi. d'io'5; (fcpois po-
i-ia-se a outi-m metade da L?a-o-
na de 'Oomposcé, Esti. preparado
não conltiem qualquer matéria co^-
i-an!t'c, iporcm rtsilitue ás cans a
sua cõr «prirniüva «pela sua acção
sobre o -lílbo oãipillar. (,Vi7o deve
applicar-se ande se não queira qtte
crctça cabello.)

to importante: Nesse nrliqo se diz
que o dr. Cesario Alvim ii "um cs-
pirilo independente", "um integro
magistrado", tem "mãos limpas ,
é "cheio de saber, de compostura,
de critério, de elevação dc vistas,
de zelosa preoecupação da verdade

os seus artigos...
Pelo facto de terem como respon-

savcl o director do jornal, não têm
menos esse caracter, porquanto
tambem jis nossas "notas" á mar-
gem o têm...

Sc o "orezado informante c as.
e da justiça", é "um exemplo vivo I .;m «'jl.ustre advogado", como diz,
dessa tendência preciosa, que se | 

"p0(_er_. 
ensinar ao articulista o

vae arraigando no animo dos mo- mcio (íe riesco*bvIr esse responsável,
ços dos nossos dias . t,, .por alu

AXTIfiAI, UO IT!. MA0TTAI.0
lE' o melhor remedio; por via

gástrica, para curar a syphilis.
E1 de gosto agradável e não lem
¦dieta. Vende-se cm qualquer pitar-
ina-ia.

* ClrXTRO ÉS1.BM/PA T;i*-
DESIPTÒn
PI.EViENC.AO

¦\ directoria deste Centro previ-
ue que não tem meditnns viajan-
tes; e lendo apresentado como
.taes. ilistribuindo iwulsos-t'ecla-
mu-í em diversos pontos do b.stndo
do Rio, Waldemar Menezes Dona
e Alberto de Souza Carvalho, avl-
r..i ás pessoas tle bôa fé para^que
não se entreguem a tai-s explora-
idores, que só lem por fim vivei
á custa das desgraças alheias,

A DIRECTORIA.
7I5"! *

além...
Vè-sc que o arti-tihsta__do_ Im-

parcial" sabe bem que não c com
vinagre que se apanham moscas...

Mas, sirndo assim, como tudo is-
so é enxovalhador ! como tudo Isso
é profundamente offcnsivo ao moço
juiz I como isso tudo revela desas-
tràdissiina leviandade !...

Pois, o dr. Cesario Alvim, que c
de faclo tudo isso, pôde ficar su-
jeito á limitação imposta pelo Im-
parcial" ? Pois pódc alguém arro-
gar-se a liberdade de tal fazer -sem
injuriar .

Onde o critério jornalístico 7 on-
de a discreção comcsiiiba ? o bom
senso ? a própria gentileza dcvi«'„
ao magistrado ?...

Com que autorii!r,'e o. Impar-
ciai" assegirfa que a opinião -publi-
GS TiÉfuarda a pronuncia ?

Onde colheu a opinião publica as
provas do processo cm que lera o

Sll.SSV EM AClpÃO DE
GRAÇAS

Em regosijo ao anniversario _n.v
talicio do exílio, sr. coronel José
Pedro de Souza e Silva, uma com-
niis-,io de fimccionarios da I.impe-
za Publica da qual o aiiniversari-
ante c director, convida a todos os
Betts collegas e amigos para ussis-
t á missa cm acção de graça que
será celebrada 110 dia 2 do corren-
te, ás 10 horas, 110 allar-nioi- da

dc São Francisco de Paula.
(B 61

—M_i__m-> ca"!>ewL*—

Veneravel Irmandade de
Nossa Senhora úa Penha1 
da França, em traja.

(GRANDE -«"ESTA E
ROMARIA)

ITojo sei-il vcalizadit i-oin o
maior esplnnfloi' a graiiclf» c
tradicional .e_tlviait_e om lou-
vor á Santíssima .Virp-fm Se-
nhora tia Ttmhn, sondo ove-
çíttatlos os seguintes netos re»
ligiosos: '

A's 7, 8, 9 o 10 horas, se-
rão i-c-iidits missas em ho-
me.ii_gi"i.i ita o.vcclaa Patlroelra,
acompanhatlas c o m Ii.irmo-
nium pelo tllstincto maestro
Antônio Tavares, com cânticos
na missa das 10 horas.

A's 11 íá horas, principia-
iíí n missa solenne, eclohruda
.lié.lo Revmo. Sr. CoiteRO Al-
berto Xogú-l-n< M, D. Vigário
<1h 'PreRiiezia tio S. Gcrnldo,
ncolytailo pelos Revmos. Srs.
padre» Pri-iielSeo Martins Dias,
Manoel Serafim do Oliveira c
José Maria Martins Alves da
Rocha, respectivamente Diaco-
no, Snli-Diacono c mestre de
ceremonias,

Ao rJvangelho o ITvmo. Sr.
Padre Cupertino do Miranda
distineto orador sacro, ocenpn-
rA a trtbnna sagrada, exaltan-
do mais nma vez as virtudes
de Maria Santíssima Nossa Se»
nhora da Penha,

No cfii-o, nma orchestra, com-
posta do 28 distinetos profes-
sores, sob a regência do pro-
fesnor Firmino Borrnjo, exe-
eutaní o seguinte:"Om-erttifo'', coinposieiío do
illustre regento; "Missa", em
si-bomol, do grande romposi-
tor llev. Padre José Maurício
Nunes Garcia, de saudosa me-
moria; "Avc^Maria", no pré-
gador, escripta pelo nosso ir-
mão, o distineto professor do

|Tnstitnto Nacional de Musica,
j Pedro do Assis; "No Of feito»
! rio", (Hymno), especialmente
! escvlnto .0 dedicado á Nossa
Senhora, pelo mesmo irmão;
o "Sal-ttirls"., dc Adolpho Her-
aivnnn.

(Finda a missa solenne, cn»
trará o "Te.Penm", sendo exe»
entadas as seguintes musicas
sacras: No -incensar, o "Snlu-
tn-ris", de Moznrt, o o "Tan»
tmn F.rgo". do Pedro de Assis.

Em artístico coreto, no lado
da casa dos Romeiros, .1 ban»
dn do Centro Musical Flumi»
nei.se, executará bellas c esco»

A Mesa Administrativa desta Ir- VlU_m ,,(,-,,„ ,ie mus.cag Ho
mandade, fará celebrar, domingo ' rehbrtorlodo corrente, a festividade de seu SP-1 xn*10 '?1"°"w»no.
Orago o A,:chanjo S. Miguel, com Bm frente a Romaria, serão
missa solenne, ás u horas, e ser- apregoadas, pelo tenente Ma-
mão'ao Evangelho pelo insigno ctureira, iticns prendas, offe.vta»

Agavs
A Hora
A Real
Garantia

626
291
422
31.
S 153

A êonféccáõ moderna de <dentadur.it
olidlecc a ta.. PROCESSO INTBI-
¦RAMENTE NOVO, dc forma a b.i-
ver pcníéiita imitação dos «lentes un-
fumes, ái-in da bclleia, solidez <-
gartutria do trabalho. 'ESTE NOVO
PROCESSO concorre Ipara que a
pronuncia das palovras seja clara e
a mastigação completa. No consulto-
rio do ESPECIALISTA DR. SIL-
VINO MATTOS, ha uma bcBa e
custosa exposição de trabalhos den-
tarios, cujas 'explicações são datlas na
oceasião sem nenhum compromisso
pjira o visitante, pois não se cobram
consultas. Pcdesc. portanto, a todo
aquclle que desejar trabalhos dc tal
natureza, o favor de, primeiramente
vir examinar o SEU SYSTEMA

•NOVO DE DENTADURAS, cujos
preços estão ao alcance de toda a
bolsa e cujo effeito c deveras agra-
daveel.

3, "RUA VKVdlTAYAXA, 3
Canto da rua da Carioca

BANCO LOTERIOQ
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

ICTAOIX Mme. Fr.incis.

— UVA LARdA —

CASA ATHAYDE
Fumos, papelaria e cartões

postacs. (1! 16) i

GRANDE H O T E1
— LARGO DA l.Al'A -

Casa para família. <: caválltéirol
de trãiamciilo. Oiitimos aiiuseii-
los rictuiiente mdbilatlos de iiovu.
Acccssores, ventiladores e cozinlu
de 1" ordem.

llíád. Ti-legi-. "Grandliplcr'.

jljjjjj, Wb Louças
Grande Liifm âiil

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mat-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53, lar<í.° do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

Propaganda
416

Rio -.0.-n-916. S 215

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

«I-HraTES DE LOTERIA
Remettem-se blhetes

para o interior mediante
o porte do Correio —
FRANCISCO & C. .

Rua Sncliít ri. 14

«O QUADRO»
Resultado do hontem:

Antigo. . Águia
Moderno Carneiro
Rio Cobra
Saltcado. Avestruz ,

Variantes
00-40-39-04—18

RIO, 30 -9 - 916 S 216

Americana
nio-30-9-1916

tr» -.,.„„-„,-__,-,.

106-RUA DO OUVIDOR—106
Filial á praça 11 de Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÔES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Avisoi — 09 prêmios são pagos
no mesmo dia da extracção.

FERNANDES & C.â
Tel. -3051, Norte 

GONORRHEAS
eura infaliivel cm 3 dias,
sem ardor, usando ''Gonor-
rliol". Carante-se a cura
completa coin um só frasco.
Viidro, 3$ooo, pelo Correio
5$5oo. Deposito geral .-'Pharmacia 

Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro.

J 119

niMA*N*I>Al>E 1>E S. MIGUEI,
m ALMAS 

*OA FREGUEZIA
DO SS. SACRAMENTO DA
ANTIGA SK'

FESA DE S. MIGUEL

Tomem muito ctrd.ido com n>
imitações da "Enuilnão de ?cotl >t
a vertladeira "Einulsão cie Pc.itt ,
tem nos envolucros um homem
com um bacalliAo ás costa?. ''At-
testo que l enlio empregado lia
longos annos em minha clinica
-sccllcnte preparado 

"Emiilsão
Scott''i com os mais animadores
resultados, em todos os caseis ae
ifraqueza orgânica, congênita ou
nili.ii.ii-id.i."Dr. Alcides Codcecira." Tí ccí fc, Pernambuco ".

egreja

de

'« uces! Toninr
oKin do

Mclg.-u.o

FOIIMIOIDA SIElíllXO
O único extertninador «Ias for-

migas, Merino & Mnuvy, rua do
Ouvidor n. 163.
-¦ . ¦¦.¦¦¦¦¦rwaa-e>^S»^^Ba-'"<-"---1--" ¦¦¦"

Hontem foi anniversario nntali-
cio da senhorita njnuira raiva, ti-
lha' Jo coronel Paiva Junior, a qual
.ccebou üimierosas felicitações -
visitas, e foi-lho
guinte

E fique o grande órgão de pu
blicidade com a sua presumpção
continue a dar informações colhi
das na sua syndicancia, mas, como
confessa, fornecidas pelo "prezado
informante"...

Nós proseguiremos no afan_ de
mostral-as ao publico ao seu intei-
ro dcsvalor.

Em todo o caso, cá promettemos
firmar por extenso o nosso nome,
no dia cm "iie o articulista fizer
tambem assignar 03 seus entro.!-.
nhados pelo tal "prezado inf br-
mante illustre advogado, de illiba-
da reputação, profissional c profuit-
do conhecedor de todas as fantas-'.iciis chicanas que se praticam im-
punemeiite no faro dio Rio de Ja.
uciro..."

O publico precisa snbcr o nome
desse lioinemziriho precioso..,

30 — 9 — 9"5.

A. S. MÚTUOS MEMQR1A A'
ETa-laKY 1). SEBASTIÃO

Coii-.iiuinico aos associados cm
geral, que nesta data a nossa As-
sociaçüo incorporou-se á A. B.
Visconde do Kio Branco. A partir
«in próximo mez os associados en-
termos serão por cila soccorridoa,
devendo os «remidos, «comparece-
rem cm sua secretaria, á rua do
General Câmara 11. 313, das 7 ás
o horas da noite, afim de sttbsti-
tuirem os seus certificados, inde.
pendente de quaesquer remunera-,
ção.

Rio, .8 de sctcinli'-o de 1916.r->
A. C, Silva, t° secretário.

M jrao?

«Ias parn essi- fim, por cxniiis
familias, Irinnos n ilovolos.

A A-tiiinistroçüo cstitrá pi'C>sente nn líitfcjn c na Romitrln,

orador .agrado-conego José Aiüo
nio Gonçalves de Rezende. .

A parle miisieal está confiada ao
professor 

"Miranda Machado, que
após a Ouverture 1,'F.tolle du Bre-
sil do macslro Mesquita, farai exe- ] pnra nttciitlor o (lar explica
cutar a missa do Santíssimo Sacra- « ções, não só áquelles qno fo-
mento do maestro E. Pinzarrone;. ,,„,„ Cl!m_>i.|i. snas promessas,
ao pregador será cantada a Ave ¦ _om0 t(vm1)0I11 aoR ~ne q„|zc.Mana do maestro Euclydes I- onse¦.-. rásOTOveMro oomo irmãos.cn. ia audic.o Credo «c U. uou-
nod Oi.* saUtUaris do professo, Como lios nnnos anteriores,
Pedro de Assis, Sanclus Agiu» a Companliia «Ia Loopoldina,

I fnrá norrer em snas linhas
quanliiliidcs cio coniliòioa ne-

Rio- 30-
047
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Caridade
162

Fluminense
8112

Operaria
2731

Banco Sportivo
Comprac bilhetes ncsla casa, e

tereis o futuro garantido. Sorte
certa, pagamento immediato. Rua
da Alfândega', 42, esquina da rua
da Quitanda. F. DUTRA & C.
Teleph. _\2. N.

Ferros de engommar -• . •'•- •«
Panellas de ferro esmaltado, kilo. . ..
6 facas e 6 garfos, artigo superior. .,
6 colheres lavradas para sopa. . . .i
6 ditas lavradas, para café •¦
Fogareiros para álcool, $6oo, $8oo e. .
Fogareiros para carvão, i$2oo, i$5oo,

I$800 C .- . a a a • -. i< ... • • • '
Tijolo francez para unhas. . . -i . • •.
Ratoeiras .: .. . .-. . .: . . . . ••• «. • •<
Passadores com cabo, para chá ..:... . ...
Passadores para bule. . . ... .: > • -i
Concha ou espumadeira. . .r;. ;. ¦..-. . .i
Saca-rolhas  . . ,. ¦ • • •>
Facas para cozinha, artigo superior ...
Ferros de abrir latas. .; . . •• • • • •
Lampeões para mesa. i
Lampeões de parede, 2$ooo, 2$300 e. .-,
Manteigueiras, $700, $900 e. . .-;. . .
6 copos sem pé. . .... . . . -.'¦¦ ¦..-. • ••¦ • •¦
6 chicaras brancas para chá. ,- ¦..-, . . .
6 cálices. . ... .- . . .: . ........
Garrafas brancas, artigo muito bonito.
SapOÜO. . . . . a a a . a a I. • • • -I
Creolina, vidro. .. ... .. > . . r.« t. m . ..
Creolina, lata. . . . ,« .. ...... .)
Grampos de madeira para roupa, duz.
Barbante, novello. . >; ,.. . . . . .« . .1
Sabonetes medicinaes . . . .. . . . . .-.
Facas para pão. . . . . . .... . •
Raladores para coco . . . . . . . . .
Irrigadores de vidro, 2 litros, com-
pleto

Oleo para machina de costura, vidro.
Pratos de granito, legitimos, dúzia. ..
Pratos de louça, dúzia 4$8oo e . . . ..
Gaiolas, i$300, i$6oo, 2$ooo e..- .. . .

2$200
2$500

4Í500
I$300
$000
I$COO

,$000
$200
$600
$200
$100
$400
$400
I$000
$300
i$5oo
2$500
i$5oo
i$500
2$500
2$000
2$500
$300
$300
$700
$360
$100
$200
$800
$400

6$ooo
$200
6$5oo
5$50°
2$400

ro
Dei de Ch. Goiniod.

Para assistir aquclle acto convi-
do aos nossos irmãos em geral e
os fieis devotos..

Secretaria da Irmandade, em i
de outubro tle iot6. — O Ir. se-
crclario Julio Malhciros Fernandes
Silva.

cessariós para coutliizir com a
vesnlariclníle r|no lhe 6 pe-

! ctilitir, os romeiros e devotos
I quo <f( 11 i 7.or o tu nbrllhnntiir
j nrjncllcs netos.
I T)o ovdein do carissiitro Ir-

mão .Tttlz, convido os mesarios
e tatnliem a todos o.s demais
irmãos o fieis devotos dn Vir-

| g-em Senliora da Ponha a com-
! parecer ú ttratide festo afim de
| abrllltmitnl-á como nos annos
I anteriores.

Rio de Janeiro, 1 de Ontn-

12-31-52-77-26
Rio—30-97—910 S 183

A IDEUL
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TlF.VOO.iO l«5 NOSSA S*R-
miO..A DA P.BD.VD-S T>A
EGK1-JA DA SANTA CWVZ
DOS JlII-lTAn-ÍS
De ordem de nossa Irinã! Zela-

dora, -convido a Irmandade da
Santa Cru?, dos Militares, a De.
voção de Nossa Senhora das Do-
res, todas as irmãs c devotos de, i„.0 ,_f. J.f)10, —O secretario,JÒAQOTM 

DA SI l/VA OITS-
MÃO FILHO.

A(ir,.viH-"(irMi«:NTo
Ao dr. Pinto Portella r seus as

riítentes, drs. Alfredo Mendes _<
f>. cio do Amaral, o abaixo assi-
(jr..-.«!o. residente cm Cantagalln.
íeir.lo sua senhor.-', dado á lir.t, no
dia 2 de agosto, a uma creança do
uexo masculino, e nascendo a mes-
ma com o ânus taondo, teve logo
de recorrer á sciencia medica por
¦faünr em Cantagallo os recursos
exigidos. ... f_-

OESTRO ATOU X1SX KA 'lll VO
CAírPO DOS CARDOSOS

AS*'*.M<I!DU'A GiEiRAI,
São conviriudos Iodos os mem-

l.ros «para a asseml/íéa geral, que
| se realizará domingo, i de õutu-

bro de i«ní« ás 14 horas, na casa
o uma ' s'1-1 ;'1 rliil Barboísa Iioidrigues nu-
moldura,: nlcco =*•¦* "° lCaml>0 dos c__:i.-
dos hu- • ¦¦;'*; ~ ° ' sccre__r» Paulo
[manos, [Scabra. (B .0

er buscar noutro, ar-
[canos A" PRAÇA

ele estranha creatura. ,.,'..Para os aecaaos tins, levamos
io coiilteciiiü-iV-o de todas as «pes-
-íalh com a d rfuac-; moiiti-vciuòs

offcrecido o sc-

SOXETO
Sc queres, Divo Archite

Para injungir a eslhetica

Kão Tc é misl

Em que sc

Ostenta perto dc Ti fiel naíura
Esplendido modelo cm tenros an-... .rnos relaçoesj conurf-rcra-es e ao com-" 

mercio cm girai, que ues-.a data.
de eomnúim accordo, di-solvcinos
n.<inigavelnientc a sociedade com-

I mcrclí- q-.ve gi-rava nc;,-;a tjraçã sob
razão social de J. Oliveira

Nossa Senliora da Piedade a as-
sislirem a fesla que se realizara
110 próximo domingo, 1° dé otuit.
bro, c cujo progratnnta c o se-
guinte:

Missa Pontiíidal, ás i" 'horas,

pelo revmo. capcllão, nioiiscnhot
João Pio dos Santos e sermão'.10 

Evangelho pelo revmo. conego
Manfrcdo Leite, executando _ a
Schola Cantorum Santa Cecília,
sob a direcção do revmo. conego
José Alpheti I.npes dc Araújo, o
seguinte prbgrannria',:

/:'. Kcandcrs — Prelúdio para
qitintetto de cordas.

Pü./. Arnaud dc Couvêa—Var-
tes variáveis da missa "'Planga-
mus".

Pcrosi — Missa 2" Pontificalie,!
a 3 vozes deseguaes com acomp.t- ]
nhiiincnto de hnt-monium c quin- |
'.cllo de cordas. I

Ccsar Franck — Avc-Maria, so-1
lo pelo dLstincto barytono brasa-:
Iciro Nascimento Filho. i

í<*. Çappocci -- Prcghicra para:
quintetto. |

Glauco 1'clitsques — Intcrludio.
Bottiglicró — Sortie.
Tc-Dcuin, ás 7 lioras da noite,.

com sermão, pelo rfvmo. conego ;
Benedicto Marinho, executando a j

I. MeXm
549

IUO-30-9--91 M 2207

Bllftl
©35

í!!<3i:i!in:;5lSIH!.a!í!!ffil;!!ffiiHii»!ai!!l!S!:!:!»

Sa cura da I
I SYPHILIS 1

Ensina a todos um meio B
de saber sc tem syphilis __\adquirida ou hereditária, in- m
terna ou externa o como g
podem cural-a facilmente B

II cm todas as manifestações H
o períodos. Escrever: Cal. j£
xa Correio, tfiS6, enviando S
sello para resposta. g

líiisuiniaiiB!!^

QUEM PERDEU
Uma cádelia de raça. Informa-

se na Avenida Rio Branco ie6.
R 17

Oi*andes descontos
t^dos os artigos

Grandes saldos de esmaltados para serem
vendidos por qualquer preco

APROVEITEM
A OCCASIAOIII

CASA CENTRA!
Vias Urinarias
Sj-jiliilis o moléstias tio

senhoras

DR. CAETANO MINE
Formado pela 

"faculdade de
Medicina de Nápoles e liabi-
litado por titulos da do líio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystiles, hydroccles, tu.
mores, impotência. Consultas

das 9 ás ii e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, to, sob.

Rua Estacio de Sá n. 24
Em frente á raa Dr. Mala Lacerda

Vende-se um botequim livre c
desembaraçado, ponto de futuro,
por motivo do dono ter de retirar-
sc: ver e iratar á rua Nossa Se-
nhora de Copacabana n. 667.

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos |mobilado3,

para familia c cavalheiros ilislin-
ctos. Diária desde 5? a 8$ooo|
fornece-se 'pensão a domicilio;
ua rua do Cattete n. 186, teleplio.

(6841 J ne C. 4585. R 61.10a

PODER 1

Rtc—30-9—91G

JJBSM.:. riUTKLT.AXZ.V
ITAíT-lAXA

Quarta-feira. 4 de outubro. —
Sessão
gos. -

de eleição
- O secr. :.

dos cargos va-r
, T. Torlori.

J 70S,

COMPANHIA ])B FIAÇÃO E
TECIDOS -IÀGiÜKXSE

Asscmblía Geral Extraordinária
São convidados 03 srs. Accio..

pistas para uma reunião extraordi-
nu iti ás 2 horas da tarde dc ,, ds
outubro próximo, á rua da Cai,,
dclaria, 11. 05, para prc.taçiio e.
auprovaçãò dc contas de u-.n dire-
ctor resignatarío e eleição d.íihi-
tiva do que terá dc substituir.

Rio de Janeiro, 26 de setembro
dc 1016. —L, G. de
r',ivcctor-pl-SÍdentc in
rj_7í3T_»_*S;-_^*"*-*",.-

Db GOXORRTfíiA CHI.OXI-
OA ou REC1DXTE, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dòr garante-se o tratamento. Tra-
lamento da syphilis. App. 606 c
914. Vaccinas de Wright. Assem-
bléa ?4. das 8 ás 11 e in as 18.
Sl-RVlOO 

"XOCTCl-NO, S ns
jn, —"Dr. Pedro Magalhães.

(U 9245

Se quizerdes progredir na vida.
deveis desenvolver as vossas for-

„„„. ças magnéticas, tomando o curso
«S 2269 de HYPNO-MAGXETISMO, do I professor KADIR, na rua Mariz

c Barros $7. Pelo seu mcthodo dc
ensino, com oito lições apenas, ja
podeis influcniriar e dominar ou-
iras pessoas. Lições lheoncas no>
dias ttleis e praticas aos domingos.
Tambem dá lições por correspon-
dencia. A ^

O qual. íacro. exemplo tle profanos
lv concerto harmonioso eni formo-

[surn '

Souza PintoÁ
icrinc. |

"» lí _T_"CT»ITS".'rf_-_II_S f TÍ-tTB |lltil
1 PiasAqui checando, intern

lho no Hospital «le ?. Zacharias
S. I.nzia, onde foi sitbntcttido al-
melindrosa operação, achanilo-se I ' '
cm perfeito estado.

Tenho a declarar q-.;e, abaixo dc

Doptaste-o, Crcador. de prendas
[mil

Com um centre, alma de anjo. c
[ticila inspiras

ttdcs, espirito gracil I...

tirlm ÓCIO
;-:«go

Manoel
seu

Antoivro de
o activo t-

Deus. devo a vida do mett filho ao
distineto operador dr. Pinto Per-
íclla o a seus assistcittrs drs. Al-
fi-edo Mendes, c Dircie, do Amaral,
aos quaes deixo aqui os rr-eus
agrnílc-r.npníos.

Rio de Janeiro, 30 de setembro
de 191."-

Antônio GomKS Fiiit-BtitlXilA.

A esse molde
Céo-s c terra

1 128)

ncantòs, abitndâoj Deus
[stipprira

divinal perfil.
tudo acelama Dja- í

| tivra !... i
J. M- ,

C, r---ir-.-iu.to-a.'
ile Souza Oliveira, j
capitp-1 e hieros.

O soeio Joaquim
OKvwra A-sitm- í-odo
- ¦ ¦ . Jr: soeieilade que ora s;
dissolve.

«V-rgiralia, -*; Sa setembro di
inifi — .lo.ic)iii'iii Ar.t--.iio de Oli
veira. Manoel de Souza Olheira.

(R 4!

Scholá Cantorum
gramnia:'•'. Cappoccio
letto*i.

feros', — "O-
mine", nioíetto i

Borlola. — T*lfi_>riiiojci —
ra barylono, pelo -.'.-.
1-ilbo.

Pcrosi — "Cantabo
motetto, pira alto c i

Rin-iinelt,) — Sortie
Rio. -S de sçlcmbrc

A secrciaria, listher

seguinte pio-
- En

c-Dcum.
Tantitni

(quin-

S P'«- I
e '.ene-!

RODA OA FORTUNA
DERM 1'ONTFM

DEOLARAÍ-iO
Manoel Campes, fqiruis

classe
.li. Hs
aigtiar se -Mstipel de' Olívein
-^Rio. 

tn - 9 - 0.6 - meei
«V Olheira Campos. II ,-'t' '

I-Nir.úla lie Eerro Cenlral
., declara tjue.-PiWsa n as-
Manoc! de Cam-

ÕElIíii

Domino

M tT«533 !

Anligo;
Moderno',..
mo :...'¦•
Saltcndo!,..
2- pramio
ü 

*

4" »

139
500
fi"l

Coelho
Rurro
Carr.cllo
Gato

071
, CO í
. '*'.*«
. 00'.!

ÂTTENCÃO
. CASA "TrRl*-VA" A' RUA

SENADOR EUZEBIO 187
Acha-se em liquidação forçada para

rcaliar dcfinitivaineute com seu ne-
S«icio de -azemlas, Armarinho e rou-
uas feitas, c tudo será vendido sem
reserva de preço a saber : Umas «les-
dc 35b, Bancu' «lc 1". jdo e 600, I.e-
vaiitine muito lurga de 500 a roo,
ItustSo Pernambucano A<"> c 600, f-i-
naróii muito largo 4S0. c Soo. Ze-

phir listado pnr.i camisas, çcrouIas,
etc, 420 a soo. artigo Im»,'" -'"

a 700. (lilo Vrar-.ccz 700 c 8S0
cado xadrez .i«">o. 500. Ooo c 680,
prlinc largo cores firmes a 600
«-.tampado c cíires lisas a 600 1 . c
Pc-hii-.elin '. Brins listados claros c
escuro. 700, Soo. 000, dito alpaca¦ '-  Alfaiates

Ki?
Crc;
voü

FERIOAS
darthros,

empi-

.eus,
eczemas, sardas,

pannos, cSmichÕes, ele., des-
alpparccrm |ra"pidamcnte tisán.
do Pomada Ltizitana. Caixa
i$noo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
tt. 62 (Largo do Rocio. E

A 40.50 J
i_fíaiiXMzmmvmmii-mmto*mz_aMm aa ¦panam

Banhos _e mar em casa
V-cndem-se na rn,-- Súo Perlro

n. 42: Ora.ir,'es iv. 7; d rogai, na
Pa-lieco, rua dos Andradas. p
ipliarmacia Oi latido Rang-l. Uni-
cos nnalysaidos c recommen-lado-s
por dislrjniabos cliiúcos desín cr_;'i-
tal. Extj.-um a irarca regi--!rada
onde se lè: Sirva Comes & C.

(6.174 )'R

nR.\vi>'.. niiiM.in
óbMMKRGIO

1)0 I

oiistnõ rAiiAXAi-Sr-ii:
Dc ordem 1

ti-io ;odo_ 0;
de .,--•! n-.bK-ii
ção d-i nova
eni nrtiurira

-tÜ-MltO rlt-

para
pera
Llh-c

I !•!¦•I oi"l:r.:irrii t
e.nriii ¦, niarcAclft

couvaçiii^o para
2 :'.t li

A '.:'.'.-.i do Coximcrcio convida os
co-.nmerciaiilts dev..'. praça para
uma graiide reunião, que sc reali-
zr.rú 110 dia 4 do corrcTlte, nn sua
sede, á ma Buenos Aires rr. 136,'.s 14 horas, r.í: 1 -1 de tomareui co-
nhecimento dc uma scsiiimlii repre-,
scuifiçSo, que lim .--•-.- dirigida ao
C'..n!»ri-r..u Sacioiial, c«.ntra o nu-
jrmeuto. nivitiado, de 15 "1" na quo-

M
1

1 de oiítubro «le 1916.

noiAM-AI'-' Dí' NOSSA SK-1
NHORA DA COXOItirOÃO
AVPAr.r.ClDA IM) MI-lVIvR j
São convidados iodos 01 srs. ;

.rmno."5 quiíes dejsja .Irniaittlatie •» \
sü reunirem cm sessão no dia í* |
dc outubro, ás 11 lioras, 110 Cnn-
stslorio da Çancüa, afim <.\v t-e-
gerem .1 a-niinlslr-ção paia o nn-

i no coiv.proi-Ufâa! tlc iot6 a \0l~-
Secretaria da Iiiua.ndade. 24 de

«eíembro de loifi. —- O i* secre-
1 tario, .-!. S. dc Oliveira. R69o»

Affuia de Ouro

COt-l
desde

i-.j_.-ao.-1-

BSO
1—10—23—*n0
-OU'.

4SS
Rio, 80-9-918.

r ,;.i_, dito assetinado para
-no _ 1.000 — 1.200, estrangeiros
I.400, brancos 700 —. 1.009 o 1.200,
'irlm inr.i vestido «'ires tirmcs f.50.
xadrez' preto e branco para sai.=
ooo e 1.000, Tecido fantasia noyiila.
,!_ desde 600, Gorsorão com listas
,1c seda Iodas as córes 1.000 ! ! Mol-
lilol e n:in_ouks ric=ric i.o«>o, Pçcidos

s.-ila grande variedade, Monns
2.0.10 a peça Presidente 6.000,

Cretòne superior para lcutocs desde
i.f.oo. Algodões desde 1.200 a pçça.
Furador 4.?"-.i I enfestado para len-
çaes desde iíoooj Camisas dc dia
hem grandes para senhora «lcsdc
t 500 Saias brancas desde 2.200,
Moias' dcsilè .150, Colchas «!esr!«; 2.500,
P.lr.-as «le voil desde 2.500. Atoalna-'
do branco «r de córci com 1,50 dc
larsum desde 1.-00, Toalhas desde
300, I.cncucs Rrr.urJcs para banho'1.000, 

Ternos rara manca «lesrje'- 
(ioo. Bordados itesrle 200 metro.

TruT-.-.i' 21:0 i- 250; r?:is«ipn.=ori05
-ic-.!- 600, .Cobcrtnr.s -.'esrlc 1.500,
Lenços ii.--.de 200. Pentes A._-\k 200,
¦Pó «le arroz ilc-.le --no. caixa grande-un, ("nmtil.tn sortimenlo •!¦.- roupas
irirr' homem, variedade cm Prji-^res,
í Hom riortinionto cm i>ar.noi prirn mr-
u. etc. eic ._ <S 249)

GonorrMas
curam-se rapidamente sem
precisar injecção, com _ o uso

ria Opiatina. Rua do lispirilo
.auto n. 20, pharmacia Ruas

M 5470

(«n íórma de pilúlas)
O mnis poderoso especifico para a cura da Sy-

l-.iil.s c de todas as doenças resultantes da im-
pureza do sangue. O DEPURATOL 6 im-
minenlomonte superior nos seus effeitos a todas
as injecções. Garante-se a cura.

TiÍJjo com 32 püulns, S a 10 dias tíe tratamento,
51.000, paio Correio mais 400 réis; 6 tubos, 27.000, pelo
Correio mais lgtldO.
DEPOSITO GERAL: RhápmàciaTavares
63, Pi'aça Tiradcnles, 6*3 — Hio de Janeiro

mmmtmmmmmmí ______!

POR 2$000
Sc conseguirá um esplendido re-

Ir.-ito a cravou, tamanho 2.||3o;_sc-
melhança absoluta. Prazo máximo
para a entrega ires dias. Enviar
photographia c importância cm sei-
los para J. ?•. rua Monte Alegre
n. 283. (S 201)

MENINO
"Precisa-se de um para praticar

no commercio. Exigem-se optimas
Constituição, 36.

1S4.

CASAS PEQUENAS
Alugam-se petiuenas rasas, com

dois tiuartos, duas salas, cozinha «
quintal, installação cleclriea. 'hj-.-íii--
nicanientc còiistruidas, com bondei
á poria, loíar saKibre, por módico
aluguel, á Villa Rosa, ú rua Bclla
de S. João a. 250. As chaves, na
quilanda n, 25/, da mesma rua.

ESCRIPTORIO
Aluga-sc t

.«.oSooo: A n
Casa Muni/..

espaçoso
do Om

Caixas para vender doces
Vendem-se algumas, notas, liceu-

ciadas; rua Òrcgorio Kevcs, 4S,
Engenho Novo, próximo á estação.

(¦•159 J

Machina de costura Singer
A prc5laç5cs mensaes de ioSooo

«í a dinheiro com grandes abati-
mentos eom direito „ vinte llçõcn
de bordados grátis: trator com o
agente na ru:. ilo lloripicio 11. 220,
sobrado; atteiide-se a chamados
por favor p-iu teK-_«hDt;e i.c3g,
N. 7015 3

Ti^TURARIA RIO BRAMCO
29 --- AVENIDA MEM 

~DÊ 
SA'— 29

Attende irnmediatamente aos chamados pelo teleplione -*
Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3S000, lava por 5$o°o; tinge a roupa sem desbotai- —
Especialidade cm trabalhos cm roupa de senhora.

-PREÇOS ItlODlCOS

V, Ex, nio quer mobilar sua', Orchestra exetoie
casa sem gastar dinheiro?;
mem..
co, toi
ciiuelo

» (inc poct: conseguir iai.it-j
por aluguel mt-nsa! c n.odi- ;

l«-.s 1.3 moveis-, rua do Ri_-.
n. j. Casa Progresso. 1

A orchestra .;-.i.. deliciar- o»
frequeias-Iorcs de tltit clirli chie,
no r:-iVro. nffereur seiis servi^o-s
pnra chás, haiics. Innclis, ele., -R.
ria Givria n. 40; T-.-«l. C. 810.

(«5r4 "W
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¦etesisMlora cblRTélft diplomada' cbnrdisTincçacT pèía'Acrítléiniá'dé Villà' d_"~Pari_, com casa cm Paria; no "Boulevar

¦a rua da Assembléa 337 iÇ andar, .ibiiisò* da Avenida Rio Branco, onde as suas amiga» e freev
iam defeituosos,, ficam perfeitamente elegantes-pelo sen processo e mais barato do que compn

dida para a. própria pessoa, sem defeito, como acontece por ahi. Os seus collctcs náo uioolnm

Baltaer -i_i. .PalM^!£ _*",_?.._* .Ji' 7,...'í.iL.j_. *?___» o»,, iniiiai feito com elegância, ainda que os busto* •_-

a-cm. qualquer loja e nüo («tS- pa-»-** çroflrw pessoa ;*?**,i*o»
nmodam as pessoas ainda mesmo que nuo estejam liaU.luad'as a

a cima',
com JOS 

«em um
andar"

'de eolltlr.
lindo coliete c ompleto, feito sob mo*

DROGARIA E PHARMACIA HOMOEOPATHA

COELHO BARBOSA& O
Grande prêmio na Exposição Nacional de 1900 '"

(Oleo de figado de bacalháo, em homoeopathia). Sem
goslo, sem cheiro e sem dieta

Pesai-vos antes e 30 dias depois

I? ___""" "" '"'"*S-S «*rf

CÜRASTHMA—Cura
¦s bronchitea nsnía-
tliloas c a astlunn,
por mais antiga que

FtOURESINA—Re-
médio heróico para
.flore- brancas, cura
certa e radical,

.?ARIOLINO —
Preservativo contra
«s bexiga;..
HOMqEOBROMI- 

'

UM — (Tônico
«constituinte» bo-
mrcopatha) para de-
liilidade, f a s t i,o,
falta de cresci-
mento, etc.

CHENOPODIUM
ANTHELMINTI. y

CUM — 1'ara cx-
pellir os vermes
das creanças, sem
cau-sar irritação in-
tes ti na.

CURA FEBRE 1-
¦Subslítue o «ul-
pliato de qiiiiiin.1
em qualquer fcl.re.

.PARTURINA—Me-
dlcamento destina-
do a aceelcrar,
sem inconvenientet, portanto, Bem Especifico contra a COQUELUCHE
DEPOSITÁRIOS EM TODOS OS KSTADOS — EM S. PAULO : —

Í.I/Í
IIWM m «4 *

CURA
Intlu.u-as, const.paçoei

e íníceções grlppaes
em i a 3 dias

Quitanda ItiO o Ourives 38
perigo, o trabalho
do parto;

LIGA OSSO- fo-
deroio remédio que
liga immediata-
incuto oi cones

c estanca as lie-
tnorrhagíàs.

PAI.USTRIMA -
Contra ímpaluitis-
mo, prisSo Ao ven-
ire, moléstias do
(ÍS.d-j e inio-
in nia.

VENUSSINIUM.—
Heróico medica-
minto destinado a
curar os manifesta*
rões Ry-pliiliticas,

ESSÊNCIA ODON-
TALGICA — Kc-
incdio instantâneo
conitra a dor dt*
tlcnlcs.
ltóssiiè este antigo

cÈtialbéiociniento^ o
sortiiiiento completo
nn Iodos os mediei-
mentos Jiomçe&pãthi-
cos, mesmo os mo-
ilernaincnte emprega.
tlo-F, c iiue lhe s3o
fornecidas por casaí
as mais importantes
da Europa c da
America do Xortc.
BAF.UET. & O.

È"-____ dSkW

MOBÍLIA de gosto 1
Vende-se uma para iloniiilorip, |

em peroba clara, estylo inglez,;
lendo o armário de ,1 corpos, es-,
pclho.. formando tres faces, cem
uso- apenas dc dois mezes. fará
ver e tratar á rua Senador Uan- j
tas, 45, térreo. (•__. 7184 ;

ura
Novo modelo de Espartilhos! curto.

tt selos, lonso (le quadris droild..-
TMit. .rtliopcdico, coniniodo, infati-

Sivel, 
elegante; cum o doininuto peso

o 300 s.ramiiias.

Nâo pode s@t*
imitado

Confeccionado soli medida cm sn*
jiVriòr tecido de varias côrcs. com ap*
pHcação bordada; expressamente ur-
m»do com baleia c co... 4 jarrc.clles.

O Ess|sa.*tS8ho
tido a Rflinde aiiccesso

ao alcance dc todos

PHARMACIA
Vende-sc uma fazendo bom ne-

Sócio, por 2-.ooo?ooo. Trata-se
com A. Cons & C, em Santo Au-
tonio do Cliiaiõr, E. de Minas.

(SS40 .1

ESCRIPTORIO
Alugá-sé o sobrado da rua da

Qutawln, esquina da^ Alfândega;
aluguel; .35051000. Trala-se na
Grande Maiuiíaetura Penna Fiel.

(M 6020

tsPêndula Brazil"- 149 Rtta da Quitanda. 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relógios c jóias a preços mo-
dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de s3«_oo. Reccbetn-se assignaturas.

HÍPOTHECA
Transfcre-sc, bem garantida. —

Trala-se á Avenida Rio llranco,
151, sala 12, não se adniittindo
absolutamente intermediários.

(R 70S2

COMPRA-SE
dentes de dentidtiras velhas e to-
do apparelho da boca cm ouro c
platina, qualquer quantidade; pa-
ga-se bem, Av. 'Rio Branco, 105.

(1. ;-"«/

, FABRICA A'

RÜ& SA ASSEMBLEâ
xx. 191

encontram-se todos
os artigos para ma-
uipulação de Espar-

tilhos

Augusto Froiro"fazenda
VciuVcse uma dciiomin.ula Pa-

seitde. do Mneiico, tom ::-'<. ai-
quoires Bcoimatlatcos de si.pt rioivs
terras; tolido 40 a!lv|iteires 'em
malSla virgem, 10 pastos cercados,
plantados ile gramma pVrnambiico,
gordiira, roxo e .laraguá, Luas var-
zcas, 200 nvil pés de café forma-
dos, -•-•<> ui'i'l diso.i dc um a qujt-
tro iiuiiu:., ..uo oa'bççais de gado
vaecuii-.. aiúiiBies de monlar.ia, ex-
cclieiue orjnçãt) ile ipc.r-c.es, ceva
com tiUKlué e água encanada, ba-
nheiro pa,.'a "..mio, curral, lavador
<lc café, terreiro de pedra, eng.--
nho ile ciiífé para beitoficiar 300
arrobas .ii.arias, ntoiiillio. ínoderno
para 6 saccos • il-c fubá .diários, tu-
lhas, ni-igiiifica, rôde tclcplíoniea
Uinrii o municipio ie intinicEpios \n-
siiilics, casa de inovada mubiltada
com ngua encanada e íMummadíí.-a
luz c«;'eii;i«ica iprcpria. A fazenda
cujas tcrrns são exce._i-nt.es .para
cenóaiés, ssltlá toda colonizada 1: a
uma Icgua dislantc <l-.i esfaçãp de
iS. l.rjiz, iH. «Fi .Leopoldinn, he:
tado d'e ..Minas Oeracs; .inita-sc a
rua Tihèopliilo Ottoni 11. 93, cmn
GalieiVo Comes fi- C". (601.3 «)

MOVEIS BARATISSIMOS
I,e,.iicl ile Carvnlho & C.

_Rixaj dos _A_ix-dLracl^s 29
Dprtnilorios, sulas tle jantar o de visitas em vários

estylos, grande variedade do cadeiras e outros moveis, la-
peles o capachos a preços cxcepciüiiacs. J 7114

Homoeopathicos videntes
A todos que soffrem de qual.

quer moléstia, -esta sociedade be-
neficeiite fornece, GRATUITA
Mli.NTI., diagnostico d.-i moléstia.
l*ó mandar o nome, edade, resi-
.lcucia o profissão. Caixa postal
n. i.n^;, Uio tio Janeiro. Sello
para a icsposln, J rnfi

IaBRÍCAIe CERVEJA-
Utcn lios

com o sr.
de Marco i

coniplelos, veiide-5.
l''ra„ão, rua Primeiro
. oi, sobrado. J 7127

MOVEIS E COLCHÕES
Vende-se tudo, pertencente a

este ramo, por preços razoáveis;
reformam-se colchões na ofticin.a e
deposito, á rua Conde Leopoldina
11. 84, casa Machado, São Chris-
tovão. J ru')3

Cachorro roubado
Avisa-se que não comprem um

cachorro felj.udo prelo, novo, de 4
niezes de cdade, porque foi .rouba-
¦do hontem da rua Dr, Sattamini
numero n. (75<ii

Elixir Castilho
Poderoso ^sípcoirico om aiiolcs*

tias syphililicas, o mais eitci_ic*i [
ate hoje descob.i-to, cura com se- 1
guranK-a«.. Alfacçõcs ...npliiliffcaa!
.1-_je1111__.ti-.1no',, Bon|iri-hóas.| ,.in_, j
be.v5;:;a, figado, corrinuiiío dos ou-
\ilos, 

'fiiKilm-.-iWe, 
tod-.is as mo-

lòstiasi prownieiues do sangue. |
l.iieonitra-se nas priiicr.pac3 (diar- j
maciaa c drogarias. Pliarmacia j
Cardoso. Ca.-c.di.ra. |

lilia São Peilro 11. f-S; Andra-1
dns, 4,i; UrtiBiaayana, pi'. \'-eiulc-1
se na rt» tio Areai. _______4__j.____.

SACGOS DE PAPEL
«Fabrica qualquer quantidade í—

Consultem os nos:,,-:, preços, que
encontrarão vantagens.

— B. SOUZA & C. —

51, H..11 «lu Sliscii-loortlia, 51
Telephone Central 11. 34«í9-

(M C599

AVISOS MARÍTIMOSB6MÍ0PAT1HA S |pl r ¦
INDIANA ^^^ jr™"^*^^ |

^mt LLOYO BMS1LSI1
PMCADAS MARINHAS §
(EXTltK OUVIDO!', \i KOS.V1UO) |

I LIMIA DO N011TE
D paqitet»

Ernesto Domlingues
da Silva

Artluir+
it-

Ultinri palavra da itultis-
tria p_iar___aco.__icahom«_ci.
.patlia. Fabricação polo pro-
cesso norte atV.oricano <te
DYNAMISAÇÃO DIÜCI-
MAL, cora tinturas impor-
tn.lat. do.s Miolhoroü esta-
bclcciuu-iitoi. estrt.ugolros
ou cxtraliidas . dt. riquls-
simtt flora «acionar. Fabricada exclusivamente
com o KNOLISH HOMOEOI»ATH1C. ÁLCOOL,
pltarniaco|ióa- ingleza.
ESPKCIALIDADKS HOMCEOPATUiS

Svpliilis: lioulias, vícios gitsànguir.eos, etc  "

Grande iabrica
de Colla
"SANTA LÚCIA"

Colla Extra-Hamburgueza
Cclla "ESPECIAL"

Colla "OPACA"

As nossas COLLAS são
extraídas da gelatina de os-
sos, por processos moder-
nos. Não têm cheiro. E'
homogênea. Não têm breu.
Não é feita com PELAN-
CAS como as similares de
outras fabricas.

Não façam suas compras
sem examinarem primeiro
os nossos preços c amos-
trás.
Depositários: — FREIRE
& LOBO — Rua da Alfan-

dega, 30 — Rio
Caixa Postal 1073, Tel. nu-

mero 1516
(R C639

r.aia, brilhantes,
-Monte dc Soccorro,
na pra.ii Tiradentcs,
Garcia.

cautelas do
compram-se;

64, Casa

Rua do Senado N. 35 — Esquina da do Lavradiò
Alujra-se a grande loja deste predio, completamente

reformado, com installaçào propr/a para bar, café, res-
taurant. —. Trata-se na Cia. Cervejaria B.ahma, rua
Visconde Sapucahy numero 200. — Telephone Central,

FAZENDA
Vemlc-se uma boa fazenda, dis-

ta uma lestia de Entre Hios, Es-
Irada de l-erro Central, c uma le-
t",ua dc Parahyba <lo Sul. Informa-
se com os srs. José Nédòr e So-
brinhos, em Parahj-ba do Sul.

(J 6140

wwaw-EEtsas nsaanaasextr-.

ESTAÇÃO DE I

llYPXO.MAGXl«yiMSMO
Se tinizeriles adquirir estes po.

líeres, rapidamente, procurae vos
inscrever no Curso do Professof"ICADIIÍ", á rua Mariz e flarròs
n.. S/. l'elo seu meihodo de en-
sino, cum S lições já podeis in-
fluenciar e domin.ir os outros.

1-az trabalhos de Somnambiilismo
e outros, sobre diverso., assuniptos
da vida. C983 .

GAFE TRIÜMPHO
I.,1NHA AUXILIAI*

Vende-se uma confortável si- |
tita.ão, próximo íi estação, mediu-;
do 

'de 
largura 133 melrus por 300,

mais ou menos de extensão, con.

tendo predio solido, com seis quar-,
tos, (lua* salas, corredores e cor.1- ]
nha, mais dois quartos para em-;

pregados, coeheira, gnllinhçiro..,
pasío para animaes, differcntes
arvores írutiferas, hortaliça, pe* t
quena malta, uma pedreira crystal
e água nascente. Agna do no-
d'Ouro, muito próximo. Trata-se
com o sr. Luiz Machado, proprie-,
tario. na mesma. K ____5y ,

ÜilGANO GLAÍIDÉE

Puro c saboroso, á venda em
toda parte. Torrefação e moagein.
Praça Tiradentcs ..6. .1 7111

7$500
Esta quantia representa a

prestação inicial de um esplen-
dido lote de terreno em Guará-
tiba. Adquirindo hoje um lote,
v, s. em dezembro, quando esti-
verem trafegando os bondes
electricos, poderá vendel-o por
dez vizes mais. Ourives n. 45-
Companhia "BOM-RETIRO".

MOVEIS E MAIS ARTIGOS
Crnnde reducção • ou queima: cimas

i!e cnnella ou peroba, para casal c
para solteiro. .15S. ,.o?, ,.S$ c 45$; di-
Ias dc nrame, a 8$ c I2$i loilcltes. a
¦i.S c *u$; ditos superiores, a 00$.
100$ e 120$; Ruanla-vestiilas; dc 4"? -*
(>u$; mesas de cabeceira, a 20$, 2$%
e 30S: commodas. a 40$ e Co$; guar-
da.praias, a ,10$. 3,.$ e ?o$; cadeiras
para sala de. jantar, a 2$'".oo .iÍ.-íoo e
5$; mesas nara puàrto e cozinha, a
6-000, 8? alé _oS; ditas elásticas, dc
;o$ n OüS; nuarda-coinidas. a 25$òòo.
Mobílias para salas de visitas, tapo-
tes para quartos c salas malas p.ara
roupas, ditas para collecio c outros ar-
ticos. Temos completo sortimento de
colchões nara casal e para solteiro, a
3$, 4$. -ií alé 12S; almofadas macias,
a 1$. t$ã°o e 3$ooo. L?nzetu-so c re-
formnm-se cõlcliuéa de crinn eom ner-
Feição, «n officina e deposito ''TER-
UOR DOS lUl.ATiaii.OS"., á rua
Frei Cnncca n. 300, próximo ú rua de
Catun.liy. (.10 R)

SANATOL. . .
UTEROVATyDL
irheumakSl.
bronkalol..
hemotanol.
thermotol..
Oleo de Capivara
Oleo de Giidnsmorrhue
GUARANÁ'. . .

Moléstias das
utero, etc -,-•
Rlieumatismos, dores lo-
cpes, etc ••••
Iltonchitos, asihtna, tos-
sos ,••,•.•,•_•
Anemia, chlomsd, debili-
dade  : .-
lebres, erupções, grippes
o sezões
Tônico pulmonar o san-
guineo •
Fraquesa infantil
(PnuUiiíeá sorbilis) Ksgo-
tamento nervoso

2$
2$
1$
1$
1$

DEPÓSITOS :
RUA DA ASSEEÜSÍSLÈA, 52

RUA 7 DE SETEMBRO, 61 - Casa Huber - Rio
VontUis om grosso para todo o paiz, OraitUos

descontos á vista
Teremos stttisfnção om responder a todos os pedidos do

informações sobre todos os propôs, etc, quo nos forem ende-
re ados 

"pelos distinotos amigos e freguezes.
Laboratório: RUA 4 DE NOVEMBRO, 12 - Ramos - Rio

TELI-PHONE VlIXA 464
EPITACIO 1>A «SIL.VA &> C.

aaÉMBSS-_-B___B__5B

mim
Chimico estrangeiro,, vende a

formula egual a Teerzon e faz a
montagem da fabrica; tratar á rua

Ouvidor 63, loja, segunda-fei-
das 12 ás 14, iiequcno empai»
capital. R S'

Moveis a prestações
Querem comprar inoveis a pres-

tações por pre.os baratissimos, en-
tregando-se na 1" prestação, sem
fiador, visitem a Casa Sion, na r.
Senador liiu-ebio, 117-119. Tele-
plione 5200 Norte. (S 179'

Sairá Quai-la-fciia, 4 do cor-
rente, ás 12 horas, para Vi-
ria, Bahia. Maceió, Recife, Ca-
bedello, Natal. Ceará, Mara-
nhão, Pará, Sanlarcm, Óbidos,
llacoatiára c Manáos.

LINHA AMISKICANA

0 paquete

ACRE
Sairá no dia 3 do corrente,

ás 14 horas, para Nova__Yqi_k,
escalando em Bahia,
Pará e San Juaii.

nacasBas

Recife

LIXIIA DO SUL
O paquete

SÍRIO
Sairá

rente.
¦exía-fcii-a, 1

u horas, pa-a San-
ros, Paranaguá, Antonina, S.
Francisco, Itajahy, Floriano-
polis, Rio Grande c Moiilcvi-
ildo.

LINHA I>12 SEUGIPB
O paqueteAlmirante tapar

Sairá quinta-feira, e6 do cor-
tente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravt-llas, P.
Areia, Iihéòs, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió e Recife1,

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos pai;uc-
tes levar 011 receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do Ira-
f ego.

f

-—-——^-mt
ACTOS FÚNEBRES
Commenáador Fer-

reira de Mello

t

Cura radicalmente a queda do cabello, destrdo
a caspa, evila o ombranquecimento e faz nascer
novos cabellos — VIDRO -18000.

Vende-se nas Porfumarias c Drogarias. —
Em SSo Paulo: Casa Lebre, e Baruel & G.

COLCHÕES
Vcndem-sc .para solteiro .1 jj>,

4$, 5? e 6?, ditos para casal a 7í>
9$, e 12$; na officina e deposito
da Colchoaria da rue Frei Caneca
n .309, próximo á rua de Catumby.

6280 )

PALACETE
Aluga-se por contrato grande e

esplendido palaccte cm centro ds
grande jardiiVi e chácara, perto do
largo da Segunda-feira. Trata-se
na confeitaria do mesmo largo.

R 54

Mclinã Cccilia FenV.itt.
de Mello; dr. Octavio Fer-
reira dc Mello; Juribia
Ferreira de Mello Golzc,
esposo e filhos; Aura Fei-

reira de Mello Fernandes c seu
esposo e Hebe Ferreira dc Mello
Macieira, seu esposo c filha, par-
ticipam o fallecimento oceorrido
em Santos, do seu querido-esposo,
pac, sopro e avô, FRANCISCO
AUGUSTO FERREIRA DE .MEL-
LO, e convidam aos seus paren-
tes e amigos para assistir á missa
de setimo dia, pelo repouso eterno
de sua alma, que sciá celebrada
terça-feira, 3 do corrente, ás 9 i|j
lioras, na matriz do S. S. Sacra,
mento da Antiga Sé, agradecendo
á todos por esse acto de religião.

7161 B

Rozendo Pereira de
Figueiredo

t
TELE-

«AmeKa Rosít Biango-
lino de Léo
Leopoldo de Léo e filha;

Vicente de Léo; Fernando
de Léo, esposa e filha, Cyro
dc Léo, esposa e filhos; Ma-
ria Celestina Biángolino;

Heloysa Cândida lliaiigplino . Ba-
ptisia, esposo c filhos; .Adelaide
Francisca Biángolino Pires, esposo
e filho, convidam a Iodos os dc-
mais parentes c pessoas de suas
amizades para assistir á missa dc
primeiro anniversario ilo fallect-
mento de sua extremosá c querida
esposa, mãe, nora, cunhada, irmã
c tia, AMÉLIA ROSA BIANGO-
LINO DE LliO, a qual será celebra-
da amanhã, sccuuda-íeira, 2 do cor-
reute, ás 9 i]j horas, no altar-mór
da egreja de _.-. S. do Monte do
Carmo; desde já a todos anlcci-
pam os seus agradecimentos.

(S 241.

póniingitoa íh
Silva e senhora, Flòriana
da Süvu Macliailo c filho
iíaltliazar da Silva Pcrciri

ii scnlior.., dr. Arthur dn
1 Silva Nobre o scullbra, __oi.,idu

Caldas da Silva c íillio, parlici-
pam a seus parente., c amigos <i
íallecimeiito tlc seu prezado ir-
nião. cíliiliailo c tio, ERNESTO
liOMIXCLES DA SILVA, e os
convidam para acompanhai seu.i
restos mortaes paia o ceiiiiteriii
de São João llaptisltt, hoje. á.i
10 horas, saindo o feretro da rua
ila Passagem ti. ioi, por cuja
acto de piedade ;.e confessam ri a-
im. II .-»
^BW!68aMimS.3mgZ3!iW3!i-*}{
Dr. Francisco José da

Cruz Camarão
Còiiuucnioianilo ., daladk

anniversario natalicio do
saudoso DR. FRANCISCO
JOSÉ' DAv-GRUZ CAMA-

RAO, sua viuva intuída ceie.
Inai' uma missa amanhã, segunda*
feira, 2 do coiTçnte, na egreja <!«
cemitério de ,**. João Cantista, á*

Simão Berguestein
. Rachel Ilei-gubsl.in. o filhos |.iãr*
ticipam o fallecinietito de seu idrf-

1 latiado esposo e pac SIM .0
BERGülvSTÊIN, e cottvidam a lo-,

: dos os parentes e amigos paia acom,
paiihíirciii á ultima morada, hoje, ás

j o horas, saindo o atitude luiiçbre
da rua Visconde de Itauna, ri-, 19,

! nara o cemitério do S. Fratlcisc»
Xavier, anlccipando-se desde iá

' eiernaiiiente gratos. I S;-"**""~"~~" i_sasa_GP_3SB9__i__sa
Attilio Boselli

(f." M.KZi
A viuva c filhos de \T-

TII.10 üOSIU.LI. farão rc.
zar uma missa pela alma il«
seu praiitcido chefe, ná
çgrcjíl da Lapa dos Merca-

dons. pelas 9 i\z hora.;, amanhã,
segunda-feira, 2 ilo correu!.., sexto
mez dc seu passamento, e pedei»
11 compnrecimciilb dc loilos ospa-
rcilttfs t' pessoas de sua aaii/sdc.

.1 I0'.|

f

OOXSUTjXOIUO PARA
3113 DICO

Alnga-se um com dois comparli*
mentos e Fala dc espera, mobilado,
janellãs para Gonçalves Dias; largo
da Carioca n, 24, >" and. (.1 9«0

Tvali.-iHia pelo verdadei. syste-
rna dos indigeiias, desconhecido |
no Urasil. Realiza todos os tra-
obalhos por mais difficeis que sc-

jam, obtendo tudo que desejam
como: casamentos, paz no

I1
1

j Q

«¦I¦
li

,7!7R^S.giJ6_ff?:-*ff.^
"A B§VlfViOeSLIARIA"

Sncloilmlc Cooperativa do líesponsabilidnilo Liuiitaila
«Caixas frediaes»

Prcslação Única e joso de direitos durante 25 annos
SEDE: AVENIDA RIO BRANCO, N. 151. 2" ANPA1!

Caixa Postal 11. 1961

Greolina, tintas, lacres, etc
Offercce-se um apto fabricante

destes e outros produclos de fácil
collocação c de resultado spgtfro.
Depende de pouco capital e dá-s»
todas as referencias, . rp^nlo a
oonípelciícia e lioncstiitades. Of-
ferias a Indilíti-ial, nesta rela-
ccão. E|f

I*artlcl*.iaçücs sointtnaos
dc setembro dc 1916 — 3n pnrticiixiçtto da Caixa Predial

59$oòo, coube á matricuta n, í(S8 — 5" Secção.
26 de setembro de iç>í ó — 3rt participaçSo da Caixa Predial

iüo$ooo, cntit'e á matrícula n. 4878 —. 3a Secção.
iAccciiam-se Goftrqsjiondehtcfl nos subúrbio.-; desta capital o cie

d<a Am Estadúâ-,•a-s__^-xr.?,ss_^

MOVBSt PRESTAÇÕES
ea

I>R SKTEMnr.O 209

Moveis a prestações
V. cie. quer mobilar v. casa

nor preços baratissimos, entregam

1$Q00 O KILO
Café dos Estados, moido á por-

. ta. Qual é a maior vantagem do
sc moveis na 1" prcstaçíio, sem povo? dí' comprar mais barato e
fiador, na Casa Sion, á rua do melhor. iRiia Uruguayana, esquina
Cattete. 7, telephone 3790 Centra), da do Hospicio, botequim.

(S 1801 (S 5434

lar, !
naitiíficulladc

commemnc
quaesquer moléstias
beldes. Todos os
feitos rapidamente.

vida, atrazos
taníbem trata de

por mais re-
trabalhos são
Consultas por

escripto. ioíooo, com direito a uni
talisman seientífico c 'poderoso,
do gênero africano, para resolver
qualquer ãssuinpto, Consultas 110
gabinete, com direilo ao mesmo
lalismau. s?ooo. Todos os dias.,
das S -ás 17 horas, á rua Iguassú
11. ,.'2i. Madurcira. com o sr. P.
Machado. H Cooi

c suas complícaçücs. Cura radical

JOÃO ABREU.1 D
,5 ka 18 liorasi l
Aro, t'.(.

AVENIDA MERiDÜM
Aluga-se

paviineiilo
duas salas,
perieiigcs,

Vendem dois prédios
Vciidem-se duas casas velhas e

05 respectivos terrenos na rua Co-
ronel João Francisco. Com o sr.
Paulino A. Pereira (á rua Ur.

João Ricardo 93I. J 6'8o R 33

l!Ol.l,i.Y..UO S. CII..I!.TOV.\0 N. 10
Aluga-se este predio cora todas as dependências, compte-

tamentè rc formado, em logar de grande movimento, para bo- j
tequim, bar ou restrurant. Tra ta-se na Cia. Cervejaria Bra-
lima, rua Visconde ü<* Sapucahy 11. .100.

CASA
Vende-se uma com ou sem nm-

bilia. na rua André Pinto 11. 138,
distante da estação de Ramos 2

minutos, com 2 quartos, 2 salas,
cozinha com fogão econômico c

muita acua, illuminada a íuz

feroantif do dio (le Janeiro
67, Rua Primeiro de Slarço, 87

Presidente — João Ribeiro do Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OHíRAÇÕES BANCARIAS

Dr, Américo Tavares
Cotrs-.t3i.i3 grátis; das 8 ás . ho-

ras. na pharni., Iiomeopathica São
Francisco! dc Assis, á rua Sito
Francisco Xavier, 40o1. (66?.* J)

Escripturação Mercantil
Ernesto Louzada leceiona á Ave-

nida Rio Branco n. 131 (_° andar)
das 7 ás 10 da noilc. c acceita tra-
balhos de cscripla. (S 171

pia,
i electrica, jardim, grande terreno

., .. lodo murado, prcco S:ooo?ooo¦ 1110-
nesta avenida 15b, "í"} bilatla e 6:.oo$ooo sem mobília;
com qualro quartos, ,rata.se „__ mesma, com o proprie-
luz electrica e mais tnrio a nuatqUCr. hora do dia. h,

«centio ile jardim._ ílr, n-rL.fürciicia vende-se com 03

trata-se na mesma, , . ,." do dia.
dc preferencia
moveis que a guarneceni, por inoti-
vo dc retirada dos donos. (I- 7201

FERIDAS!
MOBÍLIA POR 33100 ALUGA-SE

J Jr.
das
l'c.

rara saia de visita, de jantar] uma casa acabada do construir,
ou iardim; 110 deposito c officina própria para qualquer negocio,
de moveis c colchoaria da rua com esplendidas acco.nmon_l.Qes
Frei Caneca 309, próximo á rua para famiiia; na rua D, Anna

; de C: tuinby B 41 Ncry, 23 (-118 J

íFHiiCEUIiDO !
píferece-sc para assumir a rc-

sponsabilidáde e tomar conta_ dc
uma pliarmacia, aqui ou no inle-
rior, não fazendo i|iieslão dc grau-
de ordenado. Carta nesía reda-
.•ção. para D. D. D. (1 J tr1

Eneryil poderoso toiiioo
Novo anti-rlaefj maticío
_ESnex>.gril clepi-iffttivo acjr-aclàvei
í^ci dos ln._xat.ivos
Grande remédio c!a mulher*
Integra a força do homom
Licor o «lais saboroso

frici-Ulceras, chagas, cezemas,
"Ungitento Santo Itrazi-

,Rua Marechal Floriano,
Á. Gestcira Pimenlc!.

(R 6|iu

ras, etc.;
'.'iensc"

m^:^??rip;0he.
 l,.rf**«..iSll. ,_¦ S ./tr -*,-¦- -, JÍV¦*-_"¦ .... ^¦*¦í,«^J,-lr,l.-*, '¦¦ --¦¦«•-'*¦¦*

FAZENDA 1
V*endc-sc on troca-se por prédios,

ur, capital ou grande cidade dç
Minas, unia bem localizada, no.
fertilissimo vale do rio Negro, lo-,
gar saudável, a nove Uilometros da 1
estarão de Laranjeiras. |

Tem .1; alqueires de terras emi
trmitas, lavouras c pastaReiis Ae
capim gordura c d^Angoila, caie-
zacs, caunavines, grande pomar,
boa casn Ac moradia e muitas i
obras, inclusive grande casa em I
bom ponto nara negocio. O inoti- (
vo dn ven,Ia é o proprietário não i
ter famiiia.. Vara mais informa-
.ücs ooiii o prop.rietario \. líarl.o-,
sa — listrada Nova — listado do|
Rio. (R 3

h' ^esnrfa nas drogar is 3 J. KSi Pasheco
Granado S. C. e Araujo Prestas & C„ l

e íorlas as boas pharmacias J 59,!

PREDIO BIGYOLETTE
Vende-se um bom predio a rua,

Barão de S. Felix; informações do, _
no largo de S. Francisco, iS. cha- menino, a rua

pelaria. (S 6iS-*l

inde-se uma em perteito esta-
muito forte e elegante, para

Campo Alegre, 7S.
(A 6246

'11? C:Mfy

\ :.i'i: ¦¦..v^-.-ííA

COOPERATIVA ESPERANÇA
Auctoriüada

patente- 11. 23.
fiincciotiar cm todo-o Brasil, garantida por carta

SATOSIN

ai ter..

SATOSIN

rcmcilin iinico
ia curativa em",-s 

pulmonares;

pela
toda:

sua I
as.

agudos

Vehde-se uma com superior ar»
ma.'..- de peroba, tem completo
sortiincnlo em alcaluidcs e espe-
€Ía!idades pharmaceuticas
cada cm b^ni ponto, tendo a casal
accommodacões para pequena fa-l
mili,., desembaraçada dç quaesqtier
on.is. com boa freguezia por . -,
6:coo$ooo, paços de uma sô vr».!
Cartas ao sr. Alfredo Dias. escri !
piorii desta folha. .! 7H.',o|

cura os catarrhos
clironicos dos bronrjiio.5 c dos
pulmões nos diversos periodos
da moléstia;

cX SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re-
troactivos sobre a infecqão até
um limite lal que paralysa o
desenvolvimento dos Uacillds
de Koch ate supprimil-os com
o eniprego prolongado;

SATOSIN
U« I lülim UL O_.Ul_.Fiu I & rccoiUDiendado por s-.unmida
Precisa-se de um bom fabricai!- «W médicas brasileiras e cs

te de rc Ias dc carros; ua ru..: transciras, i
Frri n. ... Companhia Fornece. A' venda em toda* as boas p.iar
•Ior» dr Xfateriaes J ;t_S! macias e droga-as do Brasil.

VENDE-SE
Uma boa casa á rua Commcnda-

dor Teixeira de Azevedo por 2 con-
tos c quinhentos, a 1 minuto do
bonde dc Cascàdura, vende-se por
motivo de moléstia. A cnsa c terre-
110 estão livres c desembaraçados,
tendo todos os requisitos. Iiycieni-
cos, negocio de oceasião. Trata-se a
ruu Dr. Luiz Silva, 64. Encantado.

(li 163

1- S.üige.nto n.Mno Mendes de
Mesquita

Residência: Fortaleza—Coará.
Curado dc nma grantle leiida em

f.ma perna, com u Elixir de No-
gueiiti do rhcti. Clico. João da
Silva Silveira,

Astntia Coiiuts - III.)

'wÊLvÈÊ

J--::K*."*:i';*"-V 

'.-*•« '!r__H

Ir

Club dc Jóia* c outros artigos com
6 sorteios em uma só prestação.

Resultado da semana finda para to-
do» os planos.

25 Segunda-feira  SS
26 Terça-feira

 73
04

 09
 39

Joscphino bcltcio

FUXCCIONARTO DOS
GRAPHOS

O* collegas de ROSEN-
DO PEREIRA DE FI-
OUEIUEDO, funecionarios

da secção de mecânicos,
convidam a_ fanviMa e ami-

gos para assistir á missa que, por
sua alma mandam rezar amanhã,
segunda-feira, 2 do corrente, ás 9
horas, na egreja de S. Francisco
dc Paula", e desde já se confessam
gratos por este acto de religião.

11 n 11111 mmmmamaamama)t
Adolpho Luiz

Lalanne
Rita Louzada Lalanne,

seus paes c irmãos, agrade-
cem ás pessoas que compa-
•receram ao piedoso acto do
enterramenío de seu ines-

qtiecivcl marido, genro e cunhado,
ADOLPHO LUIZ LALANNE, e
de novo as convidam para assistir
á missa que, por alma do mesmo,
mandam rezar amanhã, segunda-
feira, _ do corrente, 7" dia do seu
'fallecimento, ás 9 horas, no altar-
mór da egreja de S. José. Por
este aoto dc rel._ião se confessam
gratos.  (R 20
^t/>^if^íspi'im'is^mit2^yit^st2^t
José Boarajo Vas-

quês Ozono
(iF,,VT.IJl.01Dq ÍTÍIM PÓiRTOOAíL)

Joaquim Corrajo Vas-
quea Ozorio, sua esposa
Eugenia Souza de Oliveira
Ozorio, e filho José, filjho.
nora e *i'e.to do fallecido

JOiSE' BQRiRAJO VASQUES
OZORIO, convidalm as pessoas de
suas rela.;õies e amisade para as-
sistlilr á niiss.-. do trigesimo dia,
amanhã, segunda-feira, 2 do cor-
reiite, que será rezada, ás .0 i|j
hc|:-as na cereja <lc São José, .pelo

qe\i desdo _lá penhoradamenfe

l^a^omissàiamàmmawésa
Capitão César Au-

gusto Sampaio
A vim-a, filhos, genro,

nora e neios, convidam, os
üeinais ,parcn.tes c amigQS
ipara assistir á m'i-.sa dc pri-
uieira anniversario de Seu

ipassamento, (i\ia por sua nTina
iiiand'am celebrar. aaiiamltã, seguu-
da-fcwa, -' ''-o corrente, as 9 ho-
ras da uian-hã na matriz de São

(.1 "!-'l

I
Maria Januaria Fer-

nandes
Emilia e Feinaiidina Fer-

nandes, o capitão Manoel
Araripe de Faria, sua espo-
sa e filhos, Odeac Cordeiro
Leite Carneiro e filha, José

c Ilyedda Cordeiro Ayres e niais
parentes agradecem sinceramente
ás pessoas que se dignaram acom.
panhur o enterramento de sua ex»
treitiecida c saudosa mãe, avó, bis-
avó e parenta, MARIA JANUA-
RIA FERNANDES, e as convidam
para assistir á missa de setimo dia
que, pelo descanso de sua alma, fa»
zein celebrar terça-feira, 3 do oor>
rente, ás 9 lioras, no altar-mór da
egreja de S. Francisco de Paula.

(R 222)

Joaquim da Silva Júlio
Os parentes e amigos d«

finado JOAQUIM DA SIL-
VA J.UL10 convidam para
ú missa dc trigesimo dia do
seu fallecimento. que mau-

dam celebrar na matriz do iúig.--
nho tle Dentro, amanhã, segunda*
feira, 2 do corrente, ás o liora»,
confessàndo-se desde já agradeci.*
dos. I 9>Bsmammssism^sxji&smi

Naufrágio do Gua-
rany"

(3° ANNIVERSARIO)
O engenheiro Mario N'a-

zarctli c filhos farão cclu.
brar uma missa ás y 1!- ho*
ras, tcrça-féinij .t do correu,
te, na capella do Santíssimo

da egreja da Candelária, per alma
dos collegas c mais companheiros
do seu dcsvcntiiradd filho, guarda-
marinha MARIO NAZARÉ..'!! Kl-
UIO, vilménte sacrificado pelo
servilismo e inépcia dc seus iliri-
ijeutes7. Para t_:ü.c acto dc religiiíõ
convidam os seus parentes c íinu-
gos. .1 11?

I

OI-..VTJi

BENZOIN
1'ara o embellc,.ainentb dii

rosto c das mapa, refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro ,?ono. Pelo Gorrein
5$ooo. Perfumaria OK-
LANDO RANCEI,.

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDAI.UÕES, I*E-

TUAS o attribtitos fiinolu-os
para 11101111 mentos

FUXDlÇlvO IXDIGJBTíiA,
150, rua Cainorino — HIO

f

i
27 Quarta-feira.
28 Quinlinta-fcira
29 Sexta-feira.
,to Sabbado. .
O Fiscal — Dr

dos Santos.
loias. Relógios, Gramonhoncs, Ca-

pas d.- borracha, Guarda-chuvas com
cas-.ão de ouro ou prata. Machinas de

Costu a c dc escrever, Espingardas, Pis-
tolas, Caiabinas, Bicyclctas, Mobílias,
Filtro Fiel, Roupas brancas .para homens,
Tern ... de casemira. Chapéos panamá,
palha cominuns, dc lebre e muitos ou*
iros artigos.

Accciiam-sc agentes idôneos, dá-se
boa commisão. Pecam catálogos e prós-
pectos a Ricardo Augusto Hiato.

Rua dos Andradas 11. 79. Telepho-
ne 5039 — Norte. Rio dc Janeiro, 1
de outubro de 1916.

731 ^i^gmissssm}íW^^&
Francisco Pereira

Ramos

' 
O SENHOR PRECISA

de um auxilio para augmcnlar suas
entradas I- Combinação hcita,_ fruto
de estudos malhematicos, podc-Hic
fazer ganhar alguns conl.os an-
mia.'?, sem sacriíicio. Dinja-se a
MATIIEMATICO, Caixa i-3«S.—
enviando sello para resposta. JNMJ
SE RESPONDE AOS ANONV-
MOS. lK 

"°-s'

'CASÁHUNlAo"' 'ViCVCLISf*-
,-.'7ír.':"-,V'í,>rw","w »»," I

V.fit 8icrcvf.l1 J

GANCHOS VENEREOS

AtfREDO
"AVAGEAU JS^StmtãStP
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COFRES
M. AV. AAIKRTCAXCKS

Jlnrea registrada ». 11.317
Reconhecidos como melhores c

que maior garantia offereccm con-
ira fogo e roubo; grande 

"stock"

com Brandes abatimentos. Unico
depositário: 104, rua Camcrino,
104. Ha tambem cofres usados dc
outros fabricantes nacionaes c es-
Irangeiros. por metade do seu va-

I'or. Tclcphone Norte ;6.|. í,-ot4 J

senho-

GMiUBi HAS fMJlOi;TH

BKAXÓAS
Preços de oceasião. Ovos á .|$^á

íliuia, rita Visconde Silva n. 9S.
Botafogo. (B ,-1

Coiivém a todos

sc a venda cm todas as pharma
cias c drogarias. Deposito: l>o
gaiiá
45 c

Garante-se a cura sem dor. com \cr. Iem:': para ereanc,a..,
usa dc um só vidro da "'CAM- 

ra e para Itcnictn, com roda livre
CROIXA LOUVAI N", Encontra-|c 3 freios do mais moderno estylo

in<_,!ez. crande sortimento de pa-
tins, football.», capas para bicycle-
te dc ti? para cima c câmaras dc

* •¦¦¦-. | ar a f-J .00, na rua 7 dc Setem-
Pacheco, rua dos Andradas,
j- Preço do vidro: 3$ooo.

üro n. iS-

DINHEIRO

saber que
j o «nica r

,-ioriaDir

o "Tridigcslivo C.u.t"
médio approvadu pc
de Saude Publica, .;¦

redes ias do esto^taito

Para pagamopto
j prcaíaçõç;

memores
1 do de S

ves, n*'S!

cm!
T1NTÜRARIA

com juros ,
.acnsaes, precira-sc. com« traspassa-se unia afrcgnczaaa,

de 4:,ioüÍoiio. dando-se cm muito boiii ponto c centro com-
antia liypothécaria, ter- mcrcial; o moiiio é o proprietário
tátUvs virgens, numa das precisar im;^tar-se para o _ intc-
zouas caféeiras i" Está- rior, pur moléstia., dc pessoa da fa-

Paulo. Casta a «'. Nc- -milia; f..,«a-.e na rua 7 dc Setem
. ;.->rn_i_. í .VI So-3 bro a. 16S. (R 7102

AUTOMÓVEL
Vendc-ro um doitblc-phaeton,

próprio para particular. Rua São
Luiz Gonzaga ti. 455. (6685 J

CASA MOBILADA
Aluga-se cm Niofüeroy uma casa

situada cm logar saudável, com 3
salas. 4 «uartos, cozinha, òptiaio
banheiro, W. C. um grande po-
rão. ttm grande quintal nos fundos,
jardim na frcn-.e e luz cleclrica..

Com iodo o conforto D.ira fami-
lia dc tratamento. Informações
com o sr, Conconi. Avenida Rio
llranco 11S. 4" andar, edifício da
Associação dos Empregados no
Comniercio. (6384 J

Estômago
Tridigcslivo Cruz, <'¦ o unico rc-

medi o qtie r-.na as doenças do es-
toniago o intestinos. Drogarias
[iharmacias. Vidro. 2.500.

I D. Rosa Ríiino-s e_ mais
sobrinhos, da faUocído c
scíiapnc l-cmbrado t.Íof ii;]*AiX-
CISCO PEREIRA RAMOS,
convidam sct.s parentes c

amigos .para assistir ú niitssa dc
trigesimo dia de seu fal.ecimçn-
601 que por intenção á sua alma
mandam rezar amanhã, segunda-
feira, -• do corrente, ás o horas,
11a egreja de São Francisco de
Paula, -pelo que si confessam gra-
tes. Rio 1 d'c oululiro de 1916.

(J 7100

D. Maria C. de Quei-
í'oz Barros

O dr. C. de Queiroz
Barres; le famiiia. agradecem
penhorados a todas as pes-
soas que c-oinparlecoram. ao
enterro tio sua prezada irmã

iMlAMIA «C. «DK QUEIROZ DAR-
RCíS. e os conviriam ,para assistir
ás missas que pcio re.pou._a
no àe sua a-lma
na maitr.iz dc X.
(Largo do
hora;,

éter-
.-rão c-U-brada.
S. da Gloria

Machado), ás 9 li2
do dia 3 dc outubro, con-

muito agra-
ÍI 7007fc.sando-SC desde já

decides.

losé Duas Cardoso
(30" DiAi ..

D Maria da Conceição
Cardoso, dr. Balthazar Dias,
nòro, netos, irmãs (av.scn-
tes) 

' 
participam a seus ami-

gos c parentes que a missa

dc jo' dia P«=lo descanso eterno de

sua alma, será amanha, segunda-
feira, 2 do corrente, as 8 lioras,

matriz dc N. S. dc Lourdes,
Villa Isabel, e desde ia ame-

seus agradecimentos.
C] 09-H

Antônio de Carvalho
Kclix Pereira Villar, Isa.

bel de Carvalho Villar, Ja-
cintho de Carvalho e fami-
lia, Manoel de Carvalho o
famiiia, Francisco de Car-

valho, Antônio Gonçalves Barbosa
e famiiia, penhorados, agradecem
a todos oue acompanharam os res-
tos mortaes dc seu sogro, pae, ir-
ípâo, cunhado e tio, c de novo con*
vidam para assistir á missa dc se'
limo dia oue, pelo eterno repouso
de sua alma, mandam celebrar
amanhã, ás 8 i|: lioras, na matriz
de S. João Baptista da Lagoa.

259

Êurydice de Paiva
(PERY)

A viuva Paiva faz ceie-
brar uma missa amanhã, se.
gttnda-feira, 2 do corrente,
ás 9 1J2 horas, na egreja do
Espirito Santo, Estacio de

Sá, por alma de sua pranteada
nora, EURVDICE DE PAIVA.

J 
106

Luiza Ribas
Guiomar Ribas manda rc-

zac amanhã, por alma de
sua mãe, missa de primeiro
anniversario de sua morte,
ha egreja de S. Joaqiiin

ás .. bu.as. J 10
'^J^y^IãS^^SiSSIiW^Se^&M

Guãrda-marinha Mario
Nazãréth Filho

XAU1--RACI0 DO "GUARANY*

(3' anniversario)
O engenheiro Mario Na-

__arr.li fará celebrar unia
missa ás 9 1 (2 horas, terça-
feira, ,. do corrente, no ai-
lar-iuór da egreja da Candc- j

laria, por alma de seu idolatrado
o modelar lilho, guãrda-marinha
MARIO NAZARETll FILHO, in.
fame e egoisticnmcnte sacrificado j
pelo servilismo e inépcia de seus,
dirigentes. Para esse acto de rc.j
ligião convida os seus parenlcs o'
amigos. ) t 1 ó

t

f

f

Águas gazosas
Os fabricantes dc águas gazo^ai,

estabelecidos nesta capital, ainda ipi!
contra sua vontade, tomando cm
consideração a alia dc preço que suí-
íreu a matéria prima anplioadd na
fÃbricnção <io9 scivs .produclo», coin**
nnmicam aos seus amigos c amnvcW
frêgnézéa qv.c, ;i partir destu dato,
o preço de cada dúzia dc "SODA"
fica sendo dc Rs, c$òoo (dois tm.
reis) ou Rs. ^$uoo Oitmlrn niü reis)
por caixa de 2 du;'.ia-s, sem o respe
ctivo casco ou vasilhame, - - líin i
de outubro de 19:1", ... O:, fabricai,
tes. (S «Si)

tope Peitoral de Desss*
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspectoria d»
Hvgiciic e premiado com medalha
de' ouro na Exposição Kaciu.nl de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchite-s, ca-
lan.ios clironicos, coqueluche, as-
(«Sina., tosse, tísica .pulmonar, dòr.es
de peito, pneumonia», Ipsse nervo-
sas, consi ipações, rouquidão, stiffo-
cações, doenças dc garganta, la-
rvngc, dcfh.xo asthnialico, etc.
Vidro, i?5oo. — Depósitos: Oro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31; á.rua Sete dc
Setembro, Si c 99. e á rua «!a \s
sembléa n. 34. 'Fabrica: Pliarmti,
cia Santos Silva, rua Dr. Ai.st.-
des Lobo H. 229, telephctic 1.400
Villa.  ___

Íi Grande Pensão CanaíiTo
Acaba de passar por unia refor-

iria que offerece ás exman, fanit,
lias c cavalheiros o maior conforto
possível. Só acceita gente dc lino
trato. Para isso dispõe dc çom-
modos dc primeira ordem. Ic.m
lindo parque, cnoiine salão de bai-
lc e esplendido salão de bilhares.
Além dc nulo possuo um perito co-
zinheiro. Máximo respeito c cpn-
ferto. Rua General Canabarr.0,27.1.
Pensão a domicilio. T. i.'i:. Villa.

ÍR 7i"7

nav
ALUGA-SE

Por módico preço, o 1" ai .
do novo e confortável -predio iso.
lado da nía Francisco Muratori
75, com iodas as exigências d»
Prefeitura e da Saudc Publica,
satisfeitas, com tres salas, qita.lro
quartos, copa. cozinha com fogão
a gaz, dispensa latrina, banheiro,
tanque de lavar abunda mia d'a-
gua, duas varandas e j*.iiicllas com
lindas vistas para tres paries.
Traia-sc no rc/./do chão.

na
cm
cipam

Cuidado com os intrüjões
Os proprietários dn Casa
das Fazendas rretas, tou-
do sabido nue continua a
exploração do credito Uo
1101110 do sou estabeleci»
iiii-iito tiov parte do ijiili-
viduos suspeitos, avisam
ao publico do nue a Casa
das Fazendas Fretas não
tem agentes do lutos o não
manda seus cmpreuudos a
domicilio — sem receber

pedido para tal fim.
Meras exploradoras o tain.'ouiii suspeitas são aouellas
quo so apresentam como
autitras contra-mestras da
Casa das I'uzeniias Pretas.

FKDHO S. OUIOIKO/.
& UtMÃO

Tel. C. 191.

Eponina Martins César
g. Washington César c seusi

>S* filhos participam

Àe

M

Espiritas rècettantes
Na Capital e cm N.iclhcroy, pie

cisa-se conhece,- todos q.iç queiram
50 "|". Resposta a R. X,, aesla
jornal. (s "o)

Senhoras nervosas
fracas, anêmicas; as de \ila se»
dentaria, as sangüíneas, sujeitas a
apoplex.as_, — iiserii o CíIÀ' DJi
SAUDEI — Caixa aíjoo, pelo cor.
reio, trooo; cm Iodas as pharm.-i-
cias, á rua L'iv..'.'.'..yana n. 37, e
uo deposito g." : avenida Passo!
n. 106. (S 234)

aos. seus
migos o ialleei-,

sua extremosa es-
: mãç, hontem, 3° «Jc|
os convidam para acom-:

nanhar o cn;erro, que sairá hoje.,
domingo, ás ta horas da larde, da,
rua Dr. Joaquim Naliuco u- 50, I,
antiga do Passeia, para o cemi.ciio; ho

parentes
msnto d
posa

setembro, . f
sen
eu:

de i. Joã_ Uaptisl»

Coronel Miranda
Os seus irmãos convida.a

aos demais parentes e ami-
gos para assistir, amanhã,
scgund.a-feira, 2 de outubro,
á mista dc trigesimo dia di

fallecimento, qm. n.nniUi.n cc-
:• na egreja do Carmo, ás .0

por csi-: ea-i,!',so o'
(3 --I-) i desde já agradecem. 1 i-i

EXTEBiTO GABMUA
iG;, Rua Sele dc Setembro. «'.
Cursos dc preparatórios para :

missão ás !•!. Superiores, Cin
diurnos e nocinrnos. Aulas . ea
DHVCilífy. '. •*"_ _;_

nmmm
ende-ss uma n'0 centio ua

ponto dc- muito niov.uieni
c desembaraçada • '. a 1 •'

r. Jorge, avenida 
'¦'¦ >s

.¦Ia.
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VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

leilíoIe penhores
4 DE OUTUBRO DE 1916
— SIMON *E*TTmai-R —
55, rua Luiz de Cam5es, 55
Leilão de todos os penhores

ven.dos com o prazo de 12 me-
les. (J 535i

PEQUENO
[«aiiBWiiiBníB

S ANNUNCIOS
wr^^ayr.wf»;^^

í_S__t-«

m\\\w:m

JUVENTJMfflil
Ml-fetii

Em 5 de outubro de 1016
IV. CKRQUEII.A

M, Rua Luiz de Camões, 54

Roga-síe aos srs. nuttuarH)9 re-
formarem suas cautelas vencidas
ttti ,i ve-jpera do leilão. (6727 J)

l--i ;., Dl? 0UTUI1R0 IM! 1016

fjuin.M--.es & Sanseverino
flHAVE-SÀ DO TIIKATKO N. _-l£

LUIZ DH CAMÕES N. i-A
das cautelas vi-nciilas, podendo ser re-
formadas ou resgatadas ate á hora do
leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 mino.

dc -.ilndc, quasi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

« além disso, doente c sem n:„gucin
pruri sim companhia, recolhida a um
•quarto;

ANGELA PECORARO, vmvn, com
66 annos ile cilrulc, coiiiplctamcntc
cògn e inirrilylii-a;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliiulia. com 70 annos «lc edade;

CARLOTA, pobre vc.ttiniliii sem re-

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
CÔírn c -sem amparo da fami'.ia;

ENTREVADA, rim Senhor (lc Mat-
lijVríii.n .11, «liicrite 'in-,'ii-i.''llit:l'.a

<le trabalhar, tendo duas filhas, sendo
ímiíi t-tubcrculosa;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de -tubos olhos c
""Joaquim ferreira chaves,
eütrevado sem recursos;

LUIXA, viuva, com oito Iilhos
menores;

SOARES, viuva, velha sem poder
íraíJaOhari „

MARIA EUGENIA, pobre vcllia
«em o,menor recurso para a sua sub
sistencia; .

SANTOS, vinvn, com 08 annos de
cilaide, gravemente doente de motcr-ias
incuráveis; _ .

THEREZA, pobre ceguinha sem
auxilio «Ir ninguem,

Faz com qtie os cabellos brancos fiquem pretos, nSo quei
ma, nâo mancha a pelle.

A Juve ntude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3$000 rs.

mmÊmwmmmWÊÊÊmwÊmmmmmmmmmmmmmwm

AVCtíA-SE 
on -n£it-*a • iotnid»

da rna du 
*__i__ieirat a. 45'.

com __k_I_í_u s-ccmmodie>-i para
familia de trat-roento.' Sita .bert»
du I ds rnanhí ás j _> tztit.

 ____í___t_í i*2 l
A LUGA-SE em Botafogo o

^predio da rna dn Assura-
pçiio 08, para familia. de tra»
tamento, com 5 dormitórios,
grande quintal o entrada pa»
rara automóvel. (J 6466) O

CASA 
de familia, na rua do Cat-

tete n. «5, sobrado» alugam-se 2
magnifxa-« salas de¦'' frente, a cava-
.i.eiros ou cosae» sem íifltos, com ou
sem pensão. .,-, (6682 G) J

ÜIBlillll ¦III

A 
LUGA-SE o grande e claro, ar-
mazem «Ia rua Vasco «Ia Gama

n. 179, próprio para varejo, Para
ver «.. tratar na rua Sachet n. ia,
sobrado. (669.1 E)U

AiLUGAM-9E, 
s cavalheiros do

commercio, boas salas e quartos,
com crendo para lazer limpcsa, luz
electrica. telcplione, todos cora saca-
das para o jardim da praça Quin-
zc dc Novemhro, com bondes de ccn»
reis para todos ot pontos ria ciüa-
de; 40$, 45$, 50$, 60$ e 70$; lia rua
Clapp n. !.- Í76S4 li) M

AlyUGAM-SE 
aposentos magnificos.

cont varanda e jardim á porta,
muito asseio, luxo e conforto. Pre-
ços módicos, a moços do còmtncr*
cio; na rua Luiz -ama 11. 45-

(5=51 E) S

ALUGAM-SE 
uma bon sala

tc e um quarto, com ou
«lc (ren-
rrrn nen-

(177 E) S

familia,
uma boa saía de frente e um quar-

to, á rua do Theatro n. 7 a» andar.
(7»5-t E) M

ALUGAM-SE, 
em _ casa de

1

A LUGAM-SE, por <o$. 60$. quarto»
Xi.par.1 solteiros, mobilados, com servi-
ço, rcui.a de cama c luz elcctncaj_
av. Kio Uranco 11 a» and. 7245 E)M

ALUGAM-SE 
bon3 escriptorios, pa-

ra advogado ou medico, com tele-
olione e logar para espera c luz; rua
Sele de Setembro 19. i trata-se na
loia. <7'°» E> R

A ILUGAM-SE bons
.--.modos, próprios
rua «lo Kiachuelo n.
saln 11. 4.

e arejados com-
para carnes; -na

6.'; trata-se na
(175 E) S

* LUGA-Sl" um bom quarto em ca-
_Í-\.í.i ile casal sem filhos, c de todo
socego, a senho» do commercio; na
i-u.-i da Alfândega U5, -I»roxinio A
U ru ettaynna. ¦¦'"-1 •l''-'l

ALUGA-SE 
por 131$. a casa n. 2,

nos fundus, do predio da rua Sao
José 11, 33-As tem 2 salas. 3 quartos,
cozinha, quintal, luz electrica e mais
comniodidaJes; trata-se no mesmo.

¦ (7163 __ 1

ALUGA-SE, 
a um cavalheiro do

commercio, uma sala mobilada,
com duas sacadas dc frente, sem pen-
são, cm casa «lc familia dc tratamento,
no centro da cidade; , rua Rodrigo
Silva 26. a» andar, esquina da rua da
Assemblea. (?J5a E) K

UR.A-S1- uma hoasala dc fren-
tc, em casa «lc família dc respeito,

para rapazes, i-scriptorio 011 casal; na
rua iu dc Março IS9. ('89 E) B

ALUGA-SE 
na ladeira do Senado

11. 85, um quarto c sala, multo
grande e arejado, luz c muita, agua,
por 50$; quarto só 35Í. c,°_s.a_,d .^"í
caíal. (7173 E) j

Tecido de linho liso paravestido
LiVHUUaA 1S30 CM.

por metro
Todas as cores 4$500 e 4$000
Branco. . . 4$000 e 3$500

Casa Leitão
| Largo Santa Rita^

ssm í* *&5_______P"^P^"

A 'l.bXI.V.U-Si'; dois cxcellentcs quar-
Atos; na rua Senador .Dantas;;85-

(7013 lv) J

AMAS SECCAS E DE LEITE
PRKCISASF. 

dc uma mocinha ivira
ama secea, qne seja caprichosa

e liniivi, na rua Itarão «le Itapagipo
n. 18.-1. —-.-.., (.-.'*i-AL-Í

Cozinheiros e cozinheiras

A «LUGA-SE em casa de íamilia, um
Aconiniocln mobilado, com pen..™;
na rua Silva 'Manoel *_____g._"__2-_:

ALUGA-SI" 
cm casa dc f.-uuilia ,'k

tratamento, sala e quartos mobila-
dos, com pensão, a casaes ou moços;
na rua do Carmo 66, próximo a »ii-
vidor. (603i E)J

...- _.- - ... cozinheira
do trivial, -para pequena família,

i rua S. Luiz Conzoga 11. 5.1.1-
(38 B) R

•pRECISA-SE de i boa

"OUECISA-SE «In uma empregada
JL muito assci.-idri para cnziuliar e
lavar roupa cm ca-:i ile pequena Ia-
milia, que durma 110 aluguel c te-
»iba boas referencia-; rua Mutlioes
Curvallio 8 — Egréjinlui — Copaca.
ban.i. (41.81. H) J

KiniiiifliiiiiisuiHciiaivíHiiiBiiniaaB
AO DEITAR... \

TOMAI! UM CALIX DE [
GnaraneMn \I

JIIWiii.i-iai^-ilMillii-lll-llKIlíl-IIIIlBIillll

p;l.I.CÍSÀ-SE ile uma creada parn
cozinhar e lavar, em casa do fa-

miilíít, que durma no ahiRuel. na rua
Radcmaciicr n. 46 — Muilü da Ti-
iuca. (r,oon lt) }
*mm*w&?rr93t5imavwemmmr*a** «um¦____¦__—

A LUGAM-.SE dois quartos mobila-
__.(los, a casal ou moços do commer.
rr., casa dc íamilia; na rua Senador
Dantas 19. <.6"5 E) JI

A LUGA-Sl' 11111 magnifico sobrado,
___n.i avenida Henrique Valladares
n. 44, esquina da rua 1'rcfcito liara-
Ia, preço 233* mensaes. (6543 !-.) J

A'LUCA-SE junto,
_ti.de frente

4 LUGA-SE uma boa sala de frente
__.c o segundo andar da rua Sena-
ilor Dantas 40. (6973 y__-M

uma boa sa'a
um quarto, a uni sc-

nbor sério ou a empregados «l«i com-
mercio. Avenida Gomes l-reir. 1=9.
sobrado. • .¦ (6550b.) 1

'LUGAM-SE «luas boas salas para
escriptorios; Kosario, 170- „ ..

 (604a 10 S

sohraiiinlia da rua
dor Um P.ísof n. .).', pro-
a.-.' l.Ii «ral oa atc"«"

(6942 !•,) J

A ItíUGA-M-iSE dois wrtos, pro-
-fiapiius para familia ou moços sol.
teiros. tem luz electrica em tonos os
quarlos, á rua !Larga 11. 146, so-
brado, preço razoável. (7-3°E) '•»

AlTiÕa.SE 
o 2° ambr do predio

novo da rua Th. Ottoni 205, cs-
quina da rua Vasco da -Gama; as
chaves no 1» andar; tratar na mes-
ma rua 143. (7067 E) K

A «LÚGÁiM-SE bons commodos a mo-
Ãços e casaes; na rua da Consti-
tuição n. 56. (448«i E) J

A'LUGA-SE 
o 2° andar do predio a

rua do Rosário 1151 trata-se na
loja. (7140E) J

a pai a-
da rua" do Rezende 193,

uma bella sala a casal de fino trata-
nientn ou senhor nas mesmas eonili-
ções. (6993 E)J

AlyUGA-SE 
no predio_novo.

cetado

ALUGA-SE 
em cas» de familia, sem

creanças, uma bc_. saia de fren.
te, mobilada ou não, cd-t entrada in.
dependente, perto dos banhos do ria-
nwngo; na rua Corrí^-Dutra n. 23.

ST (168 U) K

ALUCMM-SE 
quartos* e »a'a?« hem

mobilados,' em centto • de jardim,
com .todo o conforto;. iy casal sem 11-
lhos e cavalheiro de tratamento; yarna das Laranjeiras n.*-75. Teleph.
•C. 2671. (C)

ALUGA.SE 
em eaas dc família de

tratamento, um '.u, dois quarlos,
a casal' ou ,Benliora5it'.t_l rua dc Sao
Clemente 94- Bouf_.o_ y ^.160 S)b

ALUGA-SE 
um quarto bem mobi-

lado, limpo e arejido,. em. casa
de família, com ou 

'sem 
pensaa; na

rua «Senador Octaviano n. .120, Ajuas
Férreas. ,:'-,._ (6811. G) J

ALUGAM--.]' casinhas na
^Avenida da Gloria, nm do
Cattete 123. As cliavcs na ca-
sa 15. Trata.so com Pnnlo
Passos & Comi»., rua Santa
Luzia n. 202. G
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A 
ILUGAM-SE magníficos commodos
a cavalheiros e moços do coiiuncr-

cio; na confortável avenida Commer.
cio; na rua Christovão Colombo 3»,
próximo ao largo do Machado; trata-
se com o encarregado, a qualquer
hora. (63io G) J

LAPA E SANTA THEREZA
A LUCA-SE uma sala de frente,

_"Ycoin duas ianellas c entrada inde-
pendente, para moços ou casal que
não cozinhe ein casa; tom luz electri-
ca; no beco do Rio 23 (Gloria).

(69 32 F) J

A LUGAM-SE niaijnificos quartos e
jt-.s.ilas .bem mobilados, com luz
electrica, banhos quentes e frios, te-
lcpliime e todas mais cõmmod uades,
pnr proços comniodos-, nà praia ila
Lapa 48. (6937 F) M

ALUGA-SE 
uma casa por 152$. na

rua do Cattete 11. 214. eom qua-
tro quartos, duas salas, grande num-
tal e outra por 122$: na rua Mento
Lisboa n. 89, com dois quartos, «luas
salas, grande área e-íulrra por 87$;
e outra por 61$, tem grande quintal.

,. (66 G) J

ALUGA-SE em .Botafogo o
:-í**l>redlo da rna da Assunt-
pçno 100, pnra fumilia do
tratamento, com .5 dorniito-
rios, grando quintal e entra-
da para antomovel. (J101) G

A-LUGA-SK a casa assobradada. 'Ia
_"_.rua D. Marianna n. 67, em Ho-
tafogo. pintada de novo; ns chave;
no 63. (1S2 G) S

£Ll,CA-Sr'

AlLUGA-SE 
um escriptorio-, na rua

do Hospicio n. 122, sobrado.v
(6584 Ir.) J

V J,UGA-'SE um quarto mobilado e
_f_.com pensão, a moço solteiro; na
travessa de. S. Francisco n. 6,2".
perto da Carioca. (7030 I'.) J

A 'LUGA-S1Í a casa n. 29 da run
__.do Rocha, com ilnis quartos, duns
salas, despensa, cozinha, jardim c
quintal. Aluguel, 100$; chave no..3»!
tratar, Rosário ,1-'. (6668 I',) S

A IaÚGA-Sli mu quarto independen-
i'Vle, nioliüriiln; na rua da 'Miscri-
corilia 157, subindo. (6666 15) S

A 
LUGA-SK unia niaRiiifca casa com
trcs quirtns, sala de vi.itiao.ne

jantar, uma bon cozin'.., banheiro,
com luz ,ie:iii.-.i. r.a ladeira do lns-
tcllu n. 36; as chaves cs-'3 no so-
brado. !________

A LUGA-SE uma pequena sala (le
ÜLf rente, com saca «In, em casa de
íamilia! a dois moçoi do commercio;
nn rua Camerino n. T34. (6834 U)R

AlLUGAiM-SE 
.luas salas «le fronte,

em casa «lc familia, uma pnr 40$
e outra por 50$; na rua do Riacliue-
lo 10. __>__ )___

4 LÚGA-SE um bom «iiiarlo. com
_-_.,in í«:iii iicnsão, ;: enipregailos no
commercio ou cavalheiros decentes;
rua do Hospício irt. (6q.m V,)j

A LUGA-SK cm Santa Thereza. a
-frVcasa da rua Oriente 67 com duas
salas, quatro quarlos, vista esplendida
c bonde ú porta; trala-sc nn niesnía^

(6033 F) J

A 'LÚGAM-SK por 80$ uma saia e
_-_.«lois (luai-tos; na rua_ Senador
¦Cândido Mendes 197, Oloria.

(¦6980 I-) J

ÃiLUGA-SE a.boa casa da rua Au-
Àgusta 11. 25 (Santa Thereza),
cnm cinco quartos, sulns, cozinha, lia-
nheiro. quintal e jardim; as chaves
estão 110 barracão ao lado o ;tiata-sc
na rua Sachet 11. 12. sob. (66<j6I-)K

A LUGAM-SE excellcutes comniodos
_Ã.tnubilailos com luxo c conforto,
a casaes 011 cavalheiros, em morada
do primeira ordem, com banhos
quentes c frios e (lc innflcrsãp, crea-
«Io is ordens e te'-ephonc-, na Vilh
Internacional, i avenida Mem dc Sa
12; telephone Central 5030. , .

(545 í) J

A LUGA-SK, em casa ile família
-(¦"-estrangeira; um quarto, bem niirbi-
lado. nor 4'$; 4 rua Barão de Gua-
ratiba 29, Cattete. (102 w h

A L V O A M - S R confortáveis
^*j»redios modernos, A rtm
D. Marciana 87 (2.-0S) o 01
(280$) e li rua da PnssnRCm
n. 82 (250$). (R 5453)

GREADOS E CS.EÂOAS
(R_.C-SA._-. «lc uma lavar passar |

roupa a ferro, orrumar casa;
run S
casa n.

Francisco
4.

Xavier
(7108 C)J|

Tecidos de algodão
gêneros de cores modornas. e iiií.Ih

Crepon (todas as cores) por metro
2 $500 e 2*800

Voileliso 1$800, lSoOO e 1$200

t IiUGA-SIC a boa cnsa da rua Au-
jf\.re2 n. 56 (.Snnla Thereza), toda
rcforiiiada, com boas acconiiiiodações
irará íamili.l dc tratamento. As chaves
n,. Irarracão ao Indo c Irata-sc na_ rua
Sachet n. 12, sob. (6697 í.) R

PUECIS-X-SK. 
paro casa de casal, 1

uma rapariga de condueta nííau- \
ac.úa. nwi Salvador Corrêa n. 6j,
casa ai—Leme. (38 C) R

J>UBC1SÀ:SE 
(lc uma creada para

todo serviço; prefere-se portu-
XVecin ou heP]Kinhola; l,i*ata-se na
111:1 Luiz dc Cam5e.4 2\. (70.15 C) B ;

IJRBCISA-SE 
de uma creada para

todo o serviço, e unia mocinha
até 15 «nnos; na ladeira do Faria
n. 57. (6527 C) J

Casa Leitão
Largo Santa Rita

I>HEC1SASI'. 
de uma .bon creada.

para servir um casal: preferc-sc
frnacezn, tratar tm av. Rio Uranco
11, 2.1. i" anil. (6541 C) J

PREiCISA-S-E 
de uma bon cinprc-

nada para todo o .erviço. Quer-
se pessoa muilo ns^íada, c dc pou*
ca edade; rua Magalhães Castro n.
326—Riaohuelo. t8o C) J

IJRBCISA-SE 
de uma perfeita «-o-

.peira e arrumadeira e que ínilia
tíivcêrur; para casa dc tratamento, Não
«undo nestas condições não se apre-
(.ente. Vaga-se o bonde j rua Aguiar
n. .t5>. (7181) C) J

1)RlECISA-SEmarcencir
da As-«m1)Iéa

«le

n. 41.

um aprendiz dc
, na rua
(109 D) J

* ff.ÚGA-l-Slí confortáveis commo-
_nLdp3! :i rapazes solteiro-5, pnr pre-
ços «hiodicos; avenida 'Mem de Sá
3.1. tendo na parte superior do pre-
dro 11111 terraço pnra Iodos 05 iiiiiui-
liiios. o encarrefrado de toda a con-
fiança fará a limpesa dos mesmos;

(6360 io j

T.UG.ÍÍM-SE 03 armazéns du rua
-¦-.Conselheiro Zacarias 68 e 70,
conclutilos, com Ri-ande luxo, a 150S
cada 11111 e bem assim as casas na
rua Costa Barros n. 9, cnin grande
terreno a 100$; ns cliavcs estão Jttu-
to; trata-se no Cattete 31. . - _

(51J6 
C.) S

AliÚGÀÍM.SE 
dois prédios novps,

com bella vista para nm ar, ri rim
Tavares Bastos n". 96 e 122. O pri-
meiro, de sobrado, com, trcs quartos
e duns salas cm cada'- pavimento: c
o scRiuiilo. com i!««is (piartos duas
salas, um Rraiide wlão. c. mais com-
moilidades para fami'ir..' Kstfo abertos
e tratam-se na sacristit^da egreja de
S. Pedro. A rra Tavares llastns
r-rincipia na rua Hcnto Lisboa, no,
Cattcle. ;. (sSi4 G) lt

iT UG.-VM-SU nuarlos.com pensão,
--.confortáveis, désdc.i^S por ilin, e
unia sala com pensão --..n dois cava-
llieiros ou casal ioo? mensaes, luz
electrica, telcplione, ele. Peiísao l''a-
miliar. -praça José de 'Alencar 14.
¦Cattete. ,. (3474 G) M

§ Domingo | \ g 15 22 29 1
lll o<-ooooo-<>c*o-oo-oo<^.-<a*-<>ooc^ Xa^oooooooooo( soooooooooooo 

II

Segunda-feira | 1 9 16 23 I 30
lll r00-O0<K)O000C<SC-K)0-«0000-OO0<)0«t^^ ||

I T-s-hiB | [ 10117 24 31

Quarta-feira I 11 181 25 (^««
lll Q<MO(XX3(XX_K><XiO^ anniversario 

I

Lointa-íeira 1 12 19 26 Lll
* 1 i => Bèàà

||j l_<»<)-0-OCOOC<>0-<)OOÍa*OOCO «^ àrtsjaS 
||

lll 1 I i a 1 _A..m '> _______¦ 8< **®®®Sexta-fuira 13 20 27 °:'-''| IV 8 __iV | Hff ||D ^ «

11 coc«>eo_o_«í0Q-<5e''tx)<ga^^ < S â |

sabbado 14 21 28 m
A r.tICA-Slí a par'» U-rrca «lo pre-'

.Adio da rua dn^^^^tn^n. z&G,
para um casal 

"ou 
|»eí|ítcna família,

com tudo nitanto ú, n^ce^árío; trata-
se das 3 lioras ent -Jeantc. (67390)7

,4 I ur.AM-Sl. lions cnimnodns. mo-
art.bil.ados oii não, com muito ar -e
luz. em casa de familia, próximo aos
banhos de mar, c sót a grntc-éria;
ru a Dr. Corrêa Dutra n. 7.,
__-.... . . <5*.U G) S

LUGA-SE um confortável -predio
novo. para pequena f;iniiHa»á com

duap salas, cinco nuartos, liiíni banhei-' deepndeneias. Voluntários

A
_ mais

í\1. onde se trata. (6258 G) J

AMICA.SU o bello sobrado, con-
-Ti-struccão moderna, com todo o
conforto! jura grande familia; na rua
da Passagem n. 93, Ilotafogo.

(6375 G) R

,4 tiUG.-VM-St. ninunificos aposentos
ÜLmohilados a casar-, sem filhos e
empregados do commercio, com ba-
nlio- ([tientcs, telephone, etc. á ru:»
dn H.apri n. 6o. (6361 1-') .1

A lXVr.\'M-SK. a Cfis;d o;i moco st';-
___-l_,r*o, uma sala e um quarlo ile
frente, bem mobilados, cm -predio de
lodo o con farto e soceeo; casa de
familia; rua Silva iManoel n. 10S.

(Ú871 1-') Ii

* 'I.lTfíA*9l. metade de um quarto,
XVa uma' senhora séria que trabalhe
fura; trata-se na rua Toso da Alcn*
car 11. 24, 1'rni'a -Mattos. (iS F) R

Aeo
LUGA-Sl-' uma boa casa com ein-

tiuarlos, trcs falas, quintal, vi-
vamlri confortável. AIubucI Jno?. rua
dos Aruujos n. 38; chaves no ti. .
tratar com 'Duarte, à avenida Kio
Uranco 45. «Ias 12 as 13 bora!

(69 H) _\

\ iI.UC.A-Si; « easa da rua Viscon-
.dc da Gávea ti. J*3. das

As ., i|2 lioras da tnnle. (56 K) R

AiIaUGA-SM 
- „.-.-¦- -.

(rente, á rua lio Re.eilde
do Riachuelo n. 2?i

grande armazem cm" " nde; na rua
(7121 E) J

Í>R1ÍGISA-SE 
de uma creatla para

todo serviço, que durma no alu-
guol, para casa de pequena familia;
rua D. Romana n. 68, depois do J.
Zoológico. (7180 C) J

IJRECISA-SE 
de unia ciiiprcsadi

l>ara todo serviço, eni cüm de
pefjiieiia familisi; preíerc-se portuguc*
_i; íi ma Cutia n, 38, armi-reiti —
E. do Ui.clia. 1.7..71 C) R

EMPREGOS DIVERSOS

ALUGA-SE 
um bom preilio, acaba-

do de construir, com gramlc ar-
mazem, com dez portas dc nco, e (az
canto «Ia rua Prefeito Barata, nos
dois sobrados tem 24 quartos, todos
com sacadas - lua electrica, por con-
trato; para tratar no mesmo, uas 6
âs 17 horas! rua do Senado 159.

(712b Ir.) J

,l|U*i:..-.M-Sl' «Mi
A.Vdios assobradados,
Caldwell 10 e 14;
do Hospicio 170 ou
ÍOKO 518.

pequenos pre-
na rua Central

trata-se na rua
praia dc liota-

(.47 E) J

AU"l"A?-Sl" 
um I10111

botequim de principiante.
ponto, para

no Cáes
do Torto. Aluguel módico; trata-se
na rua Sachet 11. 3, 2" andar.

(75 H) J

ALUGA-SU 
11111

n

A 
LUCA-SE a casa i
ta Anna ti 91, def:

quarto com cozi-
nha e despensa, conjunto indcpen-

dente loreço módico; rua Marechal
Floriano Peixoto 207 (em frente á
Linho (133 E) J

da rua de San-
rfronte á cereja,

com cinco dormitórios e mais depen-
dencias. iiramle quintal, 170$ meu-
saes. (7106 li) J

A IíUCA-SU a excellente casa dá
-t-trua Moraes c Vailc 18. com boas
neiroiiimodaciies e perfeitamente lim na;
p?ra vor, na nn-s-ma. (03 l,-)í

A lyUC.A-SK cm cas;! de familia» um
-Ti qiíifr.o mobilado, urra casal ou um
senhor de lodo respeito; na rua liva-
risto da VeLjía at, sobrado. (rnLf)J

* iT/U.GAM-SI. bons quartos com
-tXvista para o mar e jardim da í»lo-
ria, oara moços solteiros; na ladeira
da Gloria 37. (65 *•') M

A I-llOAltr-SK etn casn do fii-
«^*!mlllfa dois qiiiirtus, sopiirn-
dos fi ttiiiii saln cio fronte, mo-
liiL-idor-, 00111 JKMisiio, ii oiishI,
ou moços tle tiiitnnionlo. Una
do C.iirmo 66, pioxlmo A rna
do Ouvido.'. (S 185) K

¦w_»w___if^_-_j^^m>-rr*r_i

ms,
11 or

j.UtíAM*S13 boas cozinheiras e
mncintias, vo estação de Vassou-
honestas e fieis; -pedidos a Age*
Portugal. (7008 D) H

A tHKiA-fíE uma senhora portu-
iÃ.mie/a parn lavar e eníommar ou
para cozinhar e lavar. Rua Ipiranga
P3 r-.r-.i t,*t T.onngeiras, <6r»_;8 D) J

XJIU-CISA-SE 
de uma menina

ama secea; ordenado 15$; 11.1
Mariz e Barro-a 4.15, casa 2,

pir:!
run

(6916 n>J

3..F.CÍSA-SE dc uma mocinha para
ada dc um casal sem ítHios

e rjue _cja limpa; nm do ITòspiclp,
ho]c Huenos Airos n. 301. (71.(9 D) J

rRIiCÍSA-Sl- 
«lc uma arrumadeira j

ita rua Haddoek Lobo n, .*.-¦_•;.
(602S ii) j

- ,4 íT.UGA-SR n armazém
XS-Tlicophilo Ottoni ioo.

da 'rua

7187E) J

li «LUCA-SE um quarto a moços ou
._-.cas.-il; ua rua de S. 1'cilro -64.
sob. (i5«"> E) S

AJ.UCA-SICrui fica
para escriptorio, a ma-

¦ala da rua Sete de Sc-
tembro, canto da rua do Carmo; tra-
ta-sc no armazem em baixo. (51LOR

AI.UOA-Slv 
um bom quarto dc fren-

tc. em casa de familia. a um ou
dois rapazes do eomniercio, na rua dc
S. Pedro 6i_ _" and. (123 1") J

A 
LUCA-SE linda, bem niobiliida
sala de frente, para a avenida Kio

-tranco. 1'rcço moilico. Rua Evarlsto ,
da Veiga if, sobrado. (157 li) B 1

AT^U-^.VM-SK 
boas casinhas_

eom luz, 4?$
45lc.

uma sala de fren-
tc. própria para officina com luz,
53?; rua Toldas Barrclo ns. 74 c
76, avenida das Palmeiras.

(8. E) J

\ -VÜGAM-SÜ bons apo*iento9, em
.t\.casa séria, bem mobilados e ma-
g-nifica pensão, n pessoas dc trata.
mento; na rua do Riachuelo n. 156.

(72.U IO M

A I.TJl-A-S1C uma esplendida

salas, cozinha,
¦para jardim; na
u. 103.

cnsa

banheiro e terreno,
rua dos Inválidos

(?--3-l E) 'M

J,UOA-SG uma linda sala e bem
.mobÍla"d:i, a casal ou cavalheiro

probidade,t sem telephone; tra-*.'l ¦Muratori si.

\ TíUl-A-M-Sl. quartos independe
a-.T-k.corn ou sem mobília. Dá-se

(64.11 e)

dentes,
_ pen-

são, querendo; na ladeira do Senado
n. 7. (;i 26 K) .r

Cattete, Laranjeiras,
e d

A iI/UGA-SK por i.t-*S a boa casa
Xi-da ladeira do ;Ascurra 130, Águas
Férreas, com jardim, ngua nascente e¦pomar; a chave está com o vigia da
easa em obras, an lado. (71450 ,T

,4 I.UOA-SK itiri quarto eom duas
a-t-Vjanellas, por 40$ e um por 20$;
na rua Corrêa Dutra Sj. (7136G) J

* (LUGA-SK uma casa na run Gene-
-CLral Po'ydoro n. 20, avenida, com
dois quartos, duns salas, cozinha, ele-
ctricidade, etc; trala-sc na rua da
Passagem zS. (7110 G) R

4 LUGA-SK um bom quarto, em ca-
-cisa de familia; na rua Bambina¦11. 120, Ilotafogo. (7080. G) R

Cambraias de linho
encorpadas, transparentes e
finíssimas grande variedade

Brancas e cores novas, a 3S50Ü,
4$000, _ $500, 5S000 e S$S00

Casa Leitão
| Largo Santa Rita

E-fl-l wm^^

XH.con
casa dc familia,

commodo com dois- conipartimen-
tos, a pessoas que trabalhem fora,
tcnilo luz e entrada independente; nn
rua Bcnjamin Constant il. 152. ("lo-
ria. '____£___

A-aUGA-SK 
uma casa nova. pro-

.pria para familia. com duas sa*
Ias, cinco quartos, cozinha, W, C.
e quintal; na rua Lopes puinta 88,
Jardim Botânico; trala-sc a rua IIu-
maylá n. 50. • (6860 G) J

l-UGA-SE uma bonita casa á rua

electricidade, etc,
ífiQoo G) R

AltUGA..1). «M;
duas salas,
uoÇooo.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preçoCASA JBRAZIL

Kua. T de Sietetriforo n. 13-5
T-SLEPHONB 5438 - Central

A.l.UGA-Slíoi>$. á trat
uma bonita cisa por

.00$. á travessa Commcndadoi* Oli-
veira n. 16, duas salas, dois quartos,
electricidade, ct«r. (6S«;!)G) li

AI,_IGA-SU 
uma sala mfbilada, ein

casa dc familia, ii rua Dr. Corrêa
Dutra 27. perto d.l avenida Uc-ira-
mar. (S227 G) J

AI.UCA-Si:V

l.UGA-SK por 102?. meiisrn.s n
Lcasa «Ia rua «Ias Laranjeiras, i8„;
ia-se na casa V. (711/G) J

2 ria rua
lionjamili Cnnslant. própria rara

al dc tratamento; chaves 1.1*
(7157 G) J

ALUGA-SE 
a loja n

A lallGAM-SK cm casa de scnlior.-.
Aviuva, a casal, sala e, iniarto de
frente, cora pensão; rua -pvr.iiiRa 37.
I.araiiioiras. __!__.____

muito barato, o es-
tia rua Alice 70,

nas' Laranjeiras; o preilio é grande
e está aberto. Trata-se 110 mesmo
ou na rua Dr. Rodrigo «ios aantos
11. 76, cm «Machado Coellio.

(43 G) R

' AILUG.VSIJ
i-Lplcndido predio

xXas=e
T(UGAM-SE, em easa
as=eio c socego, umn'[•ndida

sala e cabinele,
o mar, luz electrica
ttitlndes. lionJc á poitr
banhos de mar; a
distineto; na rua
Im n. 12, quasi
imenso,

de muito
belltssima

vi.ta para
mais cmiiiio-

um passo dos
cavallieiro ou casal
Chri-tovão Colom-
esquina do 'Fia-

(7102 G) J

AH.U0A._E 
u

mobi ado, sen
um magnifico quarto

pensão, a moço do
commercio ou cavalheiro de traia-
menlo; tia rua Andrade rertence 18.

(6480 G) J

fc-NMÈI-^^

T>i;Kl'ISASE de um aprendiz com
X !>r ilifa de obm dc cre-tm. 1, r:i
rua Kacnnde-i Varei ln tt. So; Est,
Encantado, com o sr. Arnaldo.

(6.1S6 Dl J

T»RT*rTSA-1E de umn empresada
Ã para lavar e p.i*sar roupa a fer-
ro, -para casa de pequena família;
na rua dos Artistas n. 04 — Ahlein
Campista. (7125 D) J
"í"»RFr.ieA-SE de uma
í. Tavares llastos n.

arrumadeira;
21 C. easa
(71.12 D) J

Casas e commodos, centro
I « iLUGAM-SE desde 35$ c fio$ .-nar-
Atos com tnilns ns conimodulailes,
em casa de familia; na praça M.iua
_. 7.1. 2» andar, a moços. (7-'i-il*'.M

' t I.UGA-SE bom «íu.-.rto mobilado,
>f-.pens*;,-i casa de famiüa; tratar na
nm Evnristn da Veiga -2. i" andar
írri-c orajoavel). (r'««i E) 'M

í°B,AfNMO « para as MOLÉSTIAS DÜ PELLE 
'

A'LUGA-SKOiiietcl' 11.
um quarto; ria rua do
<jS, solirado. (6o2iG)J

iV^UpA-Si. um quarto independen-
.*"Vt_, bem mobilado, á rua liarão
dc 'Gparatyba 27. (-36d G) TL

/V!l*buA-SE bello sobrado da rua
¦Al-dc S. Clemente ir, S9, Ilotafogo.
Preço, 2rx>$ooo. ((Í376 Gjl!

A -ÚT*f,AM-.SH boas casas com todo
-t-Su. conforto, para pequenas fami-
lias; na tua D. Polyxena 11. 70, Bo.
luf"t:o. (637S G)li

esplendida casa da ma
Bambina 11. 150, própria para fa-

milia dc tratamento; as cliavcs e in-
formações na mesma rua i.vi. armazém
(BiitafoRÒ). (724Ú G)M

ALUGA-SE.«liscrct:
informa-se

cm casa dc senhora
.a sala nara d-xcausar;
rua da Gloria 102, sob.

(431 G) S

ALUGA-SE 
o. predio assobrailailo da

rua Nery Ecrrcira n. 78. pintado
e forrado de novo, com 5 quurtos. 2
salas, cozinhai banheiro c mais dc-
peiiiJcncia!-, iar.lini e quintal; com
installação olectrica; as chaves estão
ua mesma rua. ita nadaria defonte;
trata-sc com o sr. Mario Bustos; á
rua de S. Pedro n. 35; tel.. norte.
3918. (6483 G) J

A LUGA-SK nn rnn de S. llcn-
Ato 30, 2" lindar, esquina dn
Av. Kio Branco, sala de fren-
to o .Uairto, com pensão, com
ou sem mobilia, casn do fa-
milia. (II 14) H

ALUGAÍH-SU 
casas á rua Ruy Uar.

bosa n
Clemente).

250 e 234 (antiga São
(5319 G) R

A'LUGA..}I5 
por 100$, boa casa

nova coni «la-s quartos, duas sa-
Ias, cozinln, banheiro, luz tlectrica,
c bondes á poria; na rua General
Poíydoro n. 310. Botafogo. (â4fl,G)J

*,\_,UGA-SE por 120$ o preilio da
_C_-ru:i Kcal Grandeza n. 332. uo
lado d" túnel, tendo trcs quartos^ 3
sn>j cozinlia. fogão a gaz, electriei-
<i__e. clc. As chaves por favor uo
li. 33». Tratar na rua 'General Po-
iydoru n. -í7-,- com Campos Silva
& Comp. «'«751' G) J

AT/UGA-SR na rua do Cattete 2S,
a'Jiisobradoi casa dc família, duas
magníficas salas de frente, a cava-
llieiros ou casaes sem filhos, com ou
sem pensão. (6681 G)J

ALUGA-SE 
tuna casa numa 1

da recentemente construída,
aveni*

, , eom
dois nuartos, uma sala, saleta, cozi-
nlia, banheiro, área c luz electrica;
rua das 'Laranjeiras 457. (6978G) B

A LUGA-SE o vasto armazem da-CXrua do Cattete n. ioo; as chaves
estão na mesma rua 102; trata-sc na
rua Julio César 55. (6946 G) S

A LUGA-SE a boa e hj-gienl-<**kn casa dn mn N. S. de Oo-
pacabana 1089, para familia
de tratamento, por 350f*l men-
saes, fazendo abatimento com
contrato; trntn-se no largo da
Carioca 13, com o sr. Duar-
to Fcllx. R

A LUGA.SE
liai
do

a casa da rua Santa
i£S.CIara_34« em Copacabana, prorjii-

tendo accommoclaçõesma do mar,¦jKit.1.- ifamilia ide
inações no S-

tratamento,,'
(10

infor-
H) J

Tecido de linho, em qualidade
superior, para lençóes e fronhas,

Lnrgura 160 ceut. metro GSGOO
180
200
1.30
-310

69500
98O0O
890OO

109OOO

Casa Letião
; Largo Santa Rita

•na

A ILUGA-SE um «íuarto bem areja-
^l-ilo com janella, o, um casal ou anuas senhoras. Preço,
Pedro Américo n.
tete.

35$; na rua
¦ io, cisa 5. Cat-

(6670 G) S

A 
LUGA-SK po.- 55?" mensaes
rua Buarque dc -Macedo 12,

chalcUinho para mocos solteiros ou
casal sem filhos; trata-sc i.o n. iC.

(7032 G) J

A «LUGA-SE o predio n. IX da rua
_"-:G«.-!icral Poíydoro n. 55, Ilotaío-
eo tem luz electrica. (6377G)lt

Sedas modernas
Tiiífetas todas as cores
Fnllle „ ..

USflE SEMPRE O MAX0HAS- VERSIIlI/HIiDOES, C..S.M9. fiOlarES,
COMICHÕES. PERDA 1)0 OABELI.O CONTUSÕES.

DORES. QUEIMADURA.
ECZEMAS. ERYSIl'Et;AS.
DARTHROS. INFLAMMAÇÕES, |

IRRITAÇÕES,
FRIEIRAS.
FERIDAS.

*%¦•-¦? I\ i3 §1 \mJ líÚCOSl DADES,Apf\Tn|?Nn*cRAVos'
^» _? «\ _ .. *)¦';.-/'!._-u, K I* *.._*. ——_—__

Deve-se empregnl-o sompro dc accordo mm as iiistrucrõcs que
acompanham cada vidro.

-nor metro
, Í8$ol4SSOO(>

„ . . 32. e 188000
(Jrepe de chine todas as cores 1 .%$ e 9S000
Clinr.iieu.se „ „ 168000
Lava vel ,, ,, ,, 9jJ e C$500

e outros gêneros, na :
Casa Leitão

Leme Copacabana e Leblon
A LUGA-SE o p/edio,

_£-Lci
com todo o

conforto, para familia de tratnmch-
to. á «raça Ferreira Vianna (Ipanc-
ina) ;trata-.c ua pliarmacia; preço rn-
zoavcl. (672c, II) .T

A LUGA-SE, por 250$. a ca.-n 0.1 da
-irVrua í-ülva Triles, Copacabana, com
boas accomniodações para famiüa de
tratamento; trata-se na rua da Alfati-
ilesa u. IVi.-.oto Sr C. (S.i. II)S

AíaUGA-SS 
por 100$ exccllente ea-

sa com ti os quartos c duas salas,
á rua -".ririra Passos 11. 38. Copa.
cabai»!-. Informações á avenida Alla-n-
tica, 762. (S5 H) R

A LUGA-SE,
J-143 ila rua
*• ouartos, 3
macia.

por 14.$, u casa n.
Buarque. no í-,cme, coni
salas; cliavcs na pliar-

Í7<««)4 II) R

¦!"¦!:!_"?!'¦!¦"»

I A'S REFEIÇÕES... Í
UM CAUX DB j§

1 Gunranesin 1
IM;Kai;ii!3E!;"3|ii;i['l;aiii;!liliBl||i_!,fflC;[§|

A EiU-UA-SE o predio 57 dn-^ruu ripaiienu.; trutii-se w>
n. 65. (j 7120) !l

Largo Santa Rita

A LtjCA.SE
-cjLduns janellas, em caí;

Aluga-sen. -rr «Ia

um bom quarto com
de familia,

prefere-se rapazes; na rua lí jeitos•Aires n. 169, sobrado. (6969H) 11

1 2° andar do predio
travessa de S. d?ran-

cx<co de Paula, proj-ria para officina;
trata-s, na loja. (701J K) J

4 I.l ÇA-SR um segundo andar, cam
¦^Vtrcs quartos, duas s.ilas, cozinha,
banheiro e um excellento terraço,
()reço iíín$; na rua Senador I.uzebio
n. 1-7, Casa "Tuninn". (7--oi:OM

AI.UGA-SE 
um q

em casa de família
nado 11. rç.j,

¦ VM-Slí uma noa sala com'• 1 <-. nm quarto. » cavalhçi.
.-rr^nes; na rua Senniior Oan-

(71715 E) R

* I.rGA.SK um., sala d? frente,
XÍLimuto independente, em casa dc
uma senhora; na rua Larpri ri. iSt,
• • andar. (70.1S E) 13

i ÍíUGA-SK por 160$ o espaçoso ar-
,-ttLmazcm da run da I.ap.i n. 47; a
chave esti na sobrado _ trata-se na
ru.-i Acre n. jS. (íioi l"1 J

rto rntlcpcndentí,
a; na rua do Se-

sobrado. Preço, 40$.oo.'
(6444E) j

' Jif-SK ^n* eoratnodos. para
¦ íoltciros. r-'- ,10 a .',«•?; .na
Peárp e. 145. i". (••«•¦¦¦"X

i LUCA-SE nm bom eom
_t\.c "-zinha, mui t.i ,igua, r*
r,^"i! tera creanças; n? ;
T..-isl<: 3a io. pt.tiao S
ch'1-rTo.

illo CÍT2
¦•¦-}, a

1 
' 

Costa

i LUGA-SK uma boa sala de ./ren-
^A-tc. cm cana de pequena familia,
a urna senhora só ou a casal sem
filhes; n.i rua Senador Pompeu ro.-.
sobrado. («j-jSo E) J

AH.UGA-9E o s.ilir,-..lo da ma Ma-
/.iLrcchal Floriano Peixoto n. 64 e
tt.-u.vse ua loja. (668o E) J

\ LUGA-SE a 'o')2 cy,n electrrerila-
íj.,!_ ria rri.i Senhor dos P.isso.», 94;
tratando-se na roía da Candchrb, -..

<6*i3j lv) J

AI.LX-Wr.Si. 
uma sala c quarto d

frente, para modista oucscriptorlc
mobilado bit não, e;n i
lia; rua do Cattcle -S.

ono,
dc fami-

(6S43G) j

ALUGA-Slv 
um bom quarto com

frenie rira o jardim, completa- A LUCAM-Sl
mente iinle-eiulentc, com todas as **"'*
commodidadcs; ua rua 'Bento Lisboa
79, casa 1. Cattete. (7232 G) -M

A LUGAM-SE confortáveis salas c
_-*-L.,.,,,«os. mobilados e com excellcn-
(c nciiíão; rua Carvalho de Sá 25,
próximo ao largo do Machado.

(118 C) J

AáILUGA-SE um sobredo 4 rua do
-ttete n. 146, cm frent-. ao pa-iacio do governo, com tolos os con-

fortos. (7221 G) ill

A LUGA-SK perto dns banho.", de
jHLnmr, em casa de família, um, bom
quaitr? mobilado; U3 r-.ia Dr. Corrêa
Dutra .-4. (71-7 G) J

A.LUGAM-SIÍ,
...le Boi
it-?, com

no sobrado
ro- ií. ,i_jv «nu
janellas de frente'•-7

!a firaia
sala e

pessoas dc trata-
--.mento. «luas amplas e arcjaads sa-
ías. indenendentes, cm casa de fami-
lia. próximo aos banhos de mar; na
rua Buaruué de Macedo n. 36.

(103 
G) J

A LUGA-SE uma boa casa. cora
__.ilu-is s.«!as. tres arianos, etc., á
travessa da LaR-óa 11. 16 (rua D. Car-
lota); as chaves estão ao lado. e tra-
ta-se á rua t° de Março 0. sobrado.

(94 G J

\ laUGA-SEVp roximo aos banhos de
¦""-.mar esplendida sala dc frente,
fcem i:i-:':;;!.'.d.'i. com o-t sem perdão»
r.a r-.a Silveira Jlartins, 140.

(73iS G) M

LUGAM-SE uma sala e quarto,
l/lmuito arejados, a um casal de-
cerne; rm rua de Santo Amaro 20,
casa 8. sobrado. __?______-_.

A:LUCA-SE 
uma casa nova com

dois quartos, duas salas e mais
accommodações, luz electrica; na r-*a
de S. João B«ptis:a n. 86-A, 00».

(6364 G)J

A LUGA-SE por 45Í, era casa dc fa-
^.ClLmtÜn, um quarto de frente, mobi-
lado, com gaz « roupa de cama; na
.ua D. Carlos I -a. 94. Cattete.

«544 G) J

ALUGA-SE 
quarto eom sala,

sa de casal* a moÇOl àõ c
írm ci-

comrôer-
tio oa casaes, com ou sem pensSo:
aa rua CasMar.o 31 Í7200 G) Ü

ALÜGA-SE 
um quarto com janella,

luz cl-ectrica e banheiro, a uma
senhora que trabalhe '«ira, casa de fa-
milia de todo respeito. Preto, 35$
mensaes; rua Oliveira Fausto n. 47.¦Botafogo. (634.1 G) J

AlLUGA-SE 
um quarto prompto,

por 50$. era casa de um casal;
na rua «Machado de Assis n. ta, Cat-
tete. (7195 G)M

A_,UGA-SE 
cm caas de muito ru-

seio « soces-, uma be'li.sima tala
e gabinete, esplendida vista para o
mar, luz «lcctrica e mais comtno_ida-
des. mobilados, bondes i porta; um
passo dos banhos de mar, a cava-
Ihriro o-.t casal dlstrr.cto-, na rua
ChristovSe» Colombo c,
guina da Flamengo-

Hâú comprem pemedios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado A Filhos

RUA URUGUAYANA lV. 91
I Pesagena gratuita ©n_ balança sen-

sivel a 1 gramma
ss_mP

A LUGA-SE uma boa sala de fren-
.---Lto, etn Copacabana, próximo dos
banhos de mar. com ou sem mobilia,
para tratar,, com S. Bastos: rua S.
S. de Copacabana 585-A, casa 1". de
1 hora em deante. (136 H) J

ALUGA-SE. 
em Copacabana, con-

fortavel casa. reformada, a familia
de tratamento; preço módico; á rua
General Gomes Carneiro 138; trata-se
á rua Rosarb 159. 2° andar; chaves

ia, qii««-i cs- na p.d.ria, Bonto dos bondes ípincnia.
M ¦) (654*1 H) J

cm Copacabana
AIvUGA-SK. 

.n-f v-opacaoana, umacasa, com 4 quartos, .-. salas com
tixlo o coiiíorio moderno; rua D í-aula.Freitas 40; pode ser vi.=ta. (-779 lll.r

A 
«LUGA-SE por 140$ mensaes, c
r-redio-.i rua Guimarães Calporan. iji, Copacabana; tratasc i riuDr. Domingos Ferreira 2-32. (7jH)J

ALUGa\-SE 
a senhoras um apo.

„ sento mobilado, r„-. L:íi_ jc [„,,,;_ba, na rua Di)__;r;5o. Ferreira n. _¦;_.Copacab..na. (-104 H) üt

__l*X.lL.!m.m*i.
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Vantagens que v. exa» e todas as pessoas-T
«i«»_i

41

econômicas devem aproveitar,- sãò as
- ¦ — *-- }' '" — *"*

(|ue se obtêm nos preços actuaes da

A BRAZIl
GRANDES SALDOS COM DESCONTOS

DE 20» 30, 40E ATE'50%
3$300

Uma camisa de diu cm percal flno, guarnccida dc bordados suissos, artigo bom
e durável, do valor dc DjjfõOO.

6$800
Uma CAMISA de dia cm baptiste dc boa qualidade, com rendas finas ou borda-
dos, que eram do preço de 8ÇC0O.

3$900
Uma SAIA branca de perca! superior com volanls de bordados suissos, que

:l anteriormente custava ü#000.

18$000
tí Um COLLETE moderno e muilo commodo, confeccionado com tecido superior,' I. do valor de 22*000.

3$500
Um CORPINIIO chie e de boa qnalidade, enfeitado com rendas finas c que ante-
rlorrnente custava õjíOOO.

59$OOQ
Uma bonita GüARNIÇAO para cama em filo bordado, com 7 peças, ;.igo bom
e vistoso, que custava 70/JOOO.

19$OOQ
Uma COLCHA de filo bordado, branco ou creme, com bonitos desenhos,' artigo
que tem o valor dc25J000.

80$OOQ
Uma linda GUARNIÇÂO para cama, em linho fino, com um lençol c i froiilias.
artigo superior, do valor de OõjjjOOO.

55$QOO
Uma GUARNIÇÂO vistosa e com delicados desenhos, em nànzouU bordado,
com 7 peças, do valor de 704000.

43$500

AVISO MUITO UTIU
C0LLARINH0S DE LINHO

VIRADOS OU DIREITOS
3 por 2$ — 6 por 4$ — 12 por 8$
C0LLARINH0S OE LINHO

PANTfl'5 DUMONT
3 por 2$500 — 6 por 5$ -- 12 por 10$

ÚNICOS QUE SE
ENGOHMAMBEM

I6ÜAESA0S
ESTRANGEIROSN/I^^4_V\

F-f» JBHQnCARIOCAjBZ
\_t .618TRAOA j^JnFm^^"^*^^ _________ ____

«com
mais

lectri-

Lv o» vende-se parti fa-
tratamento u predio tia

rua Valparwo n. 3-. transversal á
<_#•_<•-_/-_... r*-wi i ¦ i j i ¦• Conde Uu Boinfini, o tncsmn podeUm elegante COSTUME em linho branco c decores, artigo bom e bom conlec- _cr visto .i__ - ás 5 a» tarde; tma-sc

cimiado, do valor dc C0$000.

A|T,T__ÇGA-SH ..uma boa casa
-cjLduas salas, tres quartos e
dependências, tem installaçào «
ca; r.a rua General Roca n. na, cz-
su I; as cliaves estãú na rua Desem-
barnador lsidro 5 (sujaria).

(íi«)3i K) S

AT.UGA-M-SLv 
com pensão, limpos e

arejados quartos, a casal ou ra*
pazes; na rua Haddock 'Lobo 9S, o
predio- fic_i no lado da sombra, imit-
tn a tf rada vel no verão, (56Í/9U1M

,\ 'uUi-i.v-M*. (» predio novo du so*
ÁAinu _>.*, pro; rio para família de
tratamento, jarú,_. o entrada an Ia.
do, 'no prolongamento da nn 'Mariz
c 'Ilarros 51 r. fim «L-* rua Liarão do
Amazonas; chawei no ftt.

(6.6„ K. S

4 'L.l.HiA.SLv uma casa na rua «Santo
jJilleuriínw n. 105 (casa IU\ por
preço razoável; trata-so no u. 13j.

(... K) .1

VT.UGA-SE por U"$ á rua Duque
iA.dc «Caxias, o predio 11. 12;, con*
tendo duas .-'alas, tros quartos, sala de
juntar, cozinha, nlespcnsa e jardim ;
irata-sc ua mesma rua n. ni.

iru-t I.) J

, AT.UGA-SE n caiu assobradada da
xVtravcssa Azevedo n. . (largo da
Caneila), om duas salaí, tres
tiuartos, cozinha c grande quinlal.

(;.j 1.) R

A 
«LUGA-SU o confortável e novo
predio da rua Paula llrito n.. 5<>,

Andarahy, ta-n instállaçõc... sanitária e
electrica de primeira ordem. As cha-
ves estão napr.dari a da rua liarão
de Mesquita 11. S._t, onde se trata.

(7071 '•> "

Ail.UGA-SI.milia dc

na rua liarão dc
5 "a
Ubá

72$QOO
Um COSTUME de linho supurior, conTeccionado por tailleur, modelos novos c
chies, do valor dc 100*000,

19$OOQ
Uma SAIA de corte elegante c bem confeccionada, em casemira rio boa quali-; dade, que era de SGJfQÜO;

18$OOQ
Uma SAIA dc linho superior, do valor 

"de 
2-ljjOOO

Todos os mais airàíyos com descontos vantajosos
LARGO DE S* FRANCISCO N

AlLUGA-SE por
X.Vruu Afínnso

«. 140.
(.iój K) R

a c.-.sa «3 da
lV'imn; chaves no ¦

Eirmazem da esquina; tratn-se na^rua
Senador Ktuciiii iú'. (85 ly) J

IA LUCA-SK uma boa casa. na rua
Xilienedicto Hippolyto ti. r..o. Alu-

Íucl 
n:3; trata-^e r.a rna Haddock

,olio 3;. (7.3j K) J

Corrimentos
Curam-se em ü dias com

injecção Marinho
«aa 7 tlc Sctemb.oJ 180

A'I,l.'C'.A-SU 
por preço módico, unia

cnsa, na avenida da travessa Der-
by-Club ...l. com duas sa^as, tres bons
quartos, cozinha, banheiro j eleetrici-
dade _ fogão a tjaz. Trata-se na casa
ti. 11. (6t|,. 1.) J

- 
:,,...'...,:--:-.: 

¦'¦-¦- ••- ,.,...,.-.-=-v^-

,«^____i——¦— - immmmÊ2m2^sssssÊBSsi:2mssBaamaamaaaA

Tendo que fechar alguns dias para grandes re»
formas nos predios, chama attenção das Exuias
Familias, para esta Grande Yenda a preços

muito reduzidos

Grandes Exposições
OE

ROUPAS BRANCAS
para senhoras, mocinhas o

creanças

A r.UCA-SK' a casa n. r.t 'U ma
ii Au.rauio l.ima (Andarali}-), com
t.-cs quartos, duas ^alas, cozinha, des-
rci.su. banheiro, cúpa. porão habita-
vel. quintal, illuminação electrica; as
chaves e=tão no 11. 75; _trata.se na rua
Municiral 11. =15, escriptorio, com o

S sr. Uon. (7=.i8 l.)'M

A I,UC,À.M-S'lv as-,esplendidas lojas,
i-tjLsitas à rua dc S. Christo vão jis.
i;,-A c i.-í. tendo moradia nos fim-
dos, • para famiiia; as chaves estão
no n. 17 c trata-se tia avenida Kio
tirai.cb ij", 2" andar, sala .iS.

«,'i.S'i I.) .1
"Ã 

d7l«(IAM-SK uns 
"con.mbd-s, na

XAcasa da rua D. Cândida n. .li,
no Harro Vcnncllio. logar at't*j&do,
muilo saudável e lindas vistas, no
morro de S. Uíwjhc. Uotúles de Jo..
el.iy-1'iuh: as chaves ao lado ou a
unia sú "familia,"•JlViit.i-Fe ua praia de
.*;. Chrjstovão n. 354 ou rua Dr. Sá
••'ivlf,, n. •' (;07.i l.) R

A.f,UOiVM-Slí .porÍXbbas casas á r:
Peiírefiiilbo,

00$ c 100$; as
rua Nova America

;is còiiiinbdasj
.'ícclviciíiíide c terreuo; trata-se Uru-
,.Uft>*gna nfi, das j ás ... U<)

I.LOA-Sl.. por iS.-$. RratidèA r-t-' ¦ ¦
X"Vpi't«Iio da rua lavares (lucria 11.
Sr. situado em logar saldavel c perto
dos banhos de mar, tondo .1 espaçosos
quar os. 2 salas e dciicncdiiciasj tra-
ta-se na rna íícucrnl GurjÜn ,\, tom-
paaliia Ivüfieadora. eade c?t^' a cliaví.

__i__o Li .1

IVitÚCASK a casinha ... 15 .1°
il.Boulevard Vinte e Oito de Se-
tembro n. 245, rn. Villa Isabel. Alu-
gucl, (io$oòo. Trata-íe nu 11. e.;,
botequim. (nj 1.1 R

Milhares e mi hares de SAIAS BRANCAS
com lindas rendas ou bordadas, a

principiar desde 3$SOO
enorme variedade dos
mais recentes modelos

para todos os preçosBLUSAS,
estes artigos

«ALUGA-SE uma l.oa easa, nova,
xYpara fauulia de tratamento, á rua
iN. S. dc Copacabana 045. muito per-
lo do mar; trata-so ua avenida Al.la.i-
iica 914. onde estão as cliaves: sú sc
iilují. oor contrato de um anno.

(7101 10 u

Saude, Praia Formosa
II" é

\\I;UÇASUS.tí boas casas,_çm Ca
Uumbj; iráta-sê rua Magalhães

(-'«¦I .0 K

A IJAd.,,. IiUGAM.SU*;
Aida a7

AtUGA-SIS. 
.

rua da Gamboa
por 85$. a casa da

uboa 260: trata-so na
rua da AlíandeKa J-'. Peixoto &.C.

.^ (6442 1) __,

tAJ,UGA-SH a casa 11. 72 da rua
XvSara. próprio para famiiia liran-
de, por ter muitos commodos .c gran-
«les; está limpa; a chave esta no n.
74, e Irata-se na rua dos Ourives 11.
54; aluK.icl i.io$. (s°.|8 D J

« A [,OGA-SE. por preço, barato, boa
XVcasn, com tros quartos, duas sa-

bom quintal; informa-se a rua

na rua Maia Uaccr-
.... ..,. uma boa sala de fren te, è

um" quario. Estacio dc Sá. (aos .1) S

A LUGA-SIv. por loof, o sobrado da
_f_triia dos Cooucirog n. 92. com tres
quarto?, duas «salas, cozinha, banheiro,
quintal, tanque para lavar e multa
ai-.ua; aS chaves, por favor, no ouvi-
mento térreo. (CóES.t J) J

AMJOAAr.SC 
boas casas, cum quin-

tal o todo o necessari
aluguel)
n. 310.

. _ mj.1i
Visconde Sapucahy

(7010 ji j
A LUGA-SE

-CVradia para
. um armazem, com mo-

para família í-or 120$: na
rua Pereira Almeida n. 81; trata-sc
em frente, n. OS. Âlaltosc-. Ç6669j) S

AT.UGA-SK 
uma boa casa. nova, oa-

ra pequena famiiia; na rua Vis-
condo Sapucahy 34ií trata-se na run
Kõsario Ao; aluguel 122$. (6530 ,1)J

¦Cardoso Marinho
1'raia 1'ormosa.

escriptorio
(6919 i.«j

AI,UGA-SE. 
por preço barato, boa

casa cum dois quartos, duas sa-
Ias e bom quintal; informa-se á rua
Cardoso Marinho a. 7. escriptorio
..'raia Eormosa. (Co-o jj J

Aquiiitiii 
"e"c,'i2iniia. 

á rua Tinto de
Azevedo n, !-.. (7ii4 D J

CcLvisci
LUGA-SU. por I5--5, a casa da rua

sconde Siipucaliy 11. 141. e°i«l
duas espaçosas salas, qualro quarlos,
boa cozinba. installaçào electrica, gran-
de quintal (700.. D »

I.IIGA-SE a boa casa da rua Ge.
neral Pedra 11. ao6. a família,

lirestando-sc, a sala da frente, para sa-
i.flo de narbeiro; trata-se a rua Bcnç-
«llictO Uvppolito 1..4 (botequim), das

n á. l liontí da tarde. (7°9.1 _______
: I A T.CGA-SE o predio 11, Oi da rua

'XXl-rcsidCTitc Barroso; aluguel razoa-
cl; bonde An too rs, (708S 1)R

MA l.UCAM.SK
: ^"Vloão Alvares u!.)-o II

, | \ LUGA-SE metade de uma casa, a
|!___k.um casal sem filho» ou pessoas.se-'lias. e.n casa de outra casal; rua vidal
út NeRreiros -'5. fraia l-ormosa.

(.rt.-So I) J

lAtLUGA-SE uma boa sala dc
Ate.

[ren-
l-ilde|i_liilente ou um quarto;

«li travesü Ur. Araujo 11. .«5 (Mal-
toso». (:-.' D L

[AiLUGA-SE uma boa c,-.sa com to-
tCXilas as commodida les para fa-.ni-
lia, tem luz electrica, ein todos os
cmnmodos. sila á rua Presidente liar-
roso 11. !iS; trala-se na rua Eolippc
Caa.ar.ii. II. MS, cisa .. (1 1)

¦_:;«'A 1.1'G V-SE uma casa .
XXrua do Cattete 11. 214, tem Rraii-
de quintal. lã-' .') J

|A LDGA-SK á rita Visconde de
uCXItaunn n. 07, casa 11. 35, uma
ha'a e quarto com direito a cozinha
e grande área, por 53$, em casa de
11.11 casal sem filhos. (71 O J

ia.:.LUGA-SE a moderna c conforta-
t casa n. ^4 da rua Visconde

d; Cabo lfrio, muda;
Conde de 'Uomnm 572;.Senador Knzcbió 1 iS.

chaves na rua
trata-se na nra

(84 n .1

E ^

AI,t*0A-l;.\ 
uma boa casinha, deu-

tra de uma cliacara, oci quario,
sala de jantar, cozinha, eom í.j;ü__
nascente; na travessa do Navarro ».
35 antigo; itíformações ua mesma tra-
vessa u. üi, veada, por favor,

(-•71.1. j
A IJtJtíA-SR uma casinha eonr eala,

_CLquãi'to e cozinha, na rua lfaUcte
u. -'S: nara infoxmações, na venda.

(270 .1. s

Ã^WJGA-SR por 100$
-J.,'.,radadn da rua Dr.

a casa asso»
Agra d. 1;,

Catumby, bonde Coqueiro!», iu;.i duai
salas, Uoiã quario*-, sulela, coKtnlnii
quintal e electrieidade; tratar na rua
Gonçalves Dias _o-A. (_3 .1.1 U

_i LUGA-SU a casa da rua "Valença
:J3li\ ii. 2 quartos, 2 salas, cozinha e
bnir, quiutal'; a chave 110 ti. .-.'), ar-
ma:!«-.l. (124 .1. J

roíí NOVO PIIOOI5.SSO
Gritndo perfeição. Mais du-
rabiliilaile, U mui to mtiis
baratas do que as fabricadas
alô hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA ÇAMJSPJNO A

AI(UCA-Sli* 
por t40$, a casa da rui

Or. Arístides t,obo n. -,i8i; tem
Ires quartas, maÍ3 dependências, jardim
c quintal; <js apparelhos estão puar-
dados; as chaves eslão no 185. t* traia-
se i rua Misericórdia 2. sob.• tcl.
333. cl. ('.7 J> J

AI/UGA-SE a casa da rua
¦i-VCecilia 7. com dois quartos,
falas, electrieidade,
estãu 1:0

Dona
duas

As eba
17110 .11

. Medtcosi Pharmaccu-, SS^
fir.ua e aos srus Imigos e'" 

g|l!8ZES

AI.,UGA-SE 
por 45?

da rua Dr. Ca;n|i

Al,UGA-SE 
uma . casa. com um

guarto, sala. cozinha; rua Barão
C. a; iuí'uuia-se no t,Itapayii,

com o st. Paulo! aluguel ísçooo.
(67.JS .0

A 1.1
XX n.

LUGA-SE. á tua Mariz c Barros
uma casa. com 2 salas. 2

quartos, cozinha a eaz e lenha, com
quintal, etc; as chaves ua casa n. í".

(0..01 j) 3

A 1. UGA-SE.
XÜ-easa. na ru por r.}:$, uma Rratidtí

a S. Cláudio 2.1, coiri
4 quartos, - salas,, cepa, cozinha; po-
rão, quintal electrieidade; as chaves,
na rua Maria José 45, listado.

(OS95 j) «

a casa -n. .1
da l'az 43,

Imã Pala e quarto e cozinho, boa nio*
nda; chave no ti. 6. (698:: „¦¦) ,1

A1.UGAS1-: uma
xVcom um quarto,

.ala de frente,
1 ' rapazes soltei-

ros ou a casa! sl-iu fühos: na rua
llcnrdiel.) Hippolyto a. i5<i. nnligii
do Alcântara. (Ú9S:|) .1

AI.IT..___«!¦; 
a casa da rua Navar-

ro n. ao (Catumby), para tarai;
liai a chave está ua rua ttapiru'
iú 30. onde se trata. (;mp-IM J

da . Paz"uas

As chaves
(,-ti8J J

A LUGA-SE a casa da rua
JTxíi. io6. com dois quartos,-salas, electrtcídüdCi
estão no to

etc.

A_.t_CAir.su 
cisas de 45? a »5Í.

iideantados; na rua líapiru', 3*7.
(?ish .d j

,i Í,1''1A-SI!. por 100$^ mensaes, um
____ticoiuortnvo lporão. á rua Santa
Alexandrina n. 120, Kio Comprido.

(6«63 .1) S

,i l.rCiA-SI'- urn bom armazém; com
Xl-cnsa de habitação, na rua liarão de
rtapatíipa .12-;. esquim da rua l''clix
da «Cunha; trata-se com o dr. Macedo,
rua dus Ourives i.j;, sob. (6930 J>.1

A l.ii.AM.SK boas casas", assobra-
XjLdadas. _ pintadas e forradas de no-
vo. próprias para família regular, a
7=5 o S.*i$; bondes dc ico rs.; na rua.
Krei Caneca n. 2^2; trata-se ua aveni-
da Salvador de Sá n_. (7-i.i }> M

A I.UGA-SIÍ, a famiiia dc tratam.**-
_Ci.to. a easa moderna da rua D. Cc.
cilia iS-A. perto do lar{.n An kio Comi- i (gai
prido; Irata-se na mesnu; v:\eit 170S. 1

(7078 .1) F

121;
tendo -t

porão ha.

A IiUGA-SE a magniflea ca=a da rua
_____XBarão dc rctropoüs i.:, entrada

.ao lado do n. .; chaves
vuintn dos biuidcs Kstroll,
quartos, duas salas .saleta. .
bitavel liiz electrica. banheira eslual
tada. f,,r.r.o a Ra*. muita asua; é san
(lavei, própria parn família dc algum
tratamento, e muita boa altura.
:.-¦- - ¦ (. 70 J) S

Hiiilifriiií

participam que fizeram uma nova edição do seu
Catalogo Géra|t comprehendendo todas as

l especialidades do seu Grande Laboratório, do-
tado dos mais modernos aperfeiçoamentos, as-
sim como todos os productos e especialidades
pharmaceuticas estrangeiras, reactivos para anà-
lyses, coiantes para microscopia etc *

ytxs&% Sendo esíe Catalogo de reaes vantagens para
ym&f^ os s,irs> Médicos e Pharmaceuticos, prompta-
||2J mente será remeítido, quando requisitado por

escripto.

Camisas, calças, corpinhos etc. T^L <_ st_.i. d»
PAULICriA, sendo os seus preços os mais vantajosos

ULTIMAS NOVIDADES

Crepeünes, Voils9 Bo*oderies9 PltBs^etiZf
Clpalinesi WBarquisetes e muitos outros

tecidos de alta novidade para a presente
estação

6.500 metros de VOILE ENFESTADO artigo
muito bom, em todas as cores metro 2$200 !!

3.400 metros~CREPON~P0MPAD0UR
metro 1$500

B.000 metros de F9LO'S L§S§5 em todas
as cores, metro 2$700

SEDAS! SEDAS I
Taffetás, Charme uses, jCrepe china, Messalines, Setim Li-

berty, Linho e Seda, Seda Lavavel, Gaze chiílbn,
em todas as cores, pelos mínimos preçosetc., etc.

\ I.UCA-S15 por 61$
_rt...vcn__Ia .Dcolimlii I,.
da Cuiiha, 112. Traia
ilaccdo, rtia d.,s O-.ir:

11 casn IV da
ile, â r. 1'elW
PC com o dr.
¦cs, . ij. pob.

(-5 K) íí

A I.rilA-SM uma casa; na trave
xXllH-a 11. n'i (travessa da rua SaJ

chave estii,
(709S

i I.IT.A.M-SI!
JrX.27 da rua D
prido, acabadas
quatro quartos,
dept.tdencias dt:
trata-su nr. n. .

a? ca: 113
Cecília, Hio Cu:u-

d«: construir, com
Juas g.i!:;s c demais

todo o "couforto:
... (42 .1) B

.S.
K) J

,i I.UG.V.**!-; uma casa \ il-. Isabc-
Ülita. r-.i.i Hr. (.'a:..|,„.. S.illcs líi,

j cisa VI; íi chave está no n. IV,
' Aluguel ou?: lrata-.?c tia rua do Ko-
! sario 159, sobrado, com o sr. Ifran-

cííco Santos, das 3 á.-. 5 lioras dn
tarde. (7090 íi) )

N ii
ygskwM

^S50_^ ;:'

wí I i I*é ll lv K is

MAJfiJI:
. 16 e 18, Run Primeiro dc Março, 14, 16 c 18

üNÍete.!WAÜ
31, Rua Visconde do Rio Branco, 31

QRAfiQS LABQSATORiO (a vapor c i c!cctiici.a.c)

¦1.9, RUA Q O SENADO, '48

Caixa do Correio 1252 —

Taffetás largos metro !

Rio de Janeiro __j_^g*^j^

,1 LUOrA-SIi ,. predio da r-.u P..1- 1 | LUGA-SU unia boa sala a moços
XÍ;rão dc Amazonas '¦',-: trata-se i xiou casal scai filllos: ua r-..:i Ha-
narti ,i liarão du Mesquita S.|_, está ; rüa ile Inuatcmj- n.|, caia li. Mat-
aberto daJ 7 új 9 da manliã. toso. Í7--/7 L)M

((,3,-. K) R

i LUGA-SI. a casa da rua ü. Luiz
_t4.t.on2aí!a n. n.)t. com boiiâ commo-
dós: trala-sc na mesma rua 11. !»>;.

d-' LI .«

COLOSSAL STOCK DE

MORINS e GRETONES
com grandes abatimentos

VARIADO SORTIMENTO DE

^ríijos para creanças
Grandes saldos sf# yestidinhos desde

4, LUGA-SU ç.n cisa
-Ci.scm outro inquilino,
[juarto rom Ires janella
i lus electrica; na trav-

de famiiia,
Um CSf-ÇlÇOSQ

, para a rua
ssa K»n Com-

•prtuo, 1^,
I.ol.n.

sol). esquina (L* lláddock
(7"'i K) I!

; A LUGA-SI;. por 107$, o prédio da A ILüGA-S
í íi.ladeira S. Jai-.uariò ... i.i. situado -,"-*-___-.«___«_5____;__

em loyar aprazivol. tendo - iiiagm- 
I ticos quartos. 2 tnt tis dependências "
:- unindo quinlal; n chave está ii" "• T.

e trala-se na (.'ompanliia Ldificadora,
; rua General Gurjüo . 0:1 na rua da
i Alínndcria n. 80. sob. 

' dji L) J
A MJGiVM-SR

ximobrados c
do tratamento, casa ilti
rua líaddoelí Lobo i.i

bons qunrlos,
ii pensão, a pessoas

ííthil ».i. tm
(,tS?«K) .;

1 bom predio da rua
(Mello n. „.8. (I.)

A LCCA-F
iidicao I

Slí a loja da rua Tlcnc-
Ilppolyto ti. 223, próprio

para depósito do saccos ou bombeiro
lij-drat.lico, officina de electrieidade
o-.i vidrneciro. (;3 I.)H

«MARCA REGISTRADA

ou qualquer corrímento da ureihra, cura radical
em ,| dias! Com a «maravilhosa injecçüo scecótiva
e cápsulas "-104". 

Quando tudo falhar, este ex-
traordinario preparado sempre triiunphará. O

unico allivio da moddíde! duíperimentae e vereis o efíeito assoniliroso! Xão lia gouorrlvéa que
resista a esta prodigiosa descobetla. Vende-se na Drogaria CnntiT.io, ú Rua 1" de Março, 14- li.
c nas principaes pliarniaci u e drogarias desta cidade e de iodo o Urasil.

*\ I.IY..VS 1. um commodo. com ou
xisein pensão, em casa dê famiiia
decente; na rua 'Mã!vi:to R-íis ?9-

(i.O Kj )

A LUGA-SK uma boa empregada,
Xitiara qua!.|Ucr serviço. íucnos ann
secca. ordenado ?¦'£; na rua dus
Araujos $2, L**abríca das Chitas.

:A!^.UCSA-SI; a boa ca&i da rua
*J^ r.l*GA-SK. ror i;s%. o predio da
¦j_._u_.rua Conselheiro Pereira Franco I _C-k.Ca(|ueÍrus 4$, cam luz o.vctrii
íi. 52: tem dois andares, cotn íjtiatru 1 optimas accommodacões: cliaves uo 40:
i_-.ii.de3 iiuartns. duas sa',:._i c depen- tratar, largo da li.llallia i, (rm .1. K

chave está no n. 56, e trata-su na rua ¦ t i.,t'í.i'A-Stí .1 c>wjeu_IÍda easa a rua
(Ia Alfandcsa Sé. soh. (132 li J | il.*-. I..,::z 11. .... coai ouatio .luar.

tos, dua.-; «n'a>. cte.; a.> cbaves t:-tã'i
no csLiliulo; Irata-.e á av. Hio Ur.n.(AlLUGA-SI. a casa nova da rua do

_r_L«.\tattoso Sa, a famiiia de trata-
mento, com sete quartos, salas e qniu*
tal; trata-sc na rua d«.) lAlattoso 9(»-
©nue est2o as chaves. (155 -I* H

:_?. and.ir. saia ... (ü.;ío .1) .1

Cg.UR.ljy, Estacio
.1.! e Rio Comprido

!*À 
'•*-'v.',A-í;''- «'.ua boa casinlia. der-

[-Ç.í.tro de uaia chácara com .uarlo.

i LUUA-SIÍ um csiilcndido qu
-CXconi ou seu mobília, tendo luz
etriea, banheiru. jardim au !a*le.
na rua lutniru n, -*:o. ca -i de
quena família.1 ssnt íüllos. C6-J-J7

K I.CO V-.--1-; ,¦ ara.
-f.Vii-. ,1„ |i:-edin.
$ l---.;.•_...o.-. Kavier
travessa ücrhyClaü.

por-

; ;.;<iA-Si; a eusa i!:i rua Ve-
*-:-rh-:t ile Siqueira IT: us
chiivcü, poi- favor, nu n. 13.

(J G1SIÍ) IC

i_I

A l.l CAM SE á
£\u.- 422, bnn.i
«sem pensão* Dá-*.

roa Haddock
aaosentos. con:

T.o

loiti.ci-
K. S

_«__ janta coziitlta com acua na:
jcci.ír; r.a travessa do Navarro n. 25
[tuitlK**; ifformaçúts, nu mesma tra-
.*/:•?,-.¦. 81 venda, oor favor (31 ;oJ , S

I.HrA-Sts uma c.isínlia. cnn «--.la.
Lqttarft ti c>-»7Ín!)a. na rua Falírte-.:. aS; iwira informações na venda.

^, Ji <_» mesa» trsveua. (,«!*9 Jib

¦_Ti.,

t I.IT.A.M.SM boas sala; ir, l.-iicu-
^rXdcntes. um niir.rto uma píòuena
casa, á rua 1-í_-í*j 104: graado quinlal.

Í6S36 J) s

A LUGA-SK o ci
A_Lru.i Club Athlc

1 --
A LIT.A.SI-

ü-MiRiitl d
accommott
Alfândega

a ca=a n.
de Kriaa. cur

ks para fami
1. in, i° an,..

exeellentes
;,; nata-se

(ó.üo .l)S

» UT.A-SK. r.o
__Ürato, uri:a ln
nccomniodações par
S,-.-..*a (.'ri*/

1, rale; as cl>;
e Ixata-K na rui ,.} Quitai.

COT. L< a*

A LI
IX-
todo
datfi

. \f-K

rtavel predio da
> 91, po» t:;)$.

_m 1 K)_R

:dc sobrado da
ia inibia -

nuidn 1
(_!ll K. 1!

.;
Jit:i:. .

. .. IIP.
(Í.II5 J) )

A LUGA-SK pír r,t-_S racusac-, a
/Vboa Ci^i da rua Conde A.2 IV-m-
íiui .tu», c m Irei quarto», duai y.\-

ta =e na rua Juliií César, 5*.
((-,_.!.- Kl S

i í.r«.'.ASiv põr 200$ unia cspleu-r'
-fVdida casa. eompletamento refor- :
mada. com iodas a.\ aecommodações '_
modernas; na rua Visconde Ac Ifi-
Euciredo Sj: trata-se na rua lladilocld
Loba 11. .-,.-. 171 í-'j Ki .1

\ IiCGA-SI-I «'om ou sem
¦CX-,ontrnlii o bom |it-.-;iii> novo
d__ rua Urugtiny S.58, I.iiId da
somlini; i-iniili,;,..-- níiiito i->-
¦ifc-iucs por couti-uto: trnta-sc.!
íut rua ilo Xlicutro 7. V and.

(S 5-Í19) K
iraci^fl*i.Mfjrrr^i__^«*5WTriTW'.i« *.. . w., ^wfioc .

IMPOTÊNCIA
Esiurlliilailc,

iVi-.iritslli.-Min.
JtJspermaturrHún.

Cura certa, radical r rápida
Clitiica cleelro-racdien, espe-
ciai du
Dr. Caetano Jovme

du Na
Das o

I-iiruo

l-acul de .ICUli
... Uio .le Jancirc

i c das -' ás 5*
Carioca n. 10

jbrado

* LUG.VM-Slv
/4.madeira: na : :.i Visco

f* ií nara
dc ltau-

3 O. .1

> \-.-l-. por -Su?, don casa com
ide (uttiital, electricidaile, etc.;

Kspcrança n. .11. Cliavc no
llviide de á. Januário.

(;.¦»: L) J

A LUGA-SK a casa da rua Dr.
âjMendcs Tavares n. Oo. Villa Isa-
bel. com Ire? quartos duas salas,
quintal, jardim, etc. Aluuivl. *nn_t.
As cliaves no n. (i.|. (;opí I.) J

*. 7 UGA-SE, barato,
__t3lI.opes Ferraz n. j
Io na i.-A, llarro
Christovão.

n Cíi?a ua rua
í: cliavc e tra-
Vei-inrllio, São

("í..! L) T

LL'. I- r p
. .cun
no! it,-

?%¦.) barato, o
quartos', -' si-

4 kUGA-Sl; una caia com tres sa-
-TV!:'*:, seis quartos, cozinha. dc.Mn.n-
i*'.. W. i\, banheiro, jardim com
f:/.. electru**dad»N á rua da Alei;rin
5.!<_),- licnde á -porta. (,.G L) II

Enxovaes completos pa^a f^ecem-nasci-
cios, Baptisssdos e CoBIegios

GRANDES EXPOSIÇÕES de' 
ARTIGOS DE CâMâ E MESA

Devido as optimas condições em que A PAUL1CÉA
adquire todos os artigos do seu grande stock,

garantimos serem os seus preços os mais reduzidos
desta praça

J3em montada ofücima ãe
Vestidos Tailleurs

1,1

l:.ii !¦¦ .'

L,

S. Ciirlstovao,
8 Villa Isabéi

\, LUOA-SK unia lioa casa. eom irr
r]L.aii.irtã_> b„;,s sala, visitas e jau- |ir, W.-C. banheiro dentro, porão ]an arrumação, z;i'. e electrieidade; (
Vil'a I.attra" n. 10 da rua Jorge

X LUCA-SK o predio da
jMec Rmigc n. 06, peío átugucl dc
140?, tendo duas saias, qualro qtiar*
10?. despensa, cozinha, luz electrica,
quintal c mata dependências; a cha-
vc c.tá no n. 55- C31 f.i R

'. LUGAM-SE os predios novo* ii
X_Lrua dos Ha-ndeirantes u?. 42, 44
e ^, com toda o conforto rara fa-
milia Ae tratamento; *as çliavcs, por
favor no n. 3'j; trata-se «ni o pro-
prietario. ã rua Senador Vcrçttciro
n. 51, telephone 2279 Su!. Aluguel
mensal, 250S00U »_. tas a sanitária.

(rn-* li t
» I IT.A-l

_a.mr.ni1rti

I-.J-.

mela bí de Uma casa.
c independente tendo
Ias cozinha e grande

N*ora ti. Sr. íarwi do
¦ço razoável. (;?9L)B

I irai:
' T TÃ-T-' An.
1 cozinha,

4 LUGA-SU
üll.eopoldo
dua? =ala?,
tanque, Iu_í i

4 LUGA-SI-
Ararqiie .
CLri.t_.va-j; s

dc tratamento; aluguel 1

t LU-GA-SE o nredio de constru.
ti-t-çâo moderna, com prjiãri Itabíta*
rei; na rua Teixeira Júnior n. 00.

duca a pequena | s. Cliristovão. ('.3 I.) lt

F£?,H_lÇí03 FI2C03

lios (I...

1 l-niliclina ...
grandes con;

l-.-.i electrica.

23,
iludes.

A Ll'.',A-SE a cisa
.HL.de Itamaraty ... 1,
rua tí do Dci_u::irj ti.

1 rua Viston-
1: trata-so na
-*S. Ribrtea.

(CSÓS L)R

dois

, ,. » LUGA.SE una boa casa, 11a nia
(13 I.) I. . ^*\s de Dezemliro ... ..-«i avenida,

• i com 2 quarto;, 2 saías quintal e luz,
un nredio da ru.i «com |osa- parn nallinlielro. por r.S.
(Amlaraiij-). Tem i „ outra, na rua Visconde Santa Isabel
quartos, cosinha, u. 23. nas mesmas condicõis.

etc. Al chave. (6„-, T , M•„ lado, (161 I.) II

de Paula. 2
7 

. .! * LUGA-SC, p"r 102$, unia hoa ca-
una casinha, á raj d» ila. r.a rua T.jm 'o n. .;. Aldeia
l!..rro Vermelho. São I Çampista; trata-se na mesma rua n.

. :_1 6o|. <u = L)J . iç, com a ireprlctarii. Í:r>44 MB

Largo de S. Francisco
Tmessa de S. Francisco de Paula. 40
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Saber comprar
-r ' —____________s____z___________________^____=__sn

é realmente difficil...
Essa difficuldade, porém, não existe para

as pessoas que têm o habito de freqüentar
os grandes

(ANTIGA CASA SOUZA. CARVALHO)

à RUA DA ASSEMBLE-A, 104
Procurem ver, na próxima semana!
os novos preços que vâo vigorar

para a secção de

Roupas brancas para senboras
'* LUGA-SE a casa com duas salas,
-/.¦-.res quartos, banheiro,, cozinha e
ji-i.ueno quintal; na rua General Sil-
va Telles n. 2, Andarahy Grande ;
traiu-se com Carrapatoso, na rua Se-
te de Setembro n. 29. (50 L) K

ALUGA-SE, 
cm casa «le familia,

esplendida sala c quarto. com
terraço, somente a pessoas decentes;
S. Francisco Xavier 757, Dá-se pen-silo. E. Mangueira. (6O67 L)S

I A LUGAM-SE uma sala e quarto,-íllconi jariellâ, á rua Mattoso 204;
liinnlc de 100 rs. (6538 L)J

ALUGA-SE 
uma easa, com sala,

quarto, cozinha, tanque c quintal,
por 455; «a rua Chaves ..ria; trata-
CC ilíi rua S. I.uu Gonzaga n. qj,
im (6S91 t) R

¦ A LUGA-SE a casa da rua General
-""--Bellegard 11. so. cora 2 salas, 3«inartos, grande porão, gaz, luz ele-
ctrica, jardim, bom quintal, etc.; trata-
sc na mesma rua 11. 44. (65(10 L)'J

ALUGAM-SE 
quartos, a 20?, 25$.

30$ e 35$; na rua Bomfim 11. 08;
tem limita agua e muito terreno. São
Christovão, (C643 L)K

A:LUGA-SE o predio da rua Barão
de Mesquita 289; trata se no 842.

(6880 L) K

AlaUCA-SE 
a casa da rua Costa

IvObo( n. 99; duas salas, trcs quar-tos, cozinha, electricidade e quintal;as chaves à rua Joclicy-Club n. 197.
ondo se trata; aluguel 102$. (3844DJ

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura raplilr cvm a

INJECÇÃO MAKINHO
Rua 7 de Setembro, 180

ÀLUGA-SK 
uma casa, com todas

as eoinmoiliilridcD. para pequena fa-
milia dc tratamento (go? mensaes), na
rua S. 1'rancisco Xavier 537 (VillaMaurício). (6142 L) J

Ala/UCAM-SR 
a3 casas novas, á rua

Soares 44 a 4-. com 2 salas e 2
quartos, 5 minutos da praça da Ban-
deira;. as chaves 110 42, e trata-se á
rua Gpiicral Caldwell 282; preço mo-
dico. S. Christovão. (6763 L) J

IDEAL
RUAS.JOSÉ' Vá

Telephone Central 5324 I A

Moveis e Tapeçarias
F\ VEIGA & C.

74

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua

Santa Luzia 127; chaves no 129,
Maracanã, Villa Isabel. (204 L) S

ALUOAM-SE 
casas, quasi novas, a

familias dc tratamento, tendo qua-tro quartos, optima installação ele-
ctrica com tomada dc corrente em to--dos os compartii-ientos, banheiro com
agua quente dois fogões, sendo um a
gaz. dois W.-C. bidet, etc; aveuida
Pedro Ivo 61; trata-sc na casa n. 3.
Dá-se um mez de bonificação depois
de doze mezes do residência. .(66361.)

ALUGA-SE 
um bom predio, por104$, na rua Gonzaga Bastos n.

150; as chaves estão no ioj. Aldeia
Campista. (6217 L)R

ALUGAM-SE 
casas, pintadas e for-

radas de novo, com 2 quartos,, 2
salas c todas as cominodidades. na Vil-
Ia Syana, á rua Viaconde de S. Vi-
cente 84, Andarahy; chaves na casa I;
preço 7i$ooo. (6464 L) J

A 1.UGA-SE um novo sobrado, com
i-_»,quatro quartos, duas salas, grande
terraço e todo o conforto, para fami.
lia de tratamento; na rua Barão de
«Mesquita n. 738, por 140$, bonde á
porta. (0852 DI*.

ALUGAM-SE 
dois armazéns, na

rua Barão dc Mesquita ns. 642
«738 — o primeiro e esquina, 16
portas, junto a um cinema: o segun-
do, 4 portas com boa .moradia e junto
á esquina. (6852 L) E

VENDAS A DINHEIRO E PRESTAÇÕES
DORMITÓRIOS DR PEROBA ESTYLO MODERNO COM C

PEÇAS A 550», 580$ e 60O80OO
Sa_I-A DE JANTAR COM 10 PEÇAS 800$, 850$ e

1:0008000

E OUTROS MOVEIS DE QUALQUER
QUALIDADE POR PREÇOS

BARATISSIMOS
r_________; FABRICA •¦

Rua TheophS-O Ottoni 173

ALUGAM-SE 
as casas nova?, da rua

Costa Guimarães ns. .vj, 41 e 4J,em ... Christovão; próximo á praçaArgentina, bondes de S. Januário, comboas accoilim-daçõtrr. para familia re-
guiar; as cliavcs estão no armazém «Io
sr. Brandão, e tratam-se na rua da
Alfândega n, 122; alugucia razoáveis.

 (541.1 L)S

AI.UGA-SE 
um predio novo com 3

quartos, 3 snlas, despensa, cozinha,banheiro e retrota; tem entrada aolado, com bom quintal; preço 150?;
rua da. Alegria 165; as chaves estão 110
167, b. Ch.istovâo; informações ã rua
do Rosário 105. (6293 I,).l

AU*CA-SI' 
a casinha VIII,da ave.

nida da rua S. Januário a. ia;a salas, 2 quartos; 71$; trala.se narua Visconde Itauna 10S. (6$_.il<*il"
' A JvlX.A-Slv n casa ti. to dn rua
--.General Canabarro, nova, illumi-
nada, a electricidade, com bons com-
modo?, por 2qq§; trata-se na mesnmrua 11. 3-'. (4978 1<)1"

A I.UGA-SE. por _jo$ mensaes, a
-í-xeaca ;i. 711 da i.ve.iida Maracanã,
com boas neconimodaçõco e todo o
conforto, para fcmilir.. de tratamento;
as cliavcs 110 11. ;_S Ja mesma avenida.

(669a 1.) K
T  -¦¦- ¦ ¦ 1...-., ¦

A 1,1'GA.SH uma boa loja, com ar-
-Í-Ln.nçíío c 4 vitrinas dc porta, no
Houlevard -8 dc Selcuibro 358, Villa
Isabel. (6681 I,) li

MUTAffBINA
Ij«i,'ão aromatiea, unira que

destróo a raspa « renasço o
rubrllo. Dep. ('ninado & Fi-
llios c Salão Elias, run Ouvi-
dor 120 o mis casas do por-
1'iimurins. (s 6295)S

A I.UGAM-SK an casas da rua Bella
-Cj-.de S. João ns. 90 c o-:; as clia-
ves ¦_ estão, por favor, no n. 88, e trata-
se á rua General Câmara 45. (5-J.I.S

jMuSío barato-Reclame
•Lençóes f.lpndos para banho a 2$000, 2$200,

2$500o 3$5oo
¦S Vendem-se na Fabrica Carioca
1 RUA DA CARIOCA N- 22 l

i A l-aUGA-SB uma casa, para peque-
-ÍXna familia, na rua dc S. Chris-
tovão n. -271 as chaves estão no ar_
mazem na frente da mesma e trata-sc
na ma de S. Pedro n. -9, arma-
zem, (6.|33 I.) *"¦

A-AJGA-SE 
na casa n. -37 da rua

Coronel Figueira de Mello, com
todos os melhoramentos, sem crean-
ças, duas salas paar dentista, atelier
de costuras, ou moradia, e pensão,
querendo. (7167 Ia) J

AlbUG.VSK 
uma casa nova, asso-

bradada, com entrada ao lado,
duas salas e tres quartos espaçosos,
cozinha, banheiro, despensa, bom po-rão, electricidade e terreno, porioi$; na rua dc S. tuiz Gonzaga
n. 557; os chaves no n. 557, ca-
sa VI. (6181 Ia) J
A LUGAM-SE cxrrllcntes ca--^-sas parn pequenas familias;

na rua Bella do S. João 259.
Mondes ii porta. (*f.7072)I-

SUBÚRBIOS
AIvUttA-SE 

a pequena casa da rua
Vinle dc Março 23, a 2 minutos

do bonde de tins c Vasconcellos; Ira-
la-sc á rua Dias da Cruz 28. Moyérj
as chaves estilo 11 acasa n. III da
avenida ao lado. (6876 M) R

ALUGA 
M-SI3 optima sea sas, por75$, á pequenas familias de trata-mento; na rua Barão dc Bom Ketiro

63; chaves no local. (6867 JI) R

AI.UGA-Slv 
uma casinha, na ruaMarangá, cstiuiiia da rua Baroneza

269, Jacarepaguâ. (68C1 M R
A LUÇA-SE a easa da rua Santa_r_k.CI.ira 3.1. em Copacabana, próximado ntar, tendo accomniodações parafamília de tratamento; informações no"¦ __¦ (6165 M)J

AI.LGA-Sl'.. por 100S, lindo predio.
, 11 rua Condessa Belmonte 103-A,

Engenho Novo; 3 quartos, 2 salas cmais dependências, quintal, clc.triciil.l-
de; chaves 110 105; trata-sc á rua 13dc Maio 42, armazem, em frente aoI.yrico. (7038 11) 13

A I.l;(,A-Slv a casa da rua Viuva-ÍACIaudio 275-A eom dois quarlos.uma saln. cozinha c todas as commo-
didades. pam pequena familia; l.in
electricidade; preço 50$; bonde de
Cascadura. (7174 JI) J

ALUGA-SE 
um chalet. para peque-na familia. iiitlcpendcntc com 2

quartos, 2 salas, jardim na fronte,«limitai c mais pertences; nreço 5,1$mensaes; rua Belmir.-i 00 listrada «le
Santa Cruz, em Piedade. (7ti6M)T

AlaUGAJI-SR 
e tratam-se á trave.,sa llernicugarda 44, Mcyer; por100?, casa para negocio e faruilia, de

esquina, rua Daniel Carneiro 76; por80$. cnsa nara iicrocÍo e familia. rua
Barão do Bom Retiro 390. (7105JOR

\ LUGA-SK ttm bom quarto, a pes-a-TASòa só ou casal sem filhos; preçobarato; rua Tavares Ferreira n, 66;
K. «Io Rocha. (1Í2S4 JI) .1

A I.UGA-SE. por 142$, a casa «Ia
XVrua Vieira da Silva 11. 3;. 1-". Sam-
naio. com 5 quartos 3 salas c mais
dependências; chave, no n, -.«,.

(7079 Jt) R

AIAJGA-Slv 
a nova e confortável ca-

s;i i!.i rua Amaral u. oo (Andara-hy), própria para lequcna familia dc
tratamento; as cliavcs com o v..icarre-
gado ila avenida, 110 mesmo bicai;
trata.se na rüa Sachet n. 12, sobrado.
__ (6693 L) R

' 
\ LUGAr-í-SE us custis ila rna

IfüD. Marin 71 (Altlrlii Cnm-
pistn), ti-niisvei-.siil á niu Pr-
reira Xunes, novas, com tlnis
Hnnrtos, 2 salas, cozlnlin, lia.
nheiro e tnniiue »lo lnvageui,
todos o.s i-ommuiliis illiiiíiina-
dos á luz clertri.ii. As chaves
no local. Trata-se na nia <*on-
(alves Dias 31, próximo <Ia ci-
dado, a poucos passos dos
llondcs de Aldeia Campista,
cuja passagom em duas se-
cções 6 de 300 rs. Alugueis
100.S p HOijiuO-. L

A Jí' í"N-SIv tuna boa casa, na rua-jLI-clippe CainiiriSo 51. Villa Isabel;lem frnz <• \v_ clo-trica; as chaves namesma, de 1 ás 4 lioras; trata-se com.1 rrropriclario. á rua Garibaldi 67,Muda. (ú.üo I.)A

Constipaçlo
Tomo

PlílTOKATi MAI.INHO
Uua 1 do Setembro, 18({

A I.UGA-SI! uma boa casa. com 3_iT-quartos, duas Falas, jardim quin.ta], giiz e luz electrica. á rim Dr.
Uno Teixeira 226, bonde de Casca-
dura; alunrucl i.-oS. (7081 JI) R

1 LUGA-SK uma casa. com quarto,a_T___í;;d.i.i cozinha e quintal; na rua*Ta-
vares Guerra n. 28 próximo â esta-
ção ile Magno, Madureira. (7oli.|JI)R

i rXGA-Sl* por I.-5? a boa casa da>*.r;:,i 1 ereira A unes n. 19C, comtres ujiarlos, duas saras, copa c maisueepnuencias. As cliavcs est..o namesma rua 157. iP.idaria 'Jtlsnon; Ira-ta-sc :ra rua CrrrR-.rav-na 11. 13,
(69.6 I.) J

_4 LUGA-SK a lina casa «l.i rua Soa.
^ires 11. «"o, S. Christovão; aíchaves cslão na .mesma rua n. 64 elrata-se na rua Gonçalves Dias u. j.j.

(716S d 1

A I.UGA-SI. uma esplendida casa,
-CXcm centro dc jardim e com boas
accommodaçõcs para familia. instai-
laç.io clectric.., banlicíro com aquece-
dor, etc.; tem erando chácara. K' unia
vivenda rara pessoa de j;osto, na rua
.Marechal Machado Bittencourt ti. ".-,
estaeâo do Riaeliuclo; trata-se na tra-
vessa dn Commercio -i, cnm Oliveira
topes Silva. (7-17 JI) JI

| i I.UGA-SK a casa 2 da rua ? d'i"
! _£xDe2embro h. 79. nnr Uo$ mensaes
; e taxa; tem duas salas, cinco quartos

e mais dependências; bresta-se para
! duas t familias. com duas entradas ;
! para informações, á mesma rua n. no.' e trata.se á rua Theophilo Ottoni 11T

jí. sobrado. (7160 JI)J
i A LUGA-SK. nor too$. a casa da
I _r.l.rtia Duque listrada .i.t. Gavca, com
| 1 quartos, z salas. luz electrica. etc;
| bondes á porta; iraía-se na mesma.

(6i_r JI) S
AlaUGAJI-S*" casas novas, a i-í, ,

_t_,o;$ r 81$, em S. _,ui_ Gonzaga |
t. 216; trata-sc ua cata 11. --.-. I

(i-i6o l.i A I

4 I.UCA-SI. um magnifico quarto,cm um porão, para pessoa só;
aluguel módico; rua S. Francisco Xn-
vier 71S. (7101 JU JI

Tapecar-as e ornamoiitaeõcs - Arniadorea ecstofíuloius
Mobiliários artísticos para todos cs gostos e preços

Cortinas, Stores, repos.eiros. sanem?, colclio«iria, etc.
C«pas para mobilia., 9 ps. 60$ e 70$ÜÜÒ

63-RUA DA CARIOCA-63
Alfredo -Nunes & O.

4 I.IV.A-S1*., por 220$ mensaes. a_C-.i-.iça ; da villa á rua S do Dc.
zenibro n. 8...A, cmn sala de visitas,
que tambem póile servir de quarto, por5,-r independente, sala «lc ianlar. dois
«Itiarlos, cozinha. W.-C, e biniuíro
com communicação interna, tanque pa-ra lavairem. luz electrica e quintal;para informações, á mesma rui ti.
ii". c trata-Sc á rua Thcopliilo Otto-
ni n. 45. sobrado. Í7170 M) J

A .-UGA.SI* nor 00$ a casa 11.1 da
Xl-rua Dr. Ferreira Nobre, 'Meycr,
com duas sala?, dois quartos, porãohabitavcl. Trata-se na rua Rodrigo
Silva n. :o. 20 andar. Kntr. Assem*
bica e S. losé. (71--M) J

ALUGA-SE 
wr $í$ boa casa com

tres quartos, duas salas, cozinhai
banheiro, W. C.j as chaves estSo na
rua Amalia 72, fundos (Dr. 'Kron-
tin),-onde se trata, bonde de Casca-
dura. (81 M) J

A_,UGA-SIÍ 
por 70 mensaes uma

cosa com dois quartos, duas salas,
cozinha, grand- quintal c lu- electri-
ca; u rua «Miguel Rangel 186 (an.
tiga aa £sta..o), Cascadura. Chaves
so 186. (79 M) B

A LUGA-SB a chácara & Es-
R^ltrada da Oovanca 31, Ja-
cai .paginí, com casa pintada e
forrada do novo, luz electrica
o todas as commodidades; si»
tnada a dois minutos do bondo
As chaves estilo ú rna do Bar»
ro Vermelho 24. .Trata-se &
rua do Ouvidor 04. (J140)M

AíaUGA-SE 
por 95$ o magnífico

predio assobradado da rua Para-
„uay 33, um minuto distante da es-
tação do -Meycr; chaves na "Fadaria
das Familias", «Meyer. (7184JI) J

ALUGA-SE 
boa casa por fio$, cora

dois quartos, duas salas, cozinha
e mais dependências; 'na rua de Sio
Braz n. 42; trata-se uo n. ao, To.
dos os Santos. (58 «M) R

AIiU-A-SE 
a casa da rua Diamantl.

na n. 32, estação do Riachuelo,
própria para familia - de tratamento;
as chaves no n. 36. Aluguel,' 170$.Bucl,' 170

(60 M)

AI.UCA-S1C 
um bom armazém, com

,1 portas de aço,. tendo boas ac-
conimodaçõos para familia, luz electri-
ca. entrada ao lado; na rua Dr. Lealn. 84; trata-se no 86, Engenho de
Dentro. (614a M)S

ALUGA-SE. 
por 80$, a casa da rua

Duque Estrada n. 57. com a
nuartos. 2 salas, luz electrica. abun-
dancia d'agua nascente e grande ,iuin-
tal; trata-se no n. 49. ((.155 M)S

A-UGA-SE 
a casa da rua Bar-

bosa da Silva n. 10, estação dó
«Riachuelo. (6931 __) J

ÂHaUGA-SE 
a casa da rua Cas-

eadura n. 31, proxim» á esta-
ção, por .80$ e 70$, com duas sa-
Ias e dois quartos, cozinha, banhei-
ro, jardim com gradil de ferro, agua
e luz; rua calçada. (6938.M) M
IA ILUGA-SE á rua Republica 59,-"-.próximo á cstaçio, uma casa asso-
bradada, com varanda, diras salas,dois quartos, cozinha, luz, agua, quin-tal, etc, por 85$. (6038 JI) «M

AILUGAJt-SE 
as casas da rua Vin-

te e Um do Abril 20, -por 40$ erua Durão 81, por 40$ c rua Vinte
c Uni de Abril 22, por ioo$ooo.

 (693S JI) ÍM

ALUGA-SE 
a casa com dois quar-tos, duas salas, cozinha, banheiroe quintal, por 55$; na rua Durão, 8_,

(6938M)'JI

* -95»
'AILUGA-S-S o predio * rua Ma-
___theus n. 47, junto á estação do
Meycr, com dois quartos, duos sa-
Ias, cozinhai banheiro, agua, luz ele-
ctrica, bom. quintal e« mais commo-
didades; trata-se., na rus Joaquim
«Meyer-fl. 5*.—« (6936 M) M

AlLUGA-SE bonito predio com to*
•£--d-S as co.T.iii.dlduuc- p-ra pe«.uc-na familia. 'Aluiiiel 45$; Galileu 78,
Cachamby, não.. avenida. < (644/M)R

ALUGA-SE 
a casa da Estrada de

Santa Cruz n. 3983, as chaves
com o sr, Bragaà no a. *977,' Pro-ximo 4 «es-iaie.trata-se na rua de
S. redro n. 69, armazém. (6434«M)R
I AILUCAaSE um grande terreno,
-""-.com bastante capim, entre as es.
talões Dr. Frohtih e 'Cascadura, pro-
prio para um ou mais estabulos; in-
forma-se na' rua de S, Pedro n. 60,
armazém. -..-_ (Í43J M)R

ALUGA-SE 
o ptedlo da rua Goyaz

. n. 464, estação.' da Piedade, com
duas salas, quatro quartos, cozinha,«quintal e porão 'habitavel com luz
electrica; para tratar, á rua Adal-
Risa íl. (37 M)B

ALUGAM-SE 
casas, na VHIa Ed-mundo; duas salas, dois quartos,luz electrica; aluguel 56$; na rua

José Domingiics 113, na Piedade.
.. e (5>87 M) J

\>LUGA-SE _ "quem pague o alu-
---guel de 75$, B loja do sobrado
da rua Saudade n. 87, em Todosos Santos, casa hygiemca, com tres
quartos, e logar saudável; trata-se oa
rua Conselheiro Agostinho n. 57.

(u St) R

ALUGA-SE 
uma casa por 40$, na

. rua Itamailaíy 21 (Cascadura);informar ua casa I e tratar na rua
da Quitanda 127. (47 iM) J

ALUGA-SI-, pór3i5o$, o armazém
da rua Souza .Bafros .«Jg, Enge-nho. Novo. tendo accoiiiniodaçõcs parafamília; trata-se *nd rua da Alfândega

12, Peixoto & C. (6443 S

ALUGA-SE 
uma casa, com 6 quar-tos, 2 -salas, grande terreno, logar

alto, perto <Ia estação; rua TeixeiraFranco. .06. Ramos. (6561 M) J

ALUGAM-SE 
os confortáveis pre-dios d rua Anna Nery 430 e 432,cm frente á E. do Roglia; trata-se

General Câmara 89. * (6864M)J

ALUGA-SE 
uma boa casa nova; 3

quartos. 3 salas, electricidade, otc;_"_-na rua Werne de Magalhães, a
pessoa oue trate como sua; não se faz
questão de aluguel; informações na
rua Lins e Vasconcellos n 3. Enge-
nho Novo. (6886 M) R

ALUGAM-SE 
as novas e boas casasda rua Dr. Dias da Crjjz 11. 188, e

Magalhães Couto n. 11 (Meyer), ten-
do cada uma 3 auiirtos, 2 salas, cozi-
nha, cona. quarto para creado, ba-
nbeira esmaltada,, luz clcetrica. gaz, 2
fogões c bom quintal; as cliavcs estão
no n. 1.1 da rua Magalhães Couto, c
trata-sc'na rua Sachet n. 12, soh.

(6693 M) R

VINHO
iodo-phospha. ado

de Werneck
Poderoso medicamonto no tratamento da

Escrop_h.ulo.se,
¦Xeuraisthei-iin,

consecutiva a excesso de trabalho
intellectual, etc.

E' diariamente prescripto pelos Srs. ciinicos noscasosde rachi.ismo, lymphatismo, anemia edepauperamento geral do qualquer origem; as-sim nas moléstias ligadas ao crescimento do individuo.

ALUGAM-SIr, 
auartos, a io|j na

rua Regina Reis n. 51, E. Quinti-no Bocayuva. (6893 M) K

ALUGA-SE, 
por 71$, a casa II da

rua Imperial 271 (Meycr), com
duas sahs dois quartos, luz cleclriea,
grande quintal; ostá bem tratada; as
chaves eslão na casa I, e trata-se á
rua de S. Pedro n, 207, nos dias
uteis. (6746 M) R

CATARRHQ DOS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITORAL MA INHO
Kua 7 de Setembro, ISO

ALUGA-SE. 
por 100$, a casa da rua"

-Duqu-í Estrada Meycr n. 17, com
2 quartos 2 salas, cozinha, banho
de iiumcrsfio e chuveiro, quintal c
jardim á frente; trata-se na rua Ge-
túlio =8. (6Q77 M) R

AI.UGA-SIÍ, 
por 61$, a casa nova,

<la rua Tavares 11. 221. V<. üo Kn-
cantado; as cliavcs acliam.se ao lado.

(6.1=7 M) B

ALUGA-SE, por 270$, uma cxcel-
lente casa para íamilia de trata-

mento, na rua Elack (estaçSo do Ria-chimlo), com .. boits quarlos dormito-
rios, sala d evisitas, sala de jantar,sala de espera, srjla de almoço, qijartocom banheiro, stander. ngua quente c
fria .ladriihado e -a-t-biado cozinha
ladrilliada a azulojaila com boa mesa
de mármore, esplendido porão habita-
vel todo ladriihado, com trcs quartos
para creados.. grande salão para bilhar,
saleta para cngommíir. bom banheiro
ladriihado e azulejailo nara banhos
frios, poiueno pomar, gallinheiro, etc;informa-se c trata-se na, rua 24 de
Maio n. 223. (Í184 M) J

AtLUGÁ-SB 
boa casa com duas -sa-

Ias, dois quartos, bom quintal, luz
electrica, dois minutos da estação do
«Mcyer, 75$; informa-se cora o sr.•Bavid, quitanda; n, 35 rua Dias da
Silva.

ALUGA-SE. 
na estação dc Todos os

Santos, a casa n. 83 da rua JoséBonifácio, distante, da mosma trcsminutos; tem dois quartos e duas sa-Ias. grande quintal c iardim na frente,
duas entradas nor ser cm esquina derua; as cftaves estão 110 n. 81, ondo
se trata. (6331 M)B

Segunda

Q'i.'.t'a

Quinta

Sexta

'Sabbadoi
Doiiiiiifio

BTJ TJSO

KOLA^OEl
e por isso

sou o homem invejadq
gordo e forte

EOLA-SOEI
E' o tônico mais poderoso qua

se conhece, para combater, ane-
mias, fraquezas, neuraslhenias, lim-
phatismo, dindo um augmenlo do
peso em 15 dias do um kilo,

Útil nas moléstias de estômago
o a todas as senhoras que ama-
mentam,

A venda cm todas as

PHARMACIAS E DROGARIAS

Araújo Freitas &C.
AGENTES GERAEffi

RIO DE JANEIRO

/.G.XCIA COSMOS

'¦\ .tAJGA-SK o preilio com quatro.OLquartos; duas salas, porão habita-
vel, agua, gaz. \V. C. c gra tule cha*
cara; na rua Haldraco n. 66, .Meyer;
preço razoável; as chaves estão no
mesmo; trata-se 110 Houlevard n. iSj,
Villa Isabel. (7105'M) J

GonorrhétL
cura-se cm 3 dias com

ami
Una 7 Aa Setembro, 180
A I.UGA-SK, por ioo$ mensaes, a

_t-__ca_-a nova, do sobrado, â rua S
de Dezembro n. Si. tendo, no pavi-mento superior, .j. bons quartos, bom
quarto de banho com banheira servi-
(Ia por arjua quente e íri-i. lavatori-o c
W.-C, e no inferior, salas de visitas
e _ de jantar, cod... cozinha, dispensa,
W.-C. c iu*i quqrto; para informações,
â mesma rua n. no . trata-sc á rua
Theophilo Uitoni n 4í sobrado.

(7171 M) M

ALUGA-SI? 
o predio da rua T.uci-

dio LaKo n. _.|. Trata-se na rua
rrimeiro ile 'Março 4, (6385M) J

NICTHEROY
,i LUGA-SE um ou dois quartos,

-Tü-cm casa narricular; rua da Sagra-
cão 65. Icaraliv. iuiito á praia.

(7Í41 __) J
4 I-1'C.A-SE, e n.Nicthcroy, á rua

__r____\iIo Peçanha n. ioo. uma sala
com trcs janellas «le frente; tem 2
Unhas du bondes de ioo rs„ perto dos
banhos í\c mar. 8 minutos; serve para
um senhor sério ou duas senhoras;
c-isa dc familia ;informações á rua
Visconde Inhatima_ro. ("'58 T) lí

Compra e venda da predios
e terrenos

XTEXDavM-S*- lotes «le terrenos, á
V rua Quatro de Xovcmbro ri. rs;tem lu. c agua. . (S i;<rj) N

* I.l (_A-SE boa casa com i salas. 3^iinurtr.a. fn),..-,o de caí e luz ele-etnca; rua S. Gabriel 69. Cachanibv.•*',v"-- (ri!; M)M

IIIUM Ul
(NOME REGISTRADO)

Cura a inflaanitiação e pup-
gações dos olhos

Em todas a.s _p_._L_ar_cii._ii,-
oí_üs earogãirias

CASA 
— Vcndese um» com tre»

quartos, duas aalas, casa de ba-
nlio, cozinha e latrina com entrada
ao lado, com jardim na frente e tan-
que fiara lavagem de roupa, com
grande «terreno, tudo murado, tendo
faz e agua. Para ver e -ratar na ma
Roberto Silva p. 2., Eamo3.

6480 N) J
•pjOMPRA-SE um predio pequeno,\J çom porio alto, até 2o:ooo$ooo,
próximo aos bondes; náo sendo nos
eniburbioa. Cartas 4 rua S. José n.
«ia (pharmacia). (6480 N) /

COMPRA-SE 
caea até 3:500$, de

Cascadura para ibaixo. perto das
estações; ejereva a M. Silva, ou vc-nha a rua lionorio n, 129 — T. os
Santos. (6385 N) J

flâ .1 . B TERRENOS EaM JA-
UfldHO CARÉPAGUA' ~- Pa-
gamento em prestações:

Vendein-so nas rna. Monse-
nhor Marques e Anna Silva
esplendidas casas acabadas de
construir e magníficos lotes
de terreno próprio, livre o des-
embaraçado, com agua enca-
nada, bondo o luz electrica.
PAGAi^lEXTO ESI PRESTA-
COES; para informações, rua
do Hospicio 176; parn ver, r.
Monsenhor Marques, 1* casa
a esquerda. (J 6903) N

PREDIO 
— Vende-se acabado de

construir, com » salas e 2 quar-tos e mais dependências, por preçoa maior offcrta; trata-se no mesmo,
com o proprietário, á rua Sá n, 81.
Encantado, bondes da Piedade, pro-ximo, (7086 N) R

SITIO 
— Vende-se um na Eslr.v

da Monsenhor Felix— Irajá, com
32 -it-. de frente por 600 de fundos,
bondes e agua na porta, para tratar
em Irajá, com Edcngardo, bondes de
MaúVeira. (7266 N) R

VEN.DQM-SE 
terrenos a 50 réis o

metro quadrado, para grandesarcas, próprios para. chácaras c ca-
pinzaes, com agua para irrigação, ser-
vidos por tres Estradas de •-'erro;
informa-se á r. G. Câmara n. 296.

(J 100) X

yENDEM.SE na "Villa Pavu-» na" cxct-lentes lotes de ter-
rcno.s em pequenas prestaçõesdo 5$ em deante. Os srs. pre-tendentes poderão tomai' os
trens da Linha Auxiliar do
Rio d'Onro o procurar em
frente A estação da Pavuna o
escriptorio da Companhia Pre-
dial. Prospectos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
degu 11. 28. N

\7iKNrDI-'M-Sl". 
a S"o$ 'bons lotes de' terrenos, a prestações ou a di-nheiro á vista (só restam quatro des-te preço), construccão livre, logar

secco e saudável, na estação dc Ra-
mos; travessa I.aurinda; ficam do la-
do esquerdo de quem entra, tem agua
e luz electrica; para tratar rua Fa-
Kundes IVarella n, 116, IE. da Pie-
dade. (J ,.3) N

V-v-ViO-M-Sl"* 
um lote de esquina

e dois de frente de rua, a «pres-
tatues ou a dinheiro á vista, temagu.-i e luz electrica, construccão li-
vre serve para casa de negocio, «poisno .logar não tem outra, onde ja temmuitos predios noros; é na rua RioBranco, faz esquina com a trav. t-ati-
nnda. na E. de Ramos; para tratarrua Fagundes Varella ti. tio*. E. da
Piedade. (J ij,) N

RENDEM-SE em pequenasr prestações de 8t*»' 08, 10$,
etc., mensaes, magníficos lo-
tes de terrenos na -magnífica
localidade denominada Sap.,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio 6 cm
fronte da estação do Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça dns Pérolas, muitos nas
ruas Opalns, Xurquczas o Sa-
phiros. Os prospectos com
plantas são distribuídos no cs-
eriptorio da rna da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N
¦fTiESDiIS-Sl', 

o terreno da rua Dr.
T Dias da Cruz, junto ao n. 170,

IMeyer, tem ir ms. por 4o; com o
proprietário, teleplurme, Villa, 3.113.

N

VRNDE-SE por 1:500$ um terreno
de. 11X6- ms., na I?. do Meyer,

bondes á porta, prompto a scr edi-
ficado; trata-se á rua do Carmo. 66.
1° andar. (J 7150) N

ViKNDK-Slr* por 7:230$ um terreno
dc 11X34 ms,, i rua Gonçalves

Crespo; trata-sc á r. do Carmo, C6.
i° andar. (J 7151) ,N
"-/^ENlíEM-SE 

om pequenas* prestações, no alcance de
todos, magníficos lotes do ter-
renos. no magnifico o novo
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". Estes são os
melhores terrenos o quo são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliai', com as estações"Cavalcanti" o "Engenheiro
Leal", bondes dc Cascadura c
Estrada do Perro Central pelaestação de Cascadura. Escrl-
ptoi-io, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas-na rua da -Alfândega
11. 28, Companhia «Predial. X

\TRNDK-SE por 21:000$ um preilionovo, estylo palaccte, -ein centro
de terreno, junto á r. iPcrcira Nu-
nes; trata-sc á r. do Carmo, CS, 1"
andar. (J 715,) N
¦f7!I.NDIí-Slí «por 6:500$ um bom

V «predio, á rua -Ierniengarda, jun-to a •$. do Mcyer; Lrata-se á r. do
Carmo. 66, i° andar. (J 7153) .N

ffEXiDBM-SB por 22:000$ dois pre-V dios alugados por contrato, ren-
dendo 250$ livres, cm .fronte -á ¦£. de
Ramos; trata-se á r, do Carmo, Gíi,
1» andar. (J 71-.O N
¦.""¦'EXOE-S.. o terreno juntoV no predio n. 40, da rua
Paim Pamplona, cm canto de.
rna. com 22 ht. dc frente. As
cliavcs estão no mesmo pre-
dio o trata-se á rua do Ouvi-
dor 11. 94. (J 138) X
TTiEXDKIM.Sl* lotes de terrenos á

V r. -Dr. Rego .I.opcs (largo da Se-
gunda-Feira); trata-sc ú r. do Car-
mo n. 66, I» andar, (J 7155) X

Ü7*:1vX'D1,*-&K por 11:000$ nma casa
V nova, á r. Paual c Silva (larg-

da Cancella); trata-sc á r. do Carmo
11. 66. 1» andar. (J 7156) _M
TTiKXDK-S!*. por. ,2.1:000$ um predioV .novo, dois pavimentos, em Copa*

cubana; trata-se a r, do Carmo 66.
i° andar. (.1 7157) X
".rENDE-SR ó novo c excel-

y. lento predio, em centro dc
terreno,; com tres quartos, o
níiiis commodidiidcs para pc-
quena familia de tratamento,
sito A rua Zeferiuo 28. Todos
os Santos, bondes íi porta;
trata-so no mesmo com o pro-
pi-ietario. (J 138) X
"YT-KXDIvSlC 

Por 10:000$ uin pre-T dio confortável, cm frante á ei"t.
do iKngenlio Novo; trata-se â r. do
Carmo, «36, 1» andar. (J 7159) X

TTtKX-nK-S-K por S:too$ o predio da
V rua Tavares Ferreira n. 43, com

7 aposentos; cliaves no n. ,;;. estação
«lo Roclia. (J 14S) X
TT.ÍvN'r>K-SI. om predio na rua Pa*

V dre Roma n. 68, por 8:700$; tra*
tn-se á rua do 'Rosário fl. 00. com
Pereira. (T 1.3) X

\7*i;xr*<r,-.i;, na rua do Tínircrilio
V de Dentro, um -predio com 11X30

de frente por (Io de fundos, hctic.es
ri porta, por .1500$; trata-sc á rua•Daniel Carneiro n. 136, estação do
rlingenlio dc Dentro. (J i.|4) X
TTiF.XDK-Sí. um predio no -Kr.cnn-

T lado por 4:500$ e um outro no
Mcyer por 4:300$. outro em Todos
os : Santos P^r 4:íou$; com prprie-tario. á rua do Ro&ario, oo, com- o
sr. Manoel. (J 145) X
"•SrEXl-EM-SE em prestações

y nuigiiificos lotes de terras,
na rua Silva Telles, em Copa-
raiiima. Trata-se na rua da
Alfândega 11. 2S, Companhia
Predial. X

I Grande Laboratório e Pliarmacia Homceopattóca 1
FUNDADO EM 1880 í|
ALMEIDA CARDOSO «& O. Ú

Lt nt-sriyrtnríos-có^t Giíwr* 5r,_:.:io, .. maio*. w:co:,i, :':
PENSA COJfiFIBRlOA KM HOM_.0PA.-HA XA J3XP0SICAO >,t

,....,. ÍÍACIONA-a DU-Í908 tf
Fornecedores d» Armada, «Exercito e principaes eslabelecimeaitos \f

médicos -e pharmaceuticos *.í
-ri.DIGAMEN.OS IIO-KEOPA«THIGOS QUE CURAM '.;

AbMSIiDINA ~ Cur» a gonorrliéa chronica, recente c sua coiue- }j
quencias. ;.»'« CARDOSINA — Cura tosses, bronchites, dores uo peilo, costas ;•;
lados. H

I CARDUS CARDO — Cura moléstias do coraç.o e hemorrhoides Í-S
fluentes. ti

OYPSUM BRASIWENSE — Facilita a dcntiçâo e tonifica as crean- '¦:
ças. ,.' >•-

SEZORINA — Cura febre Interniitt.nte (seraõ-s ou maleitas). <';
ROSAI/INÁ — Cura e previne a tosse coqueluche. «>
CÕXSOI/Al-INA — Cura a tuberculose pulmonar em primeiro' :':

segundo gráos, - }';
SAXÁrSTiIIMA — Cura a asthma hereditária e adquiridas, J';
VI.AH.INUM — Restabelece a potência viril aos dois sexos. íf
..UBINGIA-"— Pó dentifricio: O melhor para limpar os dentes. !.£
'DYSlliNlTlIiRItlM — Cura a diarrhéa de qualquer caracter e «prove- |.J

nicneia. ;.;
SAXA RHEU/MA — Cura o rheumatumo em geral. 'í
SAXACAW.OS — Fa. cair os callos sem incoinmodo. '.»
OPHTAIvMINA — Cura todas as aífceções e iuflamma.3e« da íi

vista. :•:
SAXADI.MllEW.ES — Cura a diabetlcs saccharina e suas conse. {•?

quencias. •'.
iCIIEXOPODlU.M AXTI-t.-.MIXTICIJM — Pó vermifugo — _n.al- J-;

livel contra as lombrigas ou vermes inteslinaes. ví
SANAGRVPPiIÍ — Aborta a influenza e cura constipacõe» com febre, }';

tosse e dores no corpo. }'•
CARICA AMERICANA — .Regulariza as evacuações c combate ot J't

it r, «r i 1 tíi ii iiiicoituuodos em conseqüência de purgantes. ;':
h Rllil Mí.rflí,lial Fl(.rií.llí. .1 SANA SYPHILIS - Cura syphili-, lymphatismo, rlieiimatisino tf «
(t nU- HiaiC.llttl llUliail.. II philitico. moléstias da pelle e couro cabclltido. J:

mn nu uvi-inii -ESSÊNCIA BENE-MOTINA - (Odontalgica). Cura dóres d* «
Kl-J Vt, J...\_.1K_> dentes e ouvidos, em s minutos. ¦¦' J.Í
DUARTINA — '.Tônico reconstítuvií": Cura rneurastheiiia, anemia, »..

tt dyspepsia e todos os incommodos do apparelho digestivo. {.;
il SAXAFI.ORES — Cura n leucorrliea (flores brancas) caracterizada por corrimentos da vagiua, „
;.; iDOI.ORHrORA — Auxilia- o parto, combate as collicas uterinas c mais symptonias das parturientes, 

'¦ }'j
« BA-SAMO DE ARN1CA — Cura golpes, contusões, frieiras c unhas encravadas. it
ti OI,'I;0 DE FICADO DE «BACALHAU _ «'Tônico reparador". Contra Menti., em gera?. :.í
M Al/LIUM SATIVUM — .Especifico para abortar e curar a influenza, eoustipações, tosses, coiiucluch» . J.í
;•; febre e todas moléstias provenientes de íesfriamento. 5,t
» 'HEiMORRIIOIDINA — Combate Iodos os incommodos pelas hemorrhoides seecas ou sangitineas. Jí
tí 'Uma 'botica com estes mc-aicamentoj, inclusive o porte do Correio, 6o$ooo. Os medicamentos àcTmt *.;
í. sio aconselhados pelos médicos, acompanhados do modo de se usarem e levam a .marca registrada: }.;«
« UM ANJO COROANDO UMA ACUIA — Cuidado com as imitações. Executam-se as mais exigente» *.!
jí chfommcnd-s de HOMCEOPATHIA EM TINTURAS. GLÓBULOS, PÍLULAS E TABLETTES. -_j il
J*| "RECOS RAZOÁVEIS. «

i\ Rua Marechal Floriano Peixoto, II - RIO DE JANEIRO i\
!í A* VENDA NAS PRINCIPAES*DROGARIAS iE PHARMACIAS DA CAPITAI, E JN1ÍERII0R. «

Sm m Á^mmmmVw^ x_-v 9

fy^jJ^^^Ky5_ft^ftfit * ij-Mtu-P*»»-fc.

VENDEM-SE 
á rua Joaquim Mur-

tinho alguns lotes dc terrenos; in*
formes e tratos rua illuenos Aires, 198,

(J 698.) N

VENDE-SE 
por ti contos o predio

da riu General Argallo n. 18. Ren*
de 1-0$; ver e tratar rua Buenos Ai-
res n. 108. (J ,984) N

t^EXDE-SE o predio da rua D. An-
V ua Nery n. 85, com duas salas,

quatro quartos, etc, no centro de ter-
reno que mede 10X57. Condes á porta,
Jockey-Club e Cascadura, (6747) N

VENDE-SE 
a casa assobradada, com

quatro quartos, duas grrddcs salas,
entrada por duas ruas, etc, na rua
Senador Euzebio n. 368. (M 7^39)N
"t/^ENDEM-SE tres lotes de terrenos,

? juntos ou separados, a 1:500$^ ca-
da um, 5 minutos da estaçüo do Ü. de
Dentro, n por 40, bem planos; trata-
se com o sr. Feijó, rua Manoel Vi-
ctorino n. 1-7, botequim dc café, eni
frente a estação, (J 7143) N
__¦¦— -11- %i n"*+< — ' ¦—¦¦¦¦ '¦¦¦-¦¦ «¦¦ —

ViENDE-SE 
ions terrenos de 11X50

Preço 800$. próximos á estação d«
Ramos; trata-se a praça Tiradentes, 7.1
sobrado, «ala 4, (J 684.) N

V«ENDE-SE 
uma casa livre e des-

embaraçada, na rua Vidal de Ne-
greiros li, 29, 2 minutos dos bondes
da Praia Formosa, por 7:200$, ren-
dendo 70$ mensaes, com duas salas,
dois quartos, installação. electrica, pi-
queno terraço para jardim, agua; tra-
ta-se á rua 'Vidal de Negreiros n. .10,
com o sr. Monteiro. (R7098) .N

ViENDE-SE 
uma casinha, 2 quartos,

duas salas, cozinha, agua, cinco
minutos da estaçüo do 'E. de .Den-
tro, Preço ultimo 2:700$; trata-se com
o sr. Feijó, rua Maiioel 'Victorino
11. 127, em frente á estação do .15. de
Dentro, 'botequim café. (J6480) <N

YENDE-SE 
uni predio novo, mo-

derno, com installação elcctrc.i,
varanda ao lado, etc, rua'Minas, 115,
Sampaio; trata-se no mesmo.

(R -n«-ol v

Ellxlr de Nogueira
Empregado com sue-

cesso nas seguintes m»_
lestias:

EteropbntHa
Darthros.
Boubas.
Boutons.
In-animai-fle» do olcro.
Corrimcnlo rio. ouvido*.
Gonorrlieas.
Carbúnculos,
Fistulas.
Esplnlias.
Caucros venernu.
Il-clillisno.
Flores Branca*.
Ulceras.
Tumores.
Sarou, i
Crystas.
niicuniatisiiio em (trtla
Manchas da pelle,
AffecçBes s.ubilillcai.
Ulceras da boeci,
Tumores Brancos.
AlTecc-es do ligado.
Dores no peilo.
Tumores nos ossos.
lalejamenlo das arle*
rias. do pescoço o II-
naln-ente, em
todas >¦ moles-
tias provenisn-
tes do sasso*'*'-

-se en

lilf. m\

BfctxxnL-,l
H <Kocucira.8alsa.!H|

¦ t"\-.l«Jo^Çgi>«i),'.. H
M (JcpurjIiviidòSrnijiie H

_KZ5£S_!-J_H todas as pharmacias,
drogarias e casas qua

imuTinu do omoixjt,

GRANDE DEPURAIKVO DO SANGDE

VENDiE-Sil, 
unia casa com a salas,

3 quartos, saleta, cozinha e ter-
reno. Preço 3:000$; travessa -irareo-
lino 11, 17, Estrada Real, Piedade.

(J C«J3G*> N

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda ~ 72
— A. PINTO & O. —

ViENDE-SE 
uma grande faziyid.1,

na estação de Manhiiassu, Caran-
gola, com unia légua de 'frente e ou-
tra, mais ou menos, de fundos; tem
uma grande cocheira e um grande rio,
campo e matto. Preço 12:000$, ulti-
mo preço; 3 horas a cavallo. E' gran-de pechincha; trata-sc com o sr. Fei-
jo, rua iManocl Victorino, 127, bo-
tequun de café, em frente á estação,

(J 7153) N

VENDEM-SE 
uma casa pequena e

um_ barracão, eom «bom terreno,
dois minutos da estaçüo da Piedade,
com muita agua. Preço 4 conto..; tra-
ta-se com o sr. I-V-rjó» rua Manoel
VictorVia n. 127, 'botequim de café.
cm frente á estação. (J 7154) N

VENDEM-SE 
lotes de terra * di-

nheiro e a prestações, a 40o$ooo,
450$, 800$ e 1:000$, na rua Curupai-
ty, entre Todos 03 Santos e E. de
Dentro; trata-se eom o proprietário,na rua Archias Cordeiro n. 654,

(R 7085) «N

VIENDE-SE 
barato, com tir.encia,

uma casa nova, com agua e luz
electrica, terreno de 11X40 e grande
pomar, á rua Angélica n. 151, esta-
ção de Olaria, Preço j:5oo$ooo. E'
pechi-icha. (B 6988) N

VENDEM-SiE 
um chalet e uma ave-

nida oom Seis casas; rende 3:700$
por anno; r. Clarimi-ndo de Mello
1. i?7! trata-se na mesma.

(S 6950) N

CIMENTO
a í-LE ___*___n

E
"I"BANDEIRA SUECA

DEPOSITÁRIOS:

HOLMBERG, BECH __ C.
1102, H-UA GENERAL CAMARA102

TEL. 5815 —NORTE
zizo x>e -r_-__,-xrE_zxio

\*»*.ENriE-Sil. 
a casa da rua do Cajá

n. 84, com agua. luz. jardim e po-mar; trata-se á rua Dr. Ferreira
Poules n. 16 A, Penha. (R7073) N

com
3.10$

VifvXDK-Slv 
uma casa com dois lo-

tes de terra, em Anchieta, Preço
650$; trata-se no -botequim do Alonso,
defronte a estação. (II 0SS4> N i

VI.-XDiE-írlR 
uma boa casa, com

commodos para ipèquena familia,
tendo bastante agua. tanque, tendo ¦
de terreno 25X50. A easa é nova e I
¦situada á rua Dr. Godoy ns. 70 e
72. «Preço r;6oo$; a chave na mesma
rua n. 2,2, estação dc (Engenheiro Nei-
va, R. I'". C. «fl.; trata-sc com o sr..
Álvaro lüaptista, tel. ir. 902, Sul.

(J 6167) N

Vriv.VDBM-SE duas avenidasT Igrandes terrenos, rendendo
mensaes, situadas ás ruas Ur. "_u'.

Tavares. Negocio urgente etrata-se á rua da Assembleasala I, ur, X., das 3 ás 5
__________________ {__ 6/«8) ,_.

lliües _
razoável
•n. 123,
lioras.

TTiENDE-SE um terreno na rua Ipa-*? nema, próximo á rua .Dr, Pereira
Passos; tem 12X25,85. Preço 3o$ooooo m-'. (R 7070) N

XTIENDE-SE muito barato uma gran-* de chácara,.na rua Joaquim Silvan. 111, Piedade; pode ser vista aqualquer hora; a casa tem 5 quartos,3 salas. 2 cozinhas, banheiro, desnen-sa e latrina, e com varandas cm iodaa vona, cobertas, c installação ele-ctrica; terrn mais uma pequena casano cimo do terreno e o mesmo mede44 metros dc frente por 13IÍ de fun-<Ios; trata-se, com 0 proprietário, árua iBenediçl.-nos" n. 25, sobrado, das10 Ss 12 da manha. (I.691.) N
T^ENDiEM-SE portas o venezianas

T Itiasi novas: rua da Assumpçaon. 135, casa 6. fiotafogo. (J 3) N

TTKXDK-SI. um sitio cnm uma ca"*a
y com 3 quartos. 2 salas, cozâiha

e mais dependências, com agua cn-
canada, cm Jacarepaguâ, logar deno-
minado Pechincha, travessa Tindibir-
ba n. o: pnra tratar á rua Commen-
dador Teixeira de Azevedo n. U9,
E. ¦ dc Dentro. X. IB.—No logar tem* pessoa liabilttad-a para informaçõei, a

I qualquer hor». v Q 7117) M/

Chapelaría Colombo!...
Ultimo mez de Liquidação

Chapéos de pulha ULTIMA MODA a 5$ÕOO -CfiOOO
7 jJOOO — 8J000(«Cirande Saldo» de chapéos Palmeira a 5$000

Visitae a Chapelaria Colombo^ RUA 7 SETEMBRO - Esquina ürnguayana

"irENDÜE-SB 
«m JticnrépaguA* uma cusa, iiitcii-antunto no-,

vn, em lognr alto, com _l sn-
lns, saletn, 4 quartos, cozlnlin,
W.C.. ngua encanada, arvoro.i
Irutiferas, nor 6:5009, tenilo•fi metros <lo frente por 75
do fundos, na praça Secea,. »
300 metros do bonde, pontode 100 rs. Tratar com Jucá
do Rio, *_stradu da Fregtiezlit
i>. 825. (B 6908) X

\PENDE-SE 
um predio nos subur.

bios, que está eendo acabado da
cnislruir, em centro de grande área
dc terreno, que faz frente para qua.tro ruas; a casa tem todas as accom..
modaçücs para uma familia <lc gosto;informa-se _ rua Haddoek l.obo, 1,
casa de moveis. (¦**_ 689a) M

ViENDE-SE 
um grupo dc rsfeis ca-

sas, na rua Barão do Amazonas;
traia.c á rua'Barão de'Mesquita,810.

(.«¦ 6879) tt
¦.TiENDEM-SE 

terrenos süpêiV i-iores do 11x50, cm Vau
Lobo, estrada Marccbal Ran-
gel, perto de Madureira; pre»
ços no alcanço do todos. Trata»
so nos mesmos, rua Professor
Burlumaqui 8. Todos os dias.

(M 7247)N

VENDilv-SE 
o confortável predio d*

rua .General Josí Cliristino ri. ,14,antiga Vianna com 5 quartos, por.lolialiltavel, liella vista dc mar, todn
conforto para familia de tratamento:
ver e tratar 110 mesmo. (R 6S85) N

VRN^DE-SE 
uma chácara com trcs

casas, uma urando «para moradia
e duas para rend-mento, tudo muilo
barato, na rua Baroneza, esquina da,
rua -larangá, 11 ..Co, Jacarépagui,

(R 6S66) lt.
"-T-ENDEM-SE 

110 melbòr ppn<* to do Meyer nm magnífica
terreno com frento pnra; nn
nins Marnnbão e Fablo" Luz,
medindo 20x110, com bondei
de Boca do Matto e Piedade &
porta. O terreno fica nos fun.
dos do predio 013, da' run
Dr. Dias da Cruz. Vende-so
tnmbcm cm lotes o o paga-incuto em prestações. Hospi-
cio 176, loju. Tel. 3900. Ji.

 (J6005) N

VENDEM-SE 
as bemfcilorias dedois sitios, no valor _c 2:500$,

sendo cosas, liortas e frutas, tudo por800$, nn estação dc Honorio Gungcl;trata-se na rua Chile n. 14, tendi-nha. (!) è07ii) N

VI-.NDI..-9H 
um predio de solida

. construccão, â rua Pedro Americo n. 193, logar alto e boa vista;trata-se com o sr. Osório Buriehe, -r. da Carioca n. S3_. (J 6972) N
X7E\DE-SE a cnsa completa.

T mento reformada & r. Tel.xeira de Carvalho 22, Picda-
de, Kstrada Real do Sta. Cruz,
bonde do Cascadura, & vista.
O pngamento pode ser partoom prestações. Hospicio 176,
loja; para tratar com o pro.
prietario. Tel. 3906, X.

(J 6904) lí
•\7'ENDEM-'S1C, .em i*. Clirústovll...T num dos melhores pontos, combondes dc 100 réis perto, os prediosassobradados, quasi novos, da rum¦Francisco Eugênio ns. 114 c 118; tra-

ta-se á rua da Quitanda n, 8), so.
brado, das 11 ás 5 horaB da tarde,com o sr. Roque. (J 119;) N
YIENDE-SE 

uma casa na rua OlivaMaia n. 46, estação de .Madureira.
(JÍ;i9)«N"-7_r.NDEM.SE 

lotes dc terre.* nos de 10 por 50 o 10 po.67, por 350$ o 400$, a pres-ta.õos do 10$ por mez, iia os.
taeiio do Vigário Geral, Estra.
da do Forro Leopoldina; tem
ngua do rio d'Onro canalizada,
35 minutos do viagem, sendo
as passagens do ida o volta300 rs. No local tem pessoa
quo mostre os terrenos paratratar das 4 ús 7 horas da tar-
de, na rua S. Januário 89,
com o proprietário. (1.5352 N
"ÍTiENDIOM-SE 

dois exccllcntes pre-
;T dios, situados na E. de Todos oab.nn'.os, tendo cada um duas salas, cln-<*> -,qiiarto9, bom quintal, cm com-
p.cto estado de conservação, dandomagnífica renda. Preço módico; tra.ta-se na rua do Rosário n. 17:;, sob.,sala- 2, das 2 ás 5, com Nunes.

_0jA.3) 
N

VKXÕEM-SE uns mas Jar.v dim Botânico, Oitis,Magna'
lins, Accatias e outras, em
prestações mensaes do 70$
em deante, magníficos lotes
do terrenos em ruas recente-
mente abertas e onde já exis.
tem magníficos palncetes. Os
preços variam desdo 2:500.fl
o loto do 10 metros do fren.
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

\r.ENDE-SE 
o bom predio á r. .Phi-

lomena ¦'•"ragoso n. 16, Madureira,terreno grande c hem cercado. Presi2:500$; traía-se no mesmo.

(J6$39) 
M'\*rENrDEM-SI. 

cm pequenas" 
prestações mensaes, lotes

do terrenos do 7 e S metros
do frento por 44 do fundo,
situados na rna Araújo Lima,
esquina da rna Barão de Ml-.
quita, Andarali.v Grande. Tra.
ta-se na Companhia Predial, a
rua dti Alfândega 28. JJ

VENQE-SE 
por 46:000$ iím terre-

rt fc n.NSr ms., i r. do Cattetei
ifi:ooo$, um terreno dc 3'jX.í'. in?.,
esquina, á r. Jockey-Club; tr.ira-s^ i
r. do Carmo, 66, 1» ondar.

_L_L__-_?"t^.ENDEM-SE «'in.-o prédios .por 30T contos, c-n í.-iiio de 'Villa, com ..janellas .dc frente, entrada ao lado,-' salas, 3 quartos, porão habitavel.
despensa, cozinha, benheiro c \V. ('.;
trata-se eom Mourão, A r. do Kosarion. ifn ou á rira Soiiüa Franco 11.47.

O rojO N
"VTiEX-DE--iE 

por 8:500$ um predTo¥ novo. assohrailado, alto. á rua I.eo-
poldo, com l.onJes de Ariilarahy J

poria, com .1 j .ncllas «le frente, 
* 

cn-
traad ao lado. «-orri varanda, cnm >
salas, 2 quartos, cozinha, despensa
banheiro, W, L\ e quintal; trata-m
com Mourlo, r. do Rosário 11. i _ t.
sobrado, (J 7091)
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> CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 1 «ile Outono jtetJ|gj^ íl*
<A CURA DA IMPOTpliCIA

'Po especialistabit. CAIU-OS DAUDT *-*.]_om longa pra-
tfca dos hospitaes europeus, garante a curt^ em curto espaço
do tempo, da IMPOTÊNCIA, quer seja de fundo syphlllüco
.medular, quer em conseqüência á neurasthenl» sexual.

Trata a fraqueza genital, sob as diversas turmas clinicas
c.ie.ulaçõcs prematuras, perdas sertinae», perdas de phos
nhiitos, prostatorrhên, etc, como tambem motivada pela in-
fecçâo gonococcica. Náo faz uso de medicamentos, nem
implica a massagem rcctal. "

Tratamento moderno, perf eltamente lndolor, de vesul-
tados seguros o com apparelh agem especial.—Consultas á
rua Uruguayana 43, sobrado, das 2 1|3 ás 5 horas. (S7194

.TTI.NDRM-SE Por '«- «w---1'.Vi dois
predios á travessa S. 'Diogo, por

ta e janclla, _ salas, 3 quartos, corre-
dor, 'cozinha e quinlal cada predio;

{ara 
mais informações com Mourão,

rua do «Rosário 16: ou á rua Sou-
ta l-raaco n. 47, V. Isabel.

(J 109a) 3!

Vl.XDJC-SK 
por 10 contos um pre*

dio á rua Theodoro da Silva, cn.
tre Souza Franco e Abaeté, cm cen*
tro de terreno, feitio de chalet.. ura-
dii de ferro e jardim na frente, 2
salas, 3 quartos, banheiro, tanque e
W. C. tendo mais nos fundos uma
casinha com uma sala e um quarto,
lerreno de 10X45; trata-se com Mou*
Tão, a tua do Kosario n, 161 ou i
rua Souza 1'ranco 47. (J 7°9-) •*>

¦Tt TilvN D)E-S,K o confortável predio da
I.T rua Visconde dc Tocantins. 34.
eslação de 'fodoj os Santos; trata-se
no mesmo. (S 173) N

VHÍXDE-SE 
Por '3 ton,os um b?!?

predio á rua Bella Vista n. üs,
cm centro de terreno dc nXí-, com
gradil de ferro e jardim na frente,
com 3 janellãs de frente, entrada ao
lado, com varanda corrida na exten*
são do ,prcdio, 2 salas, 3 quartos,
sendo um destes um salão, boa ço-
zinha, despensa, quarto com banheiro
e W. C„ electrieidade cm todo o
nredio, e boa chacarinha; trata-se com
Mourão, r. do Rosário 161. (J/092)N

V"_ENDE*S1. 
por 27 contos mil pre-

dio novo, feitio moderno, á tra-
vessa Oerby-Club, rua est atransvcrsal
a de S. 'Francisco Xavier, próximo ao
Colíegio Militar, assobradado, alto, no
centro de terreno de 12X45, com a
janellãs de frenie. entrada ao lado,
com varanda corrida, 3 s»'as, 5 V3'-
toa, despensa, «cosinha, quarto com
banheiro e bom quintal; trata-se com
Mourão, á rua do Rosário n. 16'.

(J 709») N

ViENDEM-SE 
as .propriedade» «bai-.

xo,"s6nípr_, das 12' ás 18;'infor-
formes c tratas á rua líucuos Aires
n. i_8 — Hospicio:

Prédios:
6:000..predio 4 «ruá Vinte e Seis de

iMaio, oa estação do Sampaio.
33:000$ predio á rua iBenjaimp Con-

stant, perto da «Gloria; ver.
30:000$ 1predio á rua do Riachuelo,

dc moderna construcção.
15:000$ predio k rua Dr. Luil Au-

gasto Pint». perto da r. ae-
nador Ivuzebio. .

8:000$ predio á rua D. Mana An-
gelica, perto da rua do Jar-
dim. _

28:000$ predio á rua Cutmaracs Cai-
porá, perto da Avenida.

18:000$ predio a rua Maia Brandão,
perto da'ioa Conde de Bom-
«fim.

33:000$ predios, tres, á rua B.biana,
ou retalhados «a cada um.

16:000$ predio â rua Formosa, demo-
derna construcção; ver.

23:000$ predio á rua 'Nove de Feve-
reiro, cm Copacabana, mo-
demo. ¦¦; ; 

' 
j,

26:000$ predio á rua Nove de Fevc-
rciro, eiu Copacabana, mo-
derno. _¦ ,

90:000$ predio â rna 'Marqucz ae
Abrantes, perto da .praia.

70:000$ nredio moderno, á praia
Fiam.,

INSTITUTO DE
PHYSIQTHERAPIA

«Estabelecimento moderno e unico no Brasil para tra-
tamento garantido de quasi todas' as moléstias
cbronicas e agudas —sem medicamentos internos.

TABEIiLA

do
-.-mitigo, bons commodos.

70:000$ predio* á riia Gustavo Sam-
paio, de moderna construcção.

N. B.—Offcrtas raroaveis serão ac-
coitas. <•> 213) N

Qoífas de Saude
TÔNICO RECENERADOR DO ORGANISMO E R'-.GUI.ADOR DO

VENTRE
Curam doenças do estômago, ficado, intestinos dores rlicumatoldcs,'nervosismo, enxaquecas, nevralgias. hemorrhoides. fraqueza geral e dos

órgãos da geração c manchas da pelle,. Depositários: Drogarias: Ta-
checo, rua dos Andradas n. 45. — Rio; Baruel & C, rua Direita 11. ;
S. Paulo. (A 7'8a)

VENDEM-SE. 
iC predios, cm for-

mato. dc uma grande avenida, á
rua Torres Homem, rua esta parallela
no boulevard Vinte e Oito Ae Sc-
tembro (Villa Isabel), entrada uma
poria larga, com grande portão de
íerro, uni corredor todo oiiiientado,
com qutf.ro predios oa frente, dc
poria e janclla, com 2 salas e um
ilifarlo, c 12 predios aos lados, com
porta c janclla, com 2 salas, cozinha
c \V. C, rendendo 8:800$ por anuo;

rata-se com Mourão, á rua Souza
Franco 11. 47 ou á rua do Rosário ifii.

<J 7092) .N

TfM.Nm.M-SE dois predios á rua' V Covaz ns. 82 c 84 (est. do 'E. de
Jljnlroi. tendo um uma porta larga,
com negocio e moradia para famiiia;
muro. co... .. janellãs de frente, eu-
traJa ao lado, eom portão tlc ferro,

salas, .1 quartos, cozinha, banheiro,
Ianque e quintal; trata-sc com Mon-
rão, Rosário, 161. () 7°9_) N

\riEXDE-S-E 
por 23 contos um çre-

dio dc sobrado, á rna Miguel de
Frias, entre as ruas Visconde, dc
Itauna c S. Christovão, a um minuto
de diversas linhas de bonde», com 3
janellãs de frente, sacadas dc 'ferro,
tendo 110 sobrado 3 salas, 3 quartos,
despensa, cozinha, quarto com oa-
nheiro c W, C, grande terraço c
quintal; cm baixo, rotula c janella,
4 salas, 3 quartos, cozinha, despensa,
banheiro, tanque. \V. C. e pequeno
nnvital; trata-se com Mourão, r. dn
Rosário n. 161. (J 7092) N
"|TEN1>EM-_H; por i4 contos dois
f predios á rua Tavares ns. 219 e

221 CE. 'Encantado), novos, feitio mo-
derno, assobradados, altos, no centro
de terreno, jardim e gradil de ferro
na frente, entrada ao lado, 2 salas,
3 quartos, cozinha, despensa, banhe-
ro, tanque e W. C; trala-se com
Mourão, á rua do Kosario _i6i.(J 7093) M

^7'.EXt>E•SE, 
em vS. C-hristovao, um

1 pajicete recentemente construído,
em logar alto c saudável, por 27:000$,
próprio para família de tratamento;
trata-se à rua do Ouvidor, 130, com
o sr. Coelho, loja de calçado. 1

(R 209) W ;

1T,END1?.\I-SE, á rua Dionysio Cer-:
queira, dois lindos predios e ura-

lote de terreno: informes c tratos a
rua Buenos Aires, 198. (S6i5'N

\7EXDF,M-9I. alguns pal.icetcs e ter-
renos na avenida Atlântica; _. for-

mes e tratos á rua .Buenos Aires, ita.
das 12 âs iS. (S615) N

Tn.NiDEM-SE sempre, a quem pre-
tenda cmservar suas ccononvas,

alguns predios para renda e moradia,
cm todas as localidades c para todos:
r. do Hospicio, 19S. _¦________.

ViííNDli-SÉ 
uma 'boa caas com 4

quarta*, 3üas salas, cozinha t
grande terreno, por 4:000$, no «En-
genho dc 'Dentro; trata-se com Qui-
rino, r. da Prainlia u. 7, telephone
n. 4.088, Norte. (S 6163) _I

*A>J_h->i1-isn__. ie suas mani-
festaçõej (rh_umatÍ9rnK>,_ eczé-
mas, sciaflica, .clbta, airêas do
IFigaldo e .Rin3) Inflanima.ão
dos iRJiiU (nephrites) Obesi-
dade, Diabenes, Impaludismo,

_Arl;mia, «iLj-nip5ii_.i__riicl, lArüe-
riostórefosia, (GryíÇH, Coras»!-

.pações, 'MoKcstias, do systerna
nervoso (Neuraatotia, «sgota-
ajínto, IHysUfrisi**,^ faíCa. de
n._rt«o..-_a, indotenteia. e«tc.).
íeriturbaições da __nienstru"u;ão,¦Astbiiiti e I br-cittchíties rebeldes,
Enxaquecas, Py9pcii>siá, Dores
gaslíieas, Prisão dc venttle,
Rheumaiismo e todas as *no-
tesüas do Estômago, dos In-
teaiinos, «do «Figado, ido • San-
gue c muitas outras são c£-
?ioa__iiien_e curadas ipelos

DE PREÇOS
Massagens, 2$ a. . .'Banhos de Luz. . .
iBanhos de Va_.or. . .
IDuchas, 2$ooo a. . .
Baríhos .Su.furosos. .
'Banhos Oairbogazozos .
Baitbtys de I-oilo. . .
Banhos «Heíoii. . . *
«Banhos de ip-yaanítí.
'Banhos Quentes. . .
tE ouiros de 2$ooo a,

6$coo

4$ooo
3$ooo
3$ooo
4$ooo
4$ooo
3 5 oco
S$Soo
i$Soo
5$ooo

TRASPASSA^E 
unu casa de sec-

cos e molhidos, 'baratissimo, com
commodos para famiiia e logar; rua
de Minas n. 103 — Sampaio. (88 P)J

ACHADOS E PERDIDOS
•caderneta da Cai

9.151, <la 3*
(7022- fi) J

PERDEU-SE 
-  ....

xa Econômica u. 199.151, «?. 3l

PERDEU-SE 
uma «police do va-

Ior de 5oo$ooo, de n. 2361, emit-
tida em 1868, de juros de 5°|u, con-
vertida cm 1890, em juro de 4T,
ouro c ainda -não reconvertida; perten*
cente á Cenoveva iMaria de Almeida,
solteira. Rio de Janeiro, 12 dc se.
tembro de 1916. — p.p., Emílio td-
gard Bokel'. .

_,.___ _„ __.. ._..._ do Monte
Soccorro n. 21.604. (6877 Q)RPERDEU-SE 

a cautela
de 

~

As assinaturas têm deseon-
to de 10, 20 e 30 por oento.

Banhos do luz — D nclins — Banhos de vapor —

Massagens — Gymnastlcas — Banhos ntedlcinaes:
«ulfurosos — Oarbogazosos — de Oxygenlo — de
Iodo — dc Amido, etc.

Procv-raia Uent>re evitar os remédios internos que
quando «mal receitados arruinam vosso organismo. Ctirae-
voa pelos meios physicos que cm qualquer niolcstia so pro-
duziem «resit.-dos benefíc-os. Os iBainhos M-adacinaes, podem
ser tomados cm oasa. Vendem-se Banheiras - e aipparcHios
para Banhos de Luz c de .Vaipor e enviam-ae Bae-tios para
o interior. Qualquer pessoa 'Podia se tratai; no lnsüturo
gastándlo apenas $800 por dia.

AVENIDA GOMES FREIRE, 99
Tclei-hono 1202, C. —'«— RIO DE JANEIBO
Enviam-w grofis ura livro com exp'l\zu;Bo3. líltotóeriiiptofcas,

etc. mandando-nos soo réis cm sello
Consultas diariamcnUe das 9 ás 11 c das 4 ás 6 lioras

Divteator medico — DR. ANXIBAL VAKGES

JOSÉ" 
CAHEN; rua Silva Jardim

h. 3. Perdeu-se a camela de- nr
100.000, desta casa, (6290 Q) S

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
ALUGA-SE 

quarto grande, com
luz, limpesa e boa pensão, a tres

rapazes, por r'>«3 cada um; ira rua
da Carioca, 49, *" andar, (¦¦j» h)

I.UOA-SE um salão por 80$ e
dois quartos grandes, uni por 5"5

o outro por 45$, casa de -família; na
rua da Carioca 49, >' « a" andares.

(2,... E)

A_.UGAM-SE« 
linda sala de frente,

independente « arejados, quartos a
famiiia e cavalheiros dc tratamento;
Carvalho de Sá 22, largo do Ma-
chado. Tclephoue 4>*9 .Central.

(-54 O '

, Ai.UGAM-SH ,
NA

SECÇÃO DE 1'IIOPII'IEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou coafor-

me indicação nos respectivos carta*
rea.

Para tratar das 8 ás _ da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

rol José Cliristino, 44, com magnifi-
cas accommodacões para família de
tratamento, porão habitavel, luz ele-
ctrica, grande i-uintal,, etc. Aluguel
3oo$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, com magnificas accommodo-
ções para {amilia de tratamento, po-
rão habitavel, lua electrica, grande
quintal, etc. _

ALTO DA BOA VISTA — Tra-
vossa da Hoa Visa, 20, com. 4 quar-
dos, 2 «alas, I112 electrica, etc.

LARANJEIRAS — Kua . das La-
raujeiras n. 453, com magníficas ac.
commodaçõcs para famiiia de trata*
mento .quintal, etc.; as chaves na
mesma rua n. 410. Aluguel ,.oo$ooo.

SANTA THEREZA — Kua de
Santa Chrisltoa, 104, com boas ac-
commodaçôe3 -pj-ra grande famülia. de
rratamento, _>oi___. q-.ut-il, etc.

CAIXAS 
DE PAPELÃO — Eazem-

se para pharmam, pcrfiraiarias,
ampohs, vidros, redondas c outras;
na Dr. Carmo Netto n. 24«?. pro-
ximo á avenida Salvador dc Sá.

(3523 S) J

SEMPRE w1 DADE
EM

TECIDOS "MODA"
E

TODAS AS
QUALIDADES DE

SEDAS
•*--i__^a-M__B_M-«--H-i-__->-«B^-i-*

NO

ALUGAM-SE 
dois quartos, sendo

um de .rente, com ou sem pen-
são, no largo do Kosario 32, 2» an-
dar. (258 E)

A 
«I.UGA-SE em casa dc famiiia de
.tratamento, uma fala e um quar-

to; na rua il'crreira Vianna n. 20.
(262 L)

apropriadas,

Cirurgião da Santa Casa
dispondo dc iiistaHac.c..

trata, com especialidade, ns doenças da urethra, l.exi-
DR. CRISSIUMA F.° —

ViENOEM-SE 
terrenos a prestações

mensaes de 2$5oo, lotes de 12 i|2
por 50. gjj preço dc 25$ "da lote,
terrenos enxutos, meias coHVias c pia-
nos, prpprios para agricultura, flori-
cultura c avicultiir.t, em salnhcrrinias
terras de subúrbios servidos servidos
por duas estradas de ferro, com pas-
E-agcns de $500 e $600,' ida c volta;
110 local onde se vende passará a es-
trada de automóveis do Elo a Petro-
polis: informa-se com o Çhiirmo. rua
ila Prainha, 7, tclcphone, Norte. 4oS8.

(S Ú164) N

n'a, testicuios, próstata e rins, utero e ovarioá. Cura radical das
hérnias, estreitamento da urethra. liydroccles e tumores do ventre.
Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terça», qum-
l_as e sal.bados, das a ás 4 e diariamente, á rua dos Inválidos 16,
sobrado; ás io horas.

TCTEX.DE-SE por 2; contos uni pre-' >' dio á praça IBarão de Druninion
('Villa Isabel), em frente á mesma,
rom loXd;, novo, feitio moderno, as-
..-bradado, alio,, no cmtro de terreno,
com 3 janellãs de «frente, entrada ao
lado, com 2 salas, 3 quartos, todos
com passagem de um paar outro, des-
pensa, cozinha toda de azulejo, quar-
10 cj... banheiro, quarto com W. Ç.,
lendo íóra tres quartos, e bom quin-
tal; trata-se com Mouião, á rua do
Kosario ii. 1G1 ou á rua Souza Fran-
co 11, 4;. U "ofl') «

,\71HNDE*SE uma easa com grande
« V terreno todo plantado de arvores
e ro." 11111 lindo jardim na frente c
dos lados, todo cimentado, tem cs-
noto e muita fartura d'agua; a casa
é nova, porém, pequena; tem vàran-
ila do lado. -Preço 8:ooo|, na rua
Guineza n. 78, liigcnho de 'Dentro;
pôde ser vista a qualquer hora.

(S 5142) N

\r.E-XD0MSE quatro predios por 20
Y contos, i rua Conselheiro Octa-

viano (V. Isabel), assobradados, eu-
trada 00 lado. com 2 salas, 2 quar-
los, etc, rendendo os qualro prédios
240$ mensaes; trata-se com Mourão,
á rua do Rosário, 161 ou á rua Sou-
za Eranco n. 47. (J 709.1) .N

\7iENliE-S_. 
um predio quasi con-

cluld. na eslação de Ricardo dc
Albuquerque, com 6 ms. de frente
por 10 de fi vidos, José da Motta. 3'«
com muito lerreno. Preço 2:coo$ooo.
Reeol.e-se offcrla: trala-sc com Olc-
pavio, rua Sete ã% Setemhro n. 195,
das 3 ás 5. Pôde ser visto a qual;
quer liora.

TpEXDÉM.SE 
ovos Plymouth cari-

j*ó c pintos I.cghorns, de um mez,
a i?..oo; travessa Ayres Pirrto n. 9.
•S. Christovão. ' (6414) O

T^ENÜBM-SE armações, balcões, có-
T pa, estantes, portas, janellãs, gra-

des, trancas, vitrines dc frente de
rua e outras, vários moveis, grande
balcão com 35 gavetas, niancács e va*
Tias machinas; rua Ocneral Câmara
n. 232 c rua Edmundo ti. Sg, Terra
Nova. (S C664) O

\fI.X'l>l..\l-SE 
cabras com cr^as, ca-

britos c ilm bode dc boa raça; pa.
r.-i ver e tratar na rua 'Dr. Pias da
Cruz n. __3, bondes de 'Piedade.

(J Í.726) O

TrKXDE-S!. 
-por _ 4$,

phari
em qualquer

. ..hàíinacia* ou drogaria, um fras.
co dc AXTICAI,, do dr. -Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a syphilis e o rlieuiiialismo.

V.E_s'DiBM-S'E 
um superior motor

electrico, força 1 IS IIP, do co-
saliccido fabricante Holtzcper, c uma
grande empadeira envidraçada e gtiar-
decida dc.metal amarcllo, tendo estu-
fa; a rua Frei Caneca 11. 7.

T7.ÉX'DE-'«-E' 
uma armação de liuso,

com espelho ao centro; na rua do
Hospicio ... im (sobrado). 

^ Q

V>.*VWIVWVViVWtftfWi'

\TlCNniC-SI. 
por 8 costos um prç-

dio com .. quartos, 2 salas, cozi-1
nha, despensa. etc., 11X40 ms., rua.
15. lErancica «Haydonj cm. .Boinsucecs' ¦

%X3&\-$e com Olegario Monteiro,so; _ r
rua Sete de Setembro, 193, 3 as

¦\7EXnii.M-SE 
por 31 contos qualro

M predios ú rua 'Darão do 'Hom Re-
liro, bondes á poria, com jardim na
frente, entrada ao lado, com 2 sa*
Ias, 2 quartos, cozinha e quintal, revi-
dendo tudo 400? mensaes; .trata-secom Mourão, á rua do K.osar'10, 161
ou ú rua So-.ua 1-ranco n, 47. , .,

(J 
7--13- N 

quartos
XTd.XDd.-SE o predio novo .dn_'rua.| feriado

V José Vicente n. 7, Audara-by, bon-1 -«««"-'"J3-
des á porta, com 2 quarlos, 2 saias
c quintal murado; (rata-se nojJnes-
1110 ou na avenida 'Rio Branco n. 58,
A. Furlaua. (J í-'So) N

fTT.EX.DE-S.S um predio com 7 quar-
i V to-, 3 salas, porão hahitavel todo
pintado e forrada a capricho, ha!).;
fado «leio proprietário, na rua Cçara
11. (!.., em 'frente á rua Jockey-Club,
S. Francisco Xavier, bondes e treus,
40XS0 ms. de terreno; rrcebem-sc n-o-
postas 011 ofíertos ile preço, com Oici
Sario, rua Sct; de Setembro, ip=_,
loja dc louça, das .. ãs ... _>;

liT.IÍ^DE-PiE por _t..no$ uma casa,UM.

IM P0TEMCIA gfi&SSSS t,^r±
Kiivinnilo o nome, rcsidcncln o o sello pava vesposta.—
CHKA ilAPróA K OAKANTIDA — GRÁTIS.

X'íijvXD'E-SE um predio por 6 con-1 V los, novo, <le construcção moder-
n:i, á travessa José llionlfacio, 51 (K.
dc- Todos 05 Santos), 2 minutos dos
'bondes assobradado, com 3 janellãs
dc írente, entrada ao lado, portão
¦le ferro, varanda corrida na c-Ntcn-
são do predio, 2 salas, ,. quartos,
despensa, quarto com banlios, etc.;
trata-su com Mourão, 'Rosário., lííi ou
á rua Souza -'ranço, 47, Villa Isa*
bel. O 7093) X

TiTiKXll.l.M-SE cinco predios á rua
V 'Dr. .Ferreira Pontes (Andaraby),

sendo uni no ce.-itro de terreno, com
,i janellãs, entrada an lado, com va-
.anda corrida, 2 salas, 3 quartos, co-
zinba, etc., c quatro prédios cm for*
Hiato de Villa, com 2 salas. 2 quarlos,
cte., rendendo 4411$ mensaes; trata-
se com iMourfto, á rua do 'Rosário
11, 161 ou á rua Souza Franco, 47.

(.1 7093) X

TriiXl.lí-SI. por 20 coiilos lim hom
V predio novo, de construcção mo-

derna, cm rua transversal á • praça
liarão d cnrummon (Villa Isabel) c.
de esquina, cai centro de terreno,
com jardim c gradil dc ferro; na
frente, com 2 salas, 5 bons quartos,
Ima cozinha, etc., terreno dc 11X44.
Vende-se outro na mesma riia, com
os mesmos comniodos, terreno dc
11X5;. por 2 ..contos: trata-sc com
Mourão, á rua do Rosário n. 161.

(J 7093) N

XWHíDK-Sl. nma irr.-r.de chácara,
> cm Todos 05 Santos, 2 minutos

da estação, com casa nova, com. mui*
tas accommodacões, porão, íciuo dc
palaccte, com muita abundância dc
ajua. jardim na frente. Preço bara-
to; trala-se com o sr. Feijó, em fren-
le á estação das officina.., botequim
de café, n. 127, 1

quintal. Aldeia Çampista;
av. Rio Branco n. 102. com

(.1 7018) X

\ Boa occasião-R6Glamei
Colcbas brancas cor, para solteiro a 3$, 3$500,

4$000 e 6$000 |
ldcm brancas cor para casal a 9$. 10^00 c 12*5000

Vendem-se na Fabrica Carioca
RUA DA CARIOCA N-22 \

VvWWW*AW_W_WWWWft"

AEUüA-SE 
um commodo tom en*

trada independente, a pessoas sem
creanças, é casa de famiiia; na rua
Haddock Lobo, 142. (263 K.).

ALUGA-SE 
ilm bom quarto de

frente dc rua, por 40$, a mpços
solteiros; na rua Senhor dos Pas-
soa 11. 128. (246 E) S

ALUGA-SE 
um quarto a moços ou

a casal de boas referencias;_ na
rua do Senado lé-A, (249E) R

ALUGA-SE 
uma boa easa com

jardim, dois quartos, duas salas,
cozinha, quintal, luz electrica, perto
da -cstição Quintino (Bapayuva; na
rua da Republica n. 93- Aluguel,
(11%; trata.se na mesma. (251 L\l) S

A 
«LUCA-SE um bom quarto, ela-
ro c limpo, easa de famiiia; na

rira do Hospício n. 189. (235 E) S

ALUGA-SE 
mft bom escriptorio, á

rua da Quitanda 11. S1, 1* an-
dar: trata-£c aoi domingos.

(240 E) S

ALUGAiM-SE uma 
esplendida sala

c um bom quarto, cm casa de
famiiia de tod orespeito; rua -Mariz
c Barros, 200. (237 L) S

VEXDEM-SE 
um bom plano ame-

ricano. grande formato e penei-
to; um dito 4 bis, Plcycl, o melhor
formato, por preço módico; rua do
Riachuclo n, 423, sob. (J 70.14) O

irEXEIIÍ-SH o deposito de pão da
V rua Conselheiro Paranaguá 11. 2,

cm Villa Isabel. (R ÓS97) O

VrEXDEM-éil., á r. Haddock Lobo
V 11. 117, casaes dc canários prom-

ptos pnra reprod.icção c efies 'L'*ox*
Tcrriers", .puro sangue. ' (R 5377) O

Tf.EXD-EM-SE cm prestações cas:
V e terrenos, no Realengo, na Es-

Irada Real de Santa Cruz; trata-se I
com o sr. Marques, na .listrada Real |de 'Santa Cruz n. 163; mais informa-
çf,cs á rua da Alfândega n. 28, Com; |
pãuhia Pre.l.al.

\7"i;Xl)EM'-SE 
uma caixa d'agua

encanamentos dc ferro, /tudo
vo; rua Maria Luiza
de Vasconccllos.

1S4. «Lins
(S Ç463) O

VEXDE-SE 
um troai varejo de ei-

garros; rua Visconde de Itauna
li. 131. CJ <35<3i_) O

\7iEXiDEM-SlE 
um bom cofre de

segurança, íroya de fogo. inglez;
um carrinho de mão completamente
novo, uma estante de -peroba, uma
escrivaninha dc vinhatico, uma pre tua
para copiar coni banco e uma balança
Chi Contcville, Ae forçai de mil «kilos;
pnra ver c tratar na r. Senhor dos Pas-
sos n. S7, loja. (S 6543) O

iri.XDEM-aE muitas folhas de
V zinco c todos 03 materiacs das

grandes demolições da avenida' do Kio
Comprido; á rua Haddock í.oho, 112.

CM 5460) O

AlLUGA-SE 
uma sala dc frente, in-

dependente, bem mobilada, com
pensão, a dois rapazes decentes, tem
electrieidade c telephone; na rua
Visconde dc Paranaguá, preço 110$.

(23-J 1') S

COBRANÇAS 
— Homem collocado,

proprietário e honesto, acceita de
aluguei» de c-aara e outras; encarre-
ga-se de todos os negócios de Exmos.
senhora» que possuam bens, l'or fa-
vor, Uruguayana u. 11O, eoin Bar-
ccllos. (6640 S) A

PET1T MARCHE'
COMPRA-SE 

qualquer quantidade
de jóias velhas, com ou sem pc-

ilraã de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se 'bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37, Joalhc-
ria Valentim. Teleph. 991, Central.

(5104 S) S

CARTÕES DE VISITAS — Cen-
X) to mu. Ourives it, Co — Pape-
laria. «." (2956 S) J

1 1ARTOMANTE e faz qualquer tra-
\J balho para o bem ,não usar de
cerimonias em falar no que deseja-
res o trata de feridas Snroriicas c
outras doenças; rua Oliveira n. 38,
fundos da capella do Amparo—Cas-
oadura. ÍT97 S) J

COMTRA-SE, 
quer dizer vendem-

se gêneros alimentícios a pre-
ço3 baratissimos. (Ao Forte I-usita-
no)—'Cattete n. 1,

COMPRAM-SE 
pianos de qualquer,

autor c estado, mandar cartas1
com autor e preço para A. M.. Col-
xa poütal n. 39. (5258 S) M

CASAMENTOS 
-, Tratam-se os

.papeis civil e religioso; rua
Marechal Floriano Teixota n. 129»
luja, próximo á avenida Passos.

(4431 S) S

CARTOMANTE 
nortista, descobre

o impossível, faz fortes traba-
lhos, reza quebrante e máo olhado,
tira nialcíicios c vira para quem fez.
Rua Visconde dc Ilaboratiy, 322 —
Nictheroy. (4S22 S) J

AI.UG-A.SE 
um quarto independeu-

tc, -arejado e fresco, mobilado, com
boa pensão, n dois rapazes decentes,
tem electrieidade e telephone, sendo
93$ cada um ou 120$ para um só;
na rua Visconde do Paranaguá 13.
(Lapa. (233 F) S

\M-Siv boas salas indepen-
famiiia; na

andar.
(230 E) S

AT.UG.Udentes, cm casa d«
rua dc S. José 11. 1, 1

Al.UG.VM.SE 
em casa dc famiiia,

na rna Senador Dantas 93, bon
sala de frente c bom quarto com
janella c luz electrica. (232E) S

ítT-ENDE-SE unia casa á rua Josc
>' P.onifacio, com .. quartos, 2 salas,

cozinha e mais pertences, rnt centru
dc terreno de .2cSo dc frente por
120 de comprido, bondes á porta e

n 3 míoutos da cstaçiiò tle Todos òs
Santos; informa-se á rua losé IioniCa-
cio n. Si: estação dc Todos o? San-
tos. (J 93) X

VENDA DIVERSAS
"*ü7'l.Xr:iSM--SE baratissimos arma-

V çües c moveis domésticos, compra-
sc toda a qualidade de moveis e ar-
inações; rua do IIòsp«cio n. 303.

(M 7.7.= ' O
¦^TKXlMvM-SK folha sdc zinco; rua

V Santa Sopbia 11. 50. (J 7.28) O

S.*. P.v. II.*.
de

if/lÉNDE-SE uma bicycleta "Ilum-
T ber" cm perfeito estado, quasi no-

va, por 100$; na .Estrada Real dc
.Manoel" Victorino. I-.*-¦•«!••« ^«z. «• 5'A' 0íic/1ja,:,-ífvSfi

(J 603.,) X ' 
g___ O ______0 P

I "JÍ71i-:Xl.'l!-IM'Slv moveis dc sala dc
T jantar, sala de visitas c quario,

cm casa particular, «por motivo dc
viagem; na rua Tavares ... 115, cs-
tação do Encantado. (.1 7146)0

« v cj|Ém c o

1 TUBERCULOSE e mais mo-
estias infecto-coutagiosas

Quereis
evitar ?

cPO

t&jQ * Alt^-se, compra-se e
^iÇr vondé-BO moveis. Grp.ndo

Usae <ft» fabrica dc colchfios e moveis

«nQ*^ Tclepliono 5501 Central
CORRÊA DA SILVA

Os verdadeiros levam a marca acima. Preços communs
G*

A 
LUGA-SK uma sala de frente,
com 011 sem mobília, a moços ou

a casal que não lave nem cozinhe;
ua rua do Kiacbuelo 11. .1-, sob.

(-•23 E) S

ALUOA-SP, 
o prcdto da rua Tía-

rão do Bom Retiro iir, com bons
commodos e Rrnndc quintal; trata-se
no mesmo predio. Aluguel, 132S000.

(Ô137 I.) s

C1ASAS 
NOVAS — Alu.am-se na

) rua Braulio Cordeiro 69, assoa-
lliadas c forradas, acabadas dc con-
sltr Trata-se 110 71, próximo a
Tarada Heredia dc Sá, Linlia Auxi-
liar, ou bonde dc Cascàdura, no Ja.-
care. (3420 S) S

Organdy bordado a seda, corte
31f200

Marquisette bordada, artigo finis*
simo, corte 27$20O e 31 $200

Crepeline bordada, corte 17$500
Eolienne com seda, corte 17$500

Etamine em todas as cores,
corte 9J6oo

COMPRA-SE 
uma secretária ünSiga,

lie jacarand'.'). Trala-sc com. o
dr. llcmíica de Menezes, pessoal-
meiite ou por carta, no Cattete 31.

(5420 S) J

Taffetás, crepe China, taffetás
furta cores, moirée e seda lava-

vel em todas as cores
•42 por preços de verdadeiro

combate
GRANDES FABRICAS DE

ROUPA BRANCA
E COLLETES

PARA SENHORAS

COMPRASSE 
um motor triphasico,

dc 2 cav., usado, cm perfeita
estado. Olferlas ás iniciaes C. L>..
no escriptorio deste jornal. (_.8i S) B

(PACHORRA UESAlTARECl DA-
\J Dcsapparcccu uma pequena dc
cor omarclla, (ocinho preto, dando
pelo nome de LYRA. Quem a cicbar
iiuoira entresar á rua Senador Eu-
zebio n. 22C, sobrado, que sera ge-
nerosamente gratificado. (7108 Q) K

CCOSTUREIRAS 
— Prccisani-sc dc

.1 lioas corpinl.eiras, no atelier de
mmc. Miranda, na rua Sacl.et il. .2
2° andar, esquina do Ouvidor.

(7-'5l S) II

Offi.inas de costuras
Visitem

Au Petit Marcbé
CO.VSTRUCÇOES, 

reformas, peque,
nos reparos e pinturas de pre

] A TyUC'AAf-S[í os predios da rua1 -AConselIicira Jouitj ns. 2$ 4 19,
I com bons commodos, quintal e jar*
; dim; as cliaves estão no 113 da rua

Barão do ilom Retiro, onde Fe trata.
|  ;,, (QI57 L) S
I A IiUÇAM-SE. cm casa de pequena
j XSLfamilia muito educada c socogada,
i iuntos ou separados. 2 espaçosos quar-tos. independentes, forrados de novo,

sú a pessoas ttias mesmas condições;
leni luz electrica c chuveiro; rua As-
sembléa 79, a", próximo da Avenida.

(-'07 E) S

\M.N"Di:;-SE 
uma superior vitrine de

peroba clara, para porta e balcão,
toda envidraçada, com .1 metros, na-
ra exposição ou mostruario dc va-
rcio; á rua l-'rei Caneca n. 12.

(S 0S13) O

rá. livre de qualquer retribuição, os meios
VIKM P.EtO CORREIO, cm carta fecliada
sviiiptomas ou manifestações da moléstia.-
sposta, que receberão na volta <lo Correio. Cartas
SIVElS — Caixa do Correio, 1125,

A iodos
os que sof-

f r c .11 d e
qualquer
moléstia es-
ia socieda-
d c envia-

curar-se. EX-
¦nome, morada,

sello para a re-
aos IXVi-

\r|..\l.'i.v.U* 
perfeito cs.ado;

üScry 11. 25«3.

ViENDiE-SE 
um gromoplioiie "Vi-

ctor" n. õ. cm perfeito cst?do,

-\T,i;>:iH.._.Iv ttm terreno por e:..oo$.
V á rua Senador Soares (A. Cam-

pista), medindo (,X-lo. prosi.no á rua
Araujo d.ini.i; trata-sc com Mourão,
r. do Kosario .11. ilil. . (! 7Q_") •¦

fW.XDK-SE P^r 14 contos um pre-
> dio á rua Major 1'. Sayão, su-

liida pela rua Camerino, 5 miiuitos
dos bondes, feitio assobradado, porão
liabilavcl, tendo 3 janellãs de frente,
entrada ao lado com varanda, tendo
.1 quartos, coz.nl.-.; o porão coniRran-
<le sala , ua cxtmsão do predio. 

'Iam-

bem sc í.i* uma permuta por um ']>re-
dio cm S. CliristovSo u Villa Isabel;
trata-se com .Mourão, á rua du Ro-
sarip n. i_i_ Ij 7093) X

\r.i-:Mxi:-si;T dio na rui
tr iS contos urn pre-
Condessa de 'Belmon*

te (iK. do 'Engciilio Novol, 3 niinii-
tos dos bondes de I/ns de Vasconccl-
los, no centro de terreno, jardim e
gradil de ferro na írente, com 3 ja-
nellas de 'frente, entrada ao lado, com
varanda corrida nn extensão do pre-
dio, -t salas, 3 quartos, cozinha, nu-ir-
to de( banhos, eíc; trata-se com Mou-
rão, á rua Ao lio.*íar:o, ifír ou á rua
Souza 1-ranco n, 47, Villa Isabel.

(.1 709=) N

\Tdi\Dli-SL-! por preço muitíssimo
1 razoável a confortável cnsa da

travessa Cerqueira l.ima n. 29, Ria-
chuelo, construída ha cinco mezes,
com duas salas, cinco quarto?, corre-

TrEXBE-SE uma casa cura 2 quar-1 dor, despensa, installações «ailitarias
> tos. 2 salas e cozinha; o terreno 1 com bidet, banheira de apua quente

iiicdd Si ,].• por i. de frente, á rua, e fria, eozililia, quarto para creado
loãò Uoniari- 11. 46, estação de Ra- e grande terreno; v*r e Iratar .na
iilos: trata-sc na aiesma. Preço mesma, a qualquer liora do dia.
a:són$oo'o. (R «5) (U f,.'03) X

IV CAIjVO QUK51 ot'T-,n.
rmiDE cabeijTíos qoi.m queb.'JKM líAIMÍ.V PAfiHADA QUEM QUER.TEM CASPA QUEM QUEll.
porque o

PZLOGENIO
fr.z n.".?:cr novos cabello?, impede a sua queda e
a caspa c quaesnuer parasitas da ca boca, barba e
nas Imãs pharmacias. -droRacias e per fumaria» nc
i-.UTdM. KUA 1'KIMElKO DÜ MARCO 1;
ÍANKIKO.

extinsue completamente
sobrancelhas. A' venda

deposito; DROGAU1A
, antigo 11. 9. KIO Dl;

com 500 discos, por
quês dc «I.cão n. 56,
dido.

91,5; na r. Mar-
com o sr. Can-

(.1 7110) o

TWÍ.VDK-SE um piano "ricyePcm
V perfeito estado, por 150$; na rua

Marques de Leão, 56, com o sr.
Cândido. (J .iao.O

\7',KNI_.....S1. 
uma casa de aves,

ovos. carvão e Icnlia e licença dc
quitanda; informa-se por favor ii rua
Tose dos Reis n, 3, padaria, Kncc-
nlio de .Dentro. (U (>H6)) O

bi
na rua IJ. Anna

(J (.503) O

TrE.N''lJ'E-SE barato 4 rodas de ferro
V fortíssimas e mais ferro velho; cs-

lação de Ancliicta, madeireiro.
(R 0421) O

\7"liN''ri'EM-Sl. duas estampas para
> fazer copinhos de massa para sor-

vete,, uma de tnnoinlias e vendem-
se viagens; trata-se com Mathctis, á
rua D. Caros I o, 59. (J 5474)0

\jr*KX'l.íKM-'SK 
dois macacos muito

vivos e ititclHfientcs, tamanho re-
guiar, com as ¦ respectivas casinholas
e mastros para gymnastica; para ver
e tratar á rua fir. Dias da Cruz, (iG,i,
bondes dc Piedade, (J fii94)0

ÍTEXD0M-:
> carr

nal, á

TífICNDE-SE .uma leiteria e bote-
\ quiin, na rua Vinte dc Novembro

n. 84, fa-ei.dd ibom negocio; fa_-se
tres bestas e uma qualquer negoeij», por motivo de con-

oça* trata-se com o sr. Tuvc- veniencia; tratase com José Conçal-
rua Maxwell, 1-I9. (J 6914)0 ves Cardoso. OB 77) O

Tr.EX'DE;M-SiE uma victoria, um lan-
V dau c uma guarniçâo de arreios;

rua do Riachuclo ..f,.>. (K 604.) 0

XTEXDlliiM-SE um _ motor
T para dentista, perfeitos c

rua Sete de Setembro ».
(j

e torno
baratos;

A) O

T7TEXUE-SE grande quantidade de
* zinco usado, folhas onduladas, por

preç barato: na rua Lins ile Vascon-
ccllos 11. -'il, Eí.genbo Novo'.

CM 7-'.lll O

Tr.l-:XI1.EM-S,i;, na Eab.loa de Cc-
V r.im'ca -L)r. Araujo Vianna, á rua

llomfim 11. -9, S. Christovão, louças
de barro dc fina qualidade, filtros,
moringas, vasos, etc, em barro bran-
co c vermelho. (J 64611) O

i\TK.\'lA.vSE um terreno á rua Du-
V ij-.-.cra dc IDragança (Andaraby), a

um minuto Aes bondes que ;¦ issam
pela rua liarão de Mc-quitü. com
jjX-*5. torio 111 nra rio n:i írente e dos
lndos; trata-sc com iMourâo, r. dp Ro*
sjrio 11. 161. (.1 rópi) N

^7'M^;li'i^K 
um grande terreno, na

rua Pctrocochino, medindo 4.( n.c-
¦tros dc frente por 9^ de fundos, ter-
reno plano e prompto n edificar; tra-
ta-se com o proprietário, â rua Tor-
res Il-r_-.:n n. .v.. >.' __77_0 

X

\)T,EXr)l-:-S.E 
uma residência co-.n

11111 terreno de i iX..;', por a.oo
ver c tratar até ás 11 horas e d;i
«em dfxmie, ma Gomes Scrp.i n, qt.
_jopcs—«Piedade, li! i'..,S_lN"

ido predio á rua
(Riachuelo). bondes

„ pa:ta: pode ver: ir.it.ir rua do Ro-
9aro ti. 116, taboili.'. >. com C.is-e.lo.
Preço 4:700$, a prestaç3cs.

(í. o o r 7 * -»

"\JJvXDK-Sl3 
por 200:000?. livre e

v desembaraçada, negocio limpo, uma
grande Villa. com 39 cas:... nova?, que
dão a magniticíi remia de 3G:ou«>$ rn-
nuaes, recem-acabadas de constru*"r,
boa conE.rucçãn solida, ruas calçada-?
a iparellalcpipcdos, illuminação electri-
ca, . água aoundante c todos os rc-
quísitoi municipaes e federaes^ trata-
directamente com o proprietário; cs-
tão todas alugadas; informa-se á tra-
vessa S. 'Francisco de Paula, 38. casa
Ae calçado, ou carta qo sr. Braga.

(15 07) X

\rEXDilS-SE 
uma bonita machina

phdtograpliica iRXe4, folie qua-
.Irado, completa; uma dita .3X18,
com cliaeis a ríílcaux e lente de
Z::is; duas vitrines, duas grandes ha-
nheiras. um recortodor 24X30 e um
ohturador Gucrry; na rua Ao Seria*
do n. 11, com o sr. Manoel.

.M...__.-.Q
X^BXDE-SK um lindo çrupo c;to-

\' íarlo, com couro, estylo dc gosto,
com tres peças completamente novas,
para caía de família de tratamento,
por preço' módico, para desoecupar lo-
gar; rua Chile n. 9, i° andar, para
tratar das io ás 4. (M"6g___'0

TT-lv-VDli-SÍí uma boa vitrine Ap. ce;n-
V tro, eom espelhos; rua >lfrei Co-

neca lt. 1-'". (5 -ir) O

OPILAÇÃO—ANEMIA PRODUZIDA
por vermes intestinaes. Cura rápida e áegura com o
Phenatol de Alfredo de Carvalho. Fácil de usar, não
exige purgantes e é bem acceito pelas creanças. Innu-
meros attestados de cura. A' venda em todas as pharma-
cias e drogarias do Rio e dos Estados.
Depositários, Alfredo de Carvalho & C., Rua i" de Mar-

ço numero 10.

TTdyvDE-SE uma casa de seccos c
? molhados, sem luvas, bem locali-

zada, próxima *ao largo do -Machado,
Cattete; para informações á rua da
Alfândega .1. 137, com o sr. lEuzc-
bio 'Lourenzo. (J 6190) O

Xr.lvXDTvSlv um açouguc á rua Vín-
\ ie Ae Novembro u. S.|, vendendo

um boi c fazendo hom n^çocio: trata-
sc com Ju-e Gonçalves Cardoso.

('JJ ,-r) O
"f T,EXT).IvM-aE quarenta patos novos

> o muito gordos, juntos ou se.a-
rados; para ver c tratar tia rua l)r,
l>ias da Cruz n. 06j, bondes de Pie-
dade. (J 07=4) O

TJEXI.EM.SE 
as garis de vinho

Uio Cirande, por 9$ooo. Mel dé
Florú-.uopolis, gãrfa. !$ooo. Cattete
11. 1 — "Forte Lusitano".

TriEX.DE-SE um deposito de pão;
V na rua Elvira 11. 37, 'E, dc Den-
tro,  -_^___ ,2

TRASPASSA-SE. uma casa dc pasto
i ou uni botequim. Inforina-se na
rua Senhor dos Passos ,.S. Não se
faz questão que o pretendente tenha
o dinheiro todo, (7551- *¦')

trivXliE-SE soli
: f iFlack

5 S

1

Gonorrhéas
curant-se rapidamente pcm
ser preciso injecçücs com o
ttso da Opintina. Deposito,
rua do Espirito Santo 11. jo,
pliarmacia Ruas... junto
ao theatro Carlos Gomes.

T7'BX0E-SH. c traspassa-se um con-1 ^V Iralo tle unia casa de ,pcnsão, num , |B
dos melhorei! haírros arí?tncr,itins. r-~'
cam puros ares <le« Sr/iía Tbereza,
distante do centro da cidade 10 mi-
nutos. bondes qu.-.sl á porta e 100
ruis dc passagem, tend,> muitos quar-
tos confortáveis e to Jos oecupados
por fami.ia? e cavalheiros de um cer-
to (ralo; para informações á roa do
ll.!),icin 11. 13S, loja. '(..4,13)0

S:;:;i_3!iiiS!:;:iai'.;::iH*::':a.i:.!iB::"iBi!!ii«ia!!!:iE;:i:i___iii!'iB
M Coração Coração do

! _a normal bebedor

iHisiiEiinEsriaiwriaiJSifiESiaaiJEEaK!!]
A CUBA DA I"embbiaguez 

i
é rápida c radical com o
SALVINIS e as Gottas
de Saude, !uTú:is ?°' dr. _im!iaCruz, com 16 rimos de pra-tica dessa especialidade. Ven-
dem-se nas drogarias: PA*CHECO, rua dos Andradas
45 — Rio. e llarucl & O,nn Direita 11. 1 _ SãoPaulo. (,v ;i8i)

A EUGASf-SE bons quartos, a eo$,
^!k.2-;$ e 30$, com todas as commo-
didades c grande quintal, com abun-
dancla (1'agua; informa-se á rua -do
Cattete 211, armazém. (200 C) S

A r.UGA-SE unia ama de leite, por-__"!___. u.Rueza, carinhosa; sujeita-se a
exame; á rua Ypiranga 36, casa 24;
tcicplionc eoio, Central. (104 A) 1{

A UT.A.SE.
-Tluni hom commodo
Dias 10. 2" andar.

cavalheiro tlíslinctò,
rua Gonçalves

(193 E) R

ALUGA-SE 
uma boa sala d. f.cn-

tc, parn um casal; n.i rua l*'rci
Caneca 11. 380, predio novo. Preço,
So?; tratar no local. Cg lv) li

T_>KECISA*SE de costureiras e aiü-
X dantes; Avenida Gomes Freire
n. 19 A. {61.11 D) S
"ÕRECISA-SE dc uni pratico di
JL pliarmacia. riue tcnba longa praiica; trala-se á avenida Passos n. 55
phruiacia. (a.4 D) S

PRECISA-SE 
dc 11111 companheiro

de quarto c sala dc frente; rua
do Theatro n. t, _t° and. (212 E)'S

T>RECISA-SE de um .pequeno ntc
j. ta annos, ,para um cafal; á rua
Prudente de Moraes n. So — Ees.
Quintino Ilocayuva, (210 C) S
"OR-ECTSA-SE dc 20 homens para.1 carregar lenha, paga-se 30$ por
mez, com casa e comida; Iratar na
rua da Prainha 7, loja. 0'iõs D) S

1>HECISA-SE de uma boa lavadei-
JL ra, á rua Bento Lisboa n. 63.

(eeoC) R

DIVERSOS
A P.CdAM-SE andorinhas da Em-

_tigticza para lavar c engommar ou
doras" Única que garaníe hom ser-
viço indemnisaçãd cm 24 horas dc
qiaaJerticr prejuízo. Agencia Central
I*. Tiradentcs 39 (Largo do Rodo)
não -confundir com o numero, é o 30.
Tcl.11.4S99 - Central. (6S74 S) R

LUGA-SE, quer dizer não façamA I.UG
-Ta- sua
licr o preço nos Arm.nr.cns "Ao For-
tc Lu-itano"—Cattete n. t.

i!!::!3;r;E;::;iB::!B!!TiiBH_5:;:;iB;i3H;;!:!Bií:B;i;3ffi

T7,ENTDEM*SE armações, balcões, có. jI V pas, mesas p.*.ra hotequis e utensi- «
I lios para todo; o snegocios, assim '
1 esmo s,' faz qualquer armação, a sos- ;
i to da frcgiiez e a preo? sem com- i
« peti.lor; :.a rua Senhor dos Passos. -Ir. '

(5f'i53) *>

com |
iilSlTTEXPE-SE uma casa n.-va.

_ ,! •«. quarto;, duas salas ,
•dependências, com asua c laz eiectri*
ta, na rua 'Victoria n. --,'.'¦ estação
d_- Hamos. Prc,-o dc ' oceasião.

(J 6;i5) >.

\riiXIll;-SE. com urgência ç r^r' V 1 reco de oceasião, {ara .famiiia de
tratax.fnto, o hem construído predio
á rua «: 1 ilattoso n. ç;. com hellas
accommodacões c rautto conforto; l>3'
ra ver c tratar no mesmo, cotn o
proprietário, todos 03 dias.

(S .....9) K

rua

\7_ENnEXI-SE 
doi; para-fagiilhas, 1 j Traena-ea co »» sobrado na

paulista, privilegiado, c, outro na; | *¦ "• c-Si-düba-Se r..u Sete de Se-
cional, c alsuirs metro; de cl.am.ne j tembro, completamente mobilado e
de íerro; á rua \ .sconde de Itauna dividido cm escriptorios, que e;.tão
n. 105. (J 04) O I todos alugados, dando os alugueis

para pagar a renda do mesmo, fican-
do de graça para o alugatario, sah
dc espera, quarto, sala de jantar, c-V
pa. cozinha, dispensa c área. A saia
dc jantar ó espaçosa podendo sen-ír
para pensão. Motiva este traspasse o
dono retirar-se: desta capital. Cartas
a Esperança, neste escriptorio.

1.616; p) j
T7íli.\".DE-SE ilm piano cm mu.to

V bom estado; na rua Dr..'Pereira
Tranco n. Sr, Ksíacío Ae SA.

(S co5) O

G! :z
usan-

¦ia .13 velas antisepticas. São
inci[fcnsivas, commodas c dc et-
feito seguro .Caixa cnm 25 ve-
Ias 5?o"'J. Pelo Correio mais 1,00
réis. Depositário: praça Tiraden-
tes n. 0*, pliarmacia Aavares.

• (150.0

ACADEMIA 
INTERNACIONAL

DE 1.INCUAS — 'Ensino prati-
co (Methoda líerlitz) e theorícii dc
todas as lingitas moderna.1, e antigas,
suecesso garantido. Aulas diurnas e
nocturnas, particulares e geraes. Ca-
rioca 42,' sob. Tclcphone Central,
36.3.

\.n:\ Tr-EXDEM-SE um gtianla-restidos.
V toilette c cama de peroba branca,'

1rl-iNM 1 :¦;-<K um predio na> si Bonifácio, qu.- ainda
habitado,, çom duas salas, dois quar- I novos. av jnaS5tos. cozinha c mais pertences, bom '
quintal, tiistal_ição electrica, r.-.nio!de ferro, varanda ao lado e bondes
á porta, muito ptrto di r;t.i<;.io de
Todos as Sastosj idfor_ma*.sc na mes-
ma rua ti. S:, armazém. (J 5zSS)X

TfKNl),!
, V dico;

i>o:n piano,
da Carioca

.T*i-'N'!'!:-f*r; uma casa e, __-. .- o-.-.-r-
j t los. -• snlas. cozinha, tanque,
or'a oom abundância, quinítáí, i:ir-

:d'm. fcnrta, ei.*., travessa Barrciw?
.n. ?j, .iticãa de Pjtr.os; trata-se .'-•
«oesr.it. (A 6j8i) N

T7ÍBTNDEM-SE dua; bombas de Ires tcl.
V pois., para vapor e a mão; uma j —correia com r.; cjm lar?, e ro ms.

d.* comp.; 600 ks. dc cano de ferro,
sr. l-'.-.izã.i. rua Tii-'de 2 ij-r; com

meiro de Março n. gr,

TÍTKXDH-?,'-; um bofn predio a;a!,a-
\ úa A? construir, çon.irueção um*

derna, dc platibamla, tem um bom
terreno alio; é distante _' minutos
da estação de Ramos, tem níufta abtin-
da neta íPagua encanada, nâo foi con-
st rui ti o para vender, O motivo da
venda se dirá ao pretendente; trata-1 ITiEX-DEM-SE um sofá-caifl- á rua André PVtto n. 65, na mes- V cn. pra exame medica; no I.
ma rs.ação. Prcco i.sSoSqqo. I do Machado n, g, das S ás ti.

<R n)Nl .. (J fi86) O

\T.li.N"|)!«iM-SE 
armações, balcões, co-

pas mcía?. espelhos, cadeiras, cai-
xôcs paia ecreaes, tapa-vistas, r.-.oto-
res mancaes, caixas registradoras, co.

irova de fogo, louças, fogões
vitrines dc to.lo; os íe.::,-?,

„,, n,0. ! bancos para barbeiros; tudo H".e pre- ...
aC, 1» cisares ne=ta casa encontrara; pors1 c para melhor pcrcditar, o pretendeu-

(T .:) Ó !.U dc vu valor:, rua «l«rci. Caneca ''•
: _•-+ - n c 11. Casa Encycloped.ca.

Central. l-> -'««-> °

segundo.
(S 1S0) Oi ires á

gaz.

rnRASPASSA-S
X annos e ,i _

na Avcnl.la 1*1 in Branco.

SE o contrato com 3
mezes, de 2 portas,bom ponto.

pagar.no dc aluguel -30$ mcn;:ics;
iwra informações: Ouitanda um.

(,-0.3 P) R

A ' RUA Assembléa, 79. 20, um
JrX. pouco abaixo da Avenida, no
melhor ponto pnra todos bondes, mo-
ram a prof. de portítar., francez., íiri-
tliem., bordados ,etc.; a portugueza.prof. de port. ar:th., costura, córte,
etc. c o prof. de portug., francez.
arithm.i fllpcbra, etc.» que_ estiveram
uns ruas áete ti. 109, Carioca 47 c'44. Ai prof. vão a domicilio.# Con-
vem mesmo a edosos c principiantes,amigos do «socego e respeito, pois não
é curso: o alumr.o e-ítá só e em todo
o predio rãa la curio3os nem desoe-
cttpado9. rreços mensaes por tudo:
todos dias 40$; menos dias :?o$ e
io$ooo. (208 «S) S

Precisa-se dc um
.om pensão e sem mobília para

um casal, prefcrtndo-se perto do cen-
iro da cida.ie e em ca-sa dc poucos
inquilinos. Cartas o R. Thomaz; rua
lo Hospicio 121), i" and. (as.i E)

dios a preços módicos,
tos em prestações, com

ipagamçiv
cons-tructor

Michalski, na rua Uruguayana n. 8,
Ulcph. 5336, Cent. (6190 S) R

CARTOMANTE 
mme. Concopcion—

Rua Erei Caneca 11. 19Í, sobra-
ilo. Preço 2Ç000, (76 ü) J

OI.I.ETES DE SENHORA SOU
' -JIEDIDA a '12$ _ Mmc. 'Marie

emns, colleteíra diplomada pela Aca-
demia de Paris e com casa cm Pa-
ris, montou seu atelier á rua da As*
sembléa 33, i» andar. (103 S) J

r.em

CA.XA 
— Oflcrecc-sc uma moça

«para -caixa ou datylographa, para
uma casa dc negocio, Trata-sc na
rua do Acre 11. 69 — Flora Indígena.

(6133 S) S

COMMODO 
— Aluga-se cm casa

do máximo asseio e independente,
a 11111 rapaz solteiro; rua do Matto-
50 11. 21?, sobrado. (167 S) II

CURSO 
PROPEDÊUTICO — Rua

da Quitanda n. 20. Director, Dr.
Washington Garcia. — Preparatórios,
exames vestibulares, concursos, com-
mercio, etc. Aulas vespertinas. Taxa
fixa, 30$ mensaes. (6143 S) S

¦dc
CABELLOS 

— .lá não sc pen
tnais 03 cabellos ! Escreva dc

prensa ecirt demora ao especialista
norte-americano, caixa do correio
1907, Rio do Janeiro, que çrr.ituita-
mente vos dará todas as informa-
ções necessárias. (7148 S) J

Tira os cabellos supérfluos do ros-
to, colla e braços. Encontra-se nas
casas : iRazin, Ilcnnany c Cirio.

í~10LI.l.GIO URASIL—.fundado em
yj 100a, c dirigido pelo «professor
João Urasil, situado no Cubango —
Nictheroy. Instituto, semw.nternato e
externato. Educação íntcllcctual, mo-
ral c physica .Clima «alubcrrimo,
lixccTlcntcs dormitórios. Boa c far-
ta alimentação. Sclecto corpo doecn*
te. Dc 105 inscripçÕes no Colíegio
Pedro II, os seus alumnos obtive-
ram 97 approvaçÕes. Preços razoáveis.
Peçam estatutos. (794 S) II

COSTUMES 
Tailcur . dc

ou Unho, por alfaiate,
ções, entrega
Carioca 11; 51.

na

casemira
1 presto-

.primeira; rua da
Tel. Central 3308,

(6597 S) R

C-IOXSTRUÇÍ5ES, 
reforma;, peque.

) nos reparos e pinturas de pre-
dios, a preços módicos o pagamen-
tos cm prestações, com o construetor
Michalski, na rua Uruguayana n. 8.
Tel. 533«>. Cent. (7110 S) J

I) INHEIKO — Precisa-se de 500$ a
1 ioooí-S, a seis mezes, dando-se

melhores gar-nlias. Oííertas a
Iario, rua do Carmo so, ,por carta
u pessoalmente, das 16 ás 17 ho-
JS (ÍR.I.S1 T

DIXHE1KO 
— Dá-se ;o!> liypotlic-

cas, moveis, notas promissórias,
caução, inventários e a officiaes do
F.xercito, Polícia e Bombeiros; ria
do Rosário '1:2. Seixas & Fernandes.

(98 S) .1

Í)TIXHEIRO — Eniprcsta-sé sobre
píomissorPas, moveis c d'cmrJ'-s

garantias, como tambem se trata
de hypaíhccas. rendas! dc predios..
etc, 

"com Rodolpho Tuoinnz. rua do
ílospicio 11. 12J, Io and-ir de i á«
4 horas. (7076 S) R

.09;,

rpRASPASSA-feE uma. quitanda bem
X aírear.ezada, fazendo bom negocio

I le pódc informar dias ante*;. Estação
ido Meyer; rua Carolina Meyer ?i.

(-*4 P) R

APOSEXTOco

TVKHE1RO — Qualquer quantia
^j a juros módicos, para bypothc-
eis, antidiresis. descontos e cauções;
compra e venda de predios. terrenos,
silios e fazendas; com J. Pinto, rua
do Rosário 134, tabcllião. (64S1 S) J

TXIIEIRO sob hypofhccas dc pre.D

OUVIDOR, 86
Esquina da Rua da Quitanda

FEBRES
INTBHMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, peloANTISEZONICO JESUSRua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
 (R 6415

riRAMOPIIOXE e chapas—Trocam-«UT se de $500 a 2$. Vendem-se de
$500 o 3$. Compram-se usadas. Con-
certátn-ee gramqpliones e vendem-se a!o$, 25$. Compram-se, rua Uru-
guapana 133. (.5.7 S) U

Precisa
comprar

GRAVIDEZ 
— A Ka.vação dal

parturientes está na "Obslclrina",
remédio extraidd -de um cogumelo.
Deposito: Acre Cg —, 'fFlora Indi-
Bcna". (613a S) 3

H\11.0THBCAS. 
emprestasse qual.

quer quantia sob predios e ter-renos; Uruguayana ti. _, com MI*chnlsld. (4s S) B
TTVPOTHECAS -. Fa_cm-sc dl
XX prédios, no eenlro e sttburbioSk
M. Vieira, rua da Quitanda n. so,1° andar. (2588 S) S

HYPOTHECAS 
_ Particular cm*

proílta ate ,ino:ooo$, cm diver-
sas hypothecas; Quitanda 11. 73, so-
brado — Paulo. (6922 S) J

VPOTIIECAS de.=de S "i". confor*
me localidade t garantia; J. G.

Dart; rua da Quitanda 63, leiieria,
(-'43 S) ?

MOVEIS?
\ casa queimais vantagem offerece, em preços a

qualidades é
-A.. F, COSTA

Mobiliários dc estylo e plmntasia, manipulados
com as melhores madeiras du paiz.Ao gosto do mais exigente e ao alcance de todos

Especialidade cm capas para mobílias e atores bordadas
Rcmcttom-sc catálogos pnra o interior

Rua dos Andradas — 27
TELUPHONQ _V. 1310

1 
ESPIRITISMO — Tratamento gra-
J tis, de todas as moléstias. Con-

sullas. sobro
Acre C9 .—

todos ost assumptos;' Flora Indígena ".
(C150 S) s

II
Tomo PEITORAL MA-

1ÍINH0
Kua 7 dc Setembro 1SG

GABINETE 
DENTÁRIO — Ven-

dc-se um novo e luxuosamente
instaltádo, preço módico; trat.i-se com
Arthur, rua da Alfândega 167.

(03a» S) F

HOJE c 
sempre baratissimo e gran*de eortimento -de moveis, col-

diiõcs malas, na Cnsa e Fabrica
Arnaldo, cm frente á estação da Pie.
ilade. (34 S) II11!

Miguel Braça, e*peci..!ifla cm e»tracção de callos c unlias encravadas,
sem dõr, etc, r. Ouvidor 165, sob.
T. M", 1595. Aos «donüiigos aMcndí
clitimádos a domicilio. Tcl. Norte
e«*'59.

HVí|OTII!.CAS 
na cidade, subur*iljios, grandes ou pequenas quan-tias; rapidez c juro módico. Iníor-

ma o sr P.imciTta-, rua do Kosario1.7, sob., fundos. (ú.130 S) R

Empréstimos solire inventários a l.cr-
deiros. jlcicontos dc juros de apoli-
cc3, acções, alugueis de prédios, inei-
mo de nicnore-. Tratar com E. Eer-
reira. rua do Kosario 114. tabcllião.

(35 S) R

IXTERXATO
l completo (
neral Argollo 211,

Brandão — Curso
Jj completo de prcii3:atorios; run

(6S.17 S) .1

A LUGAM-SE ternos de casaca, so.
XX brecasaca, smockíngí e cíaks;
rua Visconde Rio llranco, 3O, sob.
Telcph, C. .H5- (i'32 S) S

\ GENTES nos Estados, acecitam-
^3l se na fatorica de carím3)OS r rm-
vuras, á rira Sachet 18—Rio. 1'cçam
condições a Jo=ú Xavier. Optima
comniissão. (=840 S) J

(J :-) O

.-.-tra-

jfiL salvac&o dos Bezerros
JJ A "FONTE LIMPA"

E' o u -,ic o rsmedio veterinário que
cura a di.rrhéa destes, c desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C
R. 1° de Março, io. ...

"O O A SALA ou calota c quarto <—
IJ A'.iigam*se com ou sem pensão
cm ca**a dc senhora eó, â pcôsoa dc
tratamento: Lavradiò 1S1, (;ni__S.ll
__. -__ —É

EiM 
c?r^i dc fnmilia, á rua Barão

dc Mesquita n. n.jo, alugam-se
commodos a pessoas distinetas; com
ou sem pensão, (7Ui S) J

Vaccina contra Coqueluche
Preparada de aecordo com a technica do Prof. Krauss

VACCINA DE ALLEN CONTRA A ASTHMA
BRONCHICA

Autogena e stock
Recentes descobertas scientificas empregadas com

grande êxito. Encontram-se em todas as pharmaciasdrogarias e casas de cirurgia e no
LABORATÓRIO PAULISTA DE BIOLOGIA
Rua Quintino Bocayuva — 24 — S. Paulo

Mandamos material estéril gratuitamente para co-lheita de secreção necessar ia á vaccina autogena.
deposito no Rio de Janeiro: — R. da Assembléa, 7. sob.

Eli 
casa de famiiia de todo o res-

peito, «aluga-se unia boa sala de
írente, com o'.\ sem pensão; á ruá
Dento Lisboa 63. .219 S) K

/CORTINAS, tapetes, pinturas a
VVqlèo, moveis c tle escriptorio, cum-
pra c taml-em encaixota para mtidan-
çs. J. J. Martins; rua da Alfandc*
ga n, -1:4. .,.?-...— 

"=_c.<4*«9i E- s

"""SCRIl-TülílO — Afuga-se um
IU 110 i° andar do predio 55 da rua
Primeiro de Março,, próximo para
despsdhantes da AlianfUega, correcto-
res ou escriptorio de commhirsões; tra-
ta-se no i "andar, sala da írcr.tc.
preço 6o$ooo, (7091 S) K

T?M pequenas prestnrõcs men-
Ai^sacs, ao alcance dc todos,
vendem-se magníficos lotes
dc terrenos cm Giuuratibn, lo-
gar dc grande futuro, ora ser-
viilo pela K, V. C. «Io Urasil,
c, cm dezembro, pelos bondes
clectricos da Companhia Fer-
ro-Carril Campo Grande ú
Guuratiba, Ourives 45, Com-
pauhia "Bom Retiro''. Tf

i ÇUC:

7«XPLICADOR particular, formado
[_li— Para concursos e exame*. Lon-':í\, 

preço módico; General
Caldívell a. «o, sobrado, .«.^83 S) J
pa

RANÇEZ tlicarico o pratico. W*
casa '¦ 

do alumno. Para
informações, dirigir cartas a «Motta
I.iina, nesta redacção, (53C7 S) J

IIyPOTILECAS dc 5 contos para

HYPOTHECAS 
de

nos, na cidade, prédios e terre-
- , subúrbios c Ni-cllicroy, 11 10 e ia »K ICmprcítimos

sobie inventários a herdeiro;. Des-coutos dc juros de apólices, acções
dc bancos, cauções c alugueis <!«
predios mesmo de menore ou uso-
fruto. Tratar com o sr. Ferreira, á
rua do Hospicio 38, i° andar.

(717Ú S) M

F',1MPOTIÍXCTA — Cura-so rápida*
ente. sem remédio a ingerir e

ratii. "i;I«jra Iisdigena"; Acre (><y.
Có*(9 s> s

INSTITUTO 
dc Linffuas — Ingleit,

fran-ez, porrliguez, al.ernão c Ia-
lim, ensino rápido; r. S. redro 51,
1" andar esquina da rua da ÇJuitati*
da. (-'-V S) g

le 5. .0 c i\.V 00 inao, com ,,,,_-1 TMPOTF.XCIA -,;Cura*se cnm as
dez e ECricJaJe, compra c venda dc 1 garrafas do catualia; remédio ve-
predios c terrenos; tratam-.o com gelai, vindo do Ecrtao <Jo Crara Eu-
Ismael Muita, tece. das Cancellas eontra-se ua .rua de Santo C uMo n.

I li. iS, . .(4533 •>> r I»- _(íií«j3s} R
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CORREIOÜÀ^ MaANHÃ — Domingo, i de Outubro aeWi.

ARMAZÉNS
DE PARIS

façam uma yisita e verifiquem a
veracidade do que abaixo

ánnunciam
Filós de todas as cores desde 2Í.700

o metro. .
Voile negousse. todas as cores, corte

para vestido 13£6oo.
Cretones para lençóes, a preço sem

competidor.
Morins lotes e lotes desde 5$8oo a

peca-Costumes de linho branco e de cor
para senhora, últimos modelos.

Aventaes para creanças desde 1 $000

ENXOVAES
PARA NOIVAS

_' _¦ ¦¦ I !¦¦ '—¦ ¦Ul— 
—

o mais completo sortimento a 65$, 85$
e 120^000 __

Variado sortimento de rou-

P
Thesouro

INGLEZ, 
inaiicez, allem.o e latim,

10$ e 15$ mensae». Trata-se das
a ás 4hor_s; beceo da Carioca 18.

(688a S) R

INFORMAOÇES,bre iodos os a
Correio -1827.

investigações ao-
assumpto., Caixa do

(44 S) B

LENHA EM TOCOS PARA
FOGÕES ECONÔMICOS

CASA TORRES
RUA DA CARIOCA

relephone, Villa

'************-^^^********T**^iP^^!^Si^^ * * - *****

9
709

QUARTOS 
Independentes a :8$ «

20$, alugam-se na. rua Ceará n.
39-iS. Francisco Xavier. (6386 5) J

ROTHE 
— A pessoa <iue annun-

ciou «om wte nome nos <Jia» 25
e 36. procure carta neste escriptorio,
A. *_. Machado. (S)

SO' 
faz economia quem_ comprar

mantimento9 de 1» qualidade, que
se vendem nos Dois Mares; largo do
Estacio de Sá n. ro. (49S5 S) R

T AMINAS
JL_ «se bem
de S. 

~
GILLETTE — Afiam-

Dúzia i$sooj travesso
Francisco de Paula o. 38.

(7107 S) J

LINDA 
sala mobilada — Aluga-se

á travessa Paraná n. ji, pu praia-e Botafogo, 390. Para
macõesi íelepb. '1277, S,

mais infor-
(7196 S) M

MODI 
STA de chapos, procura-seuma para dar lições em casa de

familia. Oitentas cora condições ,aR.E. F., neste jornal. (7353 S) M

MACHINA 
de escrever "Mignon",

180$, sy-tema .preferido cm to-
do o mundo. Mais 'informações. Cai-
xá postal 1388—Rio de Janeiro.

(6884 S) R

Cottderc — -Míimeura,
. massagista diplomada;

rua S; Clemente 11. 105, Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. Só ás senho-
ras. (2ÚI3S) S

IM-MEi Clara
-ML .pediatra,

pas brancas papa senhora
senhora

vestido,

de

MÜÉI!
Flores branoás

(leucorrlié.i)
Curam-se radicalmente em

poucos dias com o XAROPE
B AS PÍLULAS DE MA'1'i-
CO FERRUGINOSO.

Vende-se unicamente na
pharmacia BRA.GANTINA,
rua da Urugiiayana n. 105.

MASSAGISTA,¦ ropa. Todas
lamento especi-al
Copacabanaj rua
Tel. 2229, Sul.

diplomada na
as massagens,

para emagrecer
Hilário Gouvca

Eu-
ira-

Meias em cor marron para
desde B^ooo.

Voile fantasia, corte para
10$ooo, 11$2ooe 12|ooò.

Grande sor-_ímento em -©ancas
eeda a 2$, 3$, 6$ e 9$ooo.

Voile enfestada em todas as cores,
metro 2i4oo.

VestitÜnhos em mol-mol, com finas
rendas, desde 6$8oo.

Oamisolas para baptisado em nan«
zouck, mol-mol ou seda a 6$5oo, 9$, 15$,
25$ e 35$ooo.

Cachemira ingleza cores escuras,
corte para vestido 9I600.

Variado sortimento em Eoliennes
fantasia perfeita imitação de seda cor-
tes para vestidos a 8^400, 12^000, -4$
e _>5§6oo.

Cortes de Voile em xadrez grande
moda u^ooo.

Officinas de costura e Tailleurs

85.
(4953'S) R

MOUISTA 
de chapéos — Precisa

de um logar para trabalhar cm
casa de costureira ou coltctcira, no
ce]itro dá cidade; cartas com o pre*
ço, o L. D. neste jornal. (ígSS)Sm
MOÇA 

CHEGADA
ÜAT., honcfiin

rVCHINAS de costura Sincer a
prestações; á vista grandes aba-

timentos; aí-temle a chamados a do*
micilio, ]«elo telcplione Central 1607,
rua da C-çioca 55. loja. (6773 S) J

DE 1'OltTU-
traballiaileira,

deseja tomar conta dc casa de um
senhor sú; rua do Lavradio 181.

O
das

OENTISTJL Heitor Cor-
rêa, especla-
lista em tra-
balLvos a ou-

ro e dentes artUiciaes. Oabinete
montado -com -Aparelhos ymoder»
nos de electricidade.,i Preços mo»
dicos. D* 7 ás. 6 horas. Domm.
••os at* ás ... horas.f Travessa.-d
S. Francisco de Paula, 12 . 

PARTEÍHAS

PARTEIRA- Mm..
Fi-ncisoa

Reús, diflo-
mada pela
F. dé.M**

de Boston, be »ppar__«r a menstrua.

5ão 
por processo . -Kitntifico e 6em

or; trabalho. .arensi-os e pretos
ao alcance de todo*, sem o menor
perigo para a -àude: trata de doen-
ca. do utero; rua General Câmara
n. «lio. Tel. n. 3.3Í8, Norte, próximo
da avenida Central,.: CSmsuItaa gra-
tis. ' ':>-.! (S 45O .

PARTEIRA r*J.me. 
. Mana

o-ephina, dl.
._„ ptomada gela.Falculdade de M.«-ir__ de Madrld,

trata de todas as doenças das s.nlio-
rais e .az apparccer. o incomniodo, por
processo sclentitico «• fem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balhos garantidos e «preços ao alcan-
ce de todos,. Avenida 'Gomes .Freire
ji. 77, «telephone ti. -*_*_.<-:C«ntral. con-

. sultas grátis. Em frente ao theatro

Q

S*

UEM tem cabellos diíliceis de se
pentear ? O "Maciol"; alisa, faz

crescer e perfuma. Subíiiitue cora
vantagem qualquer brilhantina, 2$;
pelo correio 3ÍI "9. rua Marechal
Floriano, 119. (5478 S) M

ALA por mez ou para pouca*per-
manencia, aluga uma senhora que

mora só- perto da Lapa; carta para
esta íoJha, a C. T. (190 S) S

SENHORAS 
—

das
Cura. garantidas

moléstias de senhoras e gra-
por medico especialista. Pharma-"Flora Indígena"; Acre 69.

(fiiSi S) S

SALAdoa,
espaçosa e quartos mobila-

, com pensão, alugam-se em
casa com todas as commodidades; á
rua Buenos Atros 256, sobrado.

(7216 S) M

SEGUNDO 
anilar — Aluga-se um

espaçoso para escriptorio; tia rua
Primeiro dc Março 55! trata-se no
i" andar. Preço 100$. (7092 S) R

11TBRNOS 
de casemira para Jio-

. meus, a prestações, entregra na
54. Teleph.
(6598 S) R

i»; rua da Carioca
Central 3508.

ÜM 
cx-negociante desta praça, dan-

do as melhores iii.ormações de
sua condueta c fiador, cmcrccc-.se
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas 110 Tlicsouro e Fretei,
tura. -Carta, nesta redacção, n C. A.

(2=31 S) A

Republica, (S 697)

JLj
casas

SYPHILIS e suas conse-
quencias. Curo.
radical, injecç-es

completamente
 INDOIaORES,

reparação, Appl. 606 e 914.
54, darj^ia ia 18. J10

de sua
Al-Ctl-blUa aa, 3., ->» .- — ¦» —
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA'_A
LHAES. Teleplione 1009, C.

. (R 9**43)

Neurasthenia
tra esta moléstia,
rmmediata. Cartas

—Poderosa des-
coberta con-

Garante-se a cura
a A, Ferreira,

(7065 S) R

Dr. von Dollinger
UU UraV» «..ciência Por-
tt-gueza e corri eatagio ní Keal
Universidade fa BerBiu. Doenças
do .rim («xaimes c_m a luz). Ci-
rurgiia, .Ura radiüca- dar» hérnias,
bemorAoidies. «_s6neâtan_et_tos da
¦uretlira. Operações siain ch-dro-
farmio e com a -ne-thesia regio-
narl. Mem «le Sá 10 (_o_.), 11 ás
12 - áa 3.1.2. Teleph., 4^10 Oen-
trai.

Cimauria - «g jgg
pações cora febre, broochites e
asnhma, Pre» i$doo. Deposito :
Phiatrmaxjfa iRodlmg-ea. *iua Maré-
òbail -fka-iano n. 99. (-& «)

Concurso para o Banco
j tj-aoál —1 Pessoa competen-
UO -OiaS-l te e"que gosa de in-
fDueucia, prepara candidatos e garon-
te approvaçSo. Aulas diurnas e no-
cturnas. (Preços commoldos. "ae a
domi-ilio; rua Alegre n. 45 — AI-
deia. Campista, (7o66 ?' B

Cachorrinhos •—

Partos. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
suas. conse-

quencias, dos
corrimentos,

das eólicas tiloro-ovarianas c das regras
irregulares e prolomjadas. Assemblea,
u. das 12 ás 18. Serviço do út. Pedro
Manalhães. Tolcp. 1009, Cent. (R9244

SENHORftS

TITACIIIXAS
Í.tX ptíònos

Vestidos de linho branco para
a 25$ooo.

senhoras

lc costura e gramo*
Compram-se e con*

certam-se, miàlttuer typo de machinas;
preços niüdico.. Oííicin.i, praça da
Republica ri, 195. (60-3 S) J

MOVEIS 
usados — Compram-se ca*

sas moT-iladas, ôvuilsos, objectos
de arte, moveis de escriptorio, cie.;
rua do Rosário n. 145. (6ii|4 S) S

PO' DE ARROZ

_„_Y
E' o. níc-
lhor enfio
é-o mai s
caro. Ad-

fo e r e ivle,
iiííJicinal

c m u i «t o
«iverftimado. «Caixa 2^500, tpelo
Correio 3$2or>, \'en_e-se em to-
das as Perfumai.as. Bhairrnia.i-S
ic iDícjgarràs c no .Deposito: í^cr-
fitmaria Lopesi, rua Urttguayana,
44 — 'Rio. IM-K.iahtle 100 réis de
.«.-Ho enviamos o catalogo de C'01!-
selhos dc Bellcza, (7891 A)

O1PFERECE-SE á íamilia que siga

ti-ita, de inteira confiança, como ama,
arrumadeira ou outro cjuaí-iuer servi*
ço, pois sabe lavar, en.oinmar e co-
ZM._)_tr bem. Dá referencias de sua
condueta; Cartas a lí. S.f rua Fran*
ça Pinto ti. 95. S. Paulo. (69-9 J)

Uma

m 'habilitado guarda-livros, tendo
aljíumas horas di&poíuveis, ácceí*

ta pequenas escríptes de .casas com-
inerciaes, por preço módico; cartas
ipara A. Santos, rua Antônio Rego
n. 64—Olaria, E. F. L. (6183 S) J
TTMA
U ci

por mez;

moça franceza ensina o íran-
cezj cm casa das fanitli.is, 20$

39, rua da Constituição.
(7112 S) R

Parteira Mme. Bar-
«•aca C°m «pratití» da Ma-
-U-U — ij0H)__aae, «trata das
ni-lea-jius do utero e -vila a gra-
videz. Acceita .parturientes em
pensão e atitendid a diaiiwd.s a
iiuujqitór hora*; Telcplione n. 45S<),
Central'. Rua General 'CaldwU mt-
uiero 223, O/S3 J)

PARTOS moléstias
dc mulher, o
UR. 11; DK

ANDRADA cura corrimentos. hemor-
rlingias e suspensões; dc modo .sim-,
pies, evita a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo -pparecer o incomiiio-
do sem provocar Iieinorrnaüia. teiido
como enfermeira mine. JOSUI'HINA
CAI.I.INDO, partdra do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas dia-
rias, Rratis nos pobres. Acceita clien-
tes cm pensão. Consultório c resi-
dencia: rua do Lavradio n, iti, so-
brado. (3u J)

PARTEIRA -¦-

UMC •senhor viuvo, com filhos já
creados, precisa de uma senho-

branca, independente e de bons
costumei, para tomar conta de sua
casa. e que entenda dc costura. Ext*
ge-sc pessoa idônea, e quem não cs-
tiver na-s condições é inútil apresen-
tar-sc. Trata-se com o sr. Antunes,
á rua Theophilo Ottoni -._ 32, so-
brado. Segunda-feira, de i ás*-2 ho-
ras da tarde, (.-7 S) R

MADAME
PALMYRA

—Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhora* e «suspensão, por um
processo rápido e garantido, Acceita
parturientes cm sua residência, á rua
Camerino n. 105. Tci. 4428. Norte.

(J 152)

Sabo-
ne te

M-dio___l «Diok, «para lavar cães
de luxo. Destruido. da. Sarna,
Carraipatos e «puls-S. Vende-se R-.
C-ancalves IDias, 38. Hosi-iaío, J«4
O-v-dJar, 63. 7 de Setembro, 151.

(989 K'

Tintura ideal
Ifmrantida, paro

r_3_lt_ÍT a«o cabá-lo tt sua cor, orá-
gvnal iprieta ou «astonha. — *"rc-

ço io^, pelo CaPi-J(»,.inr_ij«.,-s?.
Deposito geral rutt^ .7.
hro n. H27. R-

para o diagnosti-
co e tratamento

das doenças do es-
tomago, intestinos,
figado, pulm«3es,

coração, rins, ossos, etc., pelo
DR. RENATO DE SOUZA XÒ-
PES. Preços módicos. Rua ouO
José,' 39, das 2 ás A (menos* as

- A -t_

RAIOS X
.--_. 3?..
quartas-feiras).

Casamentos t r ata-sc
coni bre-
rv i d a de,
mesmo

sem certidões, civil, 25$. *, re''"
gioso, 20$, em 24 horas.na forma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Schegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, s0-
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Atlendem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n. 4.542, Centrah A 113°

Hme. Ciei — Cartc
inferne—Diz
tudo com
ciarem o

que se de-
Ja «aber, realiza trabalho- por mais
difíiceis que «ejam amigavelmente, a
rua General Câmara 248, sob.

(137 S) J

ANIODOL

COLORINA,,

_ de SeUiem-
Kit-NlTZ'.

asseiadas

_^_______m!mSis^_Q
_K_\.H><"i.«Ui_e^^tK-m_w--iifm

iD'di.foiii-j.«iat(i'';aia».»Mt?''»|>

tmSm

A FORTUNA
Os proprietários dos grandes arma-

zens da Praça 11 de Junho chamam
atténção de sua immensa freguezia e
do povo em geral para a enorme redu-
cçâode preços em todo o seu colossal
stock.
Os nossos preços sâo os

mais baratos da
actualidade

Advogado — Acções, cobrem-
ças de notas pro-

missoria-L, fallencias, concordatas, re-
gistro de marca- de fabrica c de
commcrcjo, privilegio 9, inventários,
despejos, .penhoras, minutas de con-
tratos e dirstractos divórcios, etc.
Com o dr. Toncio Leal, rua da Qui-
tanda, 50, sala í. (6863 S) A

Comicnao• I m _ darthros, empin-
gens, «czema-,
frieiras, sarnas,
brotoejas, etc,
d-s-apiparecem

fácil e completamente com o
DERMIÇURA. (Não é pomada).
Vende-se eni todas as drogaria»
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Noite, 3265. Preço
2$000.

Bnxovaes oompletos para
noivas a 42$500,

70$, 100$, 130$, 150$ e
180$ valem o dobro

— ¦ ¦-¦ — ¦ -*

Vestidos, oamisolas e tou-
cados para baptisados

sempre
o mais be.lo sortimento

"Pó _e arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio 2$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

TTM.'"U c
A senhora deseja criar uma

creança, em stm casa, tomando
maior cuidado; c pessoa séria, com

leite ile mezes; quem precisar diri-
ja-sc á rua Visconde da ("avea n.
un, loja. (99 S) J

Professores e professoras
PROFESSORA 

dc piano « theo-
ria — taciona pelo- methodo do

Instituto de Musica.-' io$ooo men-
saes; i rua S. «Francisco Xavier, 838.-

(J 6743)

INGLEZ 
— Uma senhora ingleza

ensina este idioma cm aula ou
particularmente 1 rua Si' José 79. 2"
andar. ;.„ "** '•¦ (7123 S) J

rM 
-Ciiívat, precisa

tações com luz

Variado sortimenlo em te-
cidos de lã

Gabardiues, casimiras. tricots. cache-
miras, sarjas, drap e beugalines.

E3Ü
Tailhe Ottomau todas as cores. Tafetás
em cores, xadrez, listrada e changeant.
Crepe da China, charmeuse, voil de se-
da, gaze chiffon, chainalotes, gorgorao,
nobrezas, linho e seda, seda lavavel,
sargeline e polonaise.

.-•

Grande collecção de grampos
com pedras

PRECISA-SE 
dc roupa para

t; engommarj quem precisar
de procurar ã rua
56, casa 4*

Club

lavar
pú-

A.t-1.louco n.
(15! S) 11

1JEXSAO 
IMONTEIKO — E' a

. melhor no gênero c tambem for-
nece a domicilio; Kosario n. 105, i°.

(160 S) II

PIAXOS 
— Compram-se

quer autor de
gam-íe
loja.

bem, rua da

de qual-
armário; pa-

Alfai-d-tra 146.
(165 S) R

PENSÃO 
—

sionístiis e
rua da Carioca

Familia flcccita pci-
iornecc para fora
52.

PE\"SAO 
-

largo do
Alugam-sc

Uma 50$;
liosario 32,

quarlos.

079 S) S

meia, rrrsí;
2" audar.

(257 S)

tres .mas. liabi-
tações com luz e direito a co-

zinhar, cm i-.tsa dc ,pouca familia, e
«seria. Paga-se cem mil réis. 1'rqpos-
tas urgentes a «M. R,, neste jornal.

(7220 S) M

PENSÃO 
Natnrista,

Acceita pensionistas

BOLSAS E CINTOS
DE VERNIZ

Vegct.iriaua." 
ovulíos-,

única cn&a neste gênero «i*ara trata*
mento de qualquer enfermidade; co-
zinha dc 1"" ordem, dirigida eom co-
nlic-imcnto por mine. Abigiiil Uma.
riu Chile n. 9, 1" andar. (-933 S)'II

SO

Com sinceridade
Ninguém como a

ieAlfaiataria m oro
lhe offerece maiores vantagens em
roupas feitas e sob medida confec-
cionadas com casimiras 1JXGJJE-
ZA& e FRAHCEZAS com for-
ros de primeira qualidade por 50$ e

o terno

PROFESSORA M. M, ALTINY
A mão, imagem, da alma
OHIROMANOIA, MAGNETIS-

MO E THI-EM-THIA
Sc os olhos são o espelho da alma,

c a mão o reflexo da nossa pcrsòna-
lidado, .lá a Escriutura nuzera na
boca tic job estas íjalavras: "Inscreveu
Deus SIGNAÉS na mão «lns homens,
afim de oue todos com ANTECIPA-
ÇÃO pu "lessem conlicccr os seus desti-
nos". As linhas das mãos são como
um álpliabeto que permillc ler no nos-
so próprio coração e no coração dos
oiilrns. São siüiiacs moraes c signaes
physicos, o retrato traçado pelos fios
nervosos e extrasensiveis do cérebro.
Sc o cérebro c o coração pensam, é
a mão oue executa a aclua.

A professora II. M, Aliinv. reccn-
teniontc checada a esta capital, é a
única .cientista da. America diplomada
na leitura pelas linhas das mãos —¦
assumpto ein oue se dedicou durante
o annos. K' fundadora de vários cen-
tros dc sciencias oceultas. Cura pelo
magnetismo, cm fortíssimas emanações
fluidas c ensina-o praticamente. Rua
do Mattoso n. ao. (-\|o R)

Roupas feitas com casimiras moder-
nas em pura ia a 35$, 40$ e

50$OOQ
Todo ò freguez que n&o encontrar
roupa feita que agrade poderá man-

dar fazel-a sob medida
Sem augmento de preço
LEÃO DE OURO

Raa do Hospicío-Esquina de Andradas

RECLAME!
Saias de linho branco para senho-

ras a 5$8oo e 8$5oo
Milhares de bluzas de fino voil

ou crepe 3$ooo
S.ooo peças de gorgurão em todas

as cores a 6oo rs. o metro
TECIDOS SEMPRE NO VIDA-

DES DO MAIS MODESTO
AO MAIS FINO

Brandes ateliers de costuras
PREÇO

A FORTUNA
praça 11 de Junho

m

moca

PENSÃOde ca.aa
- Vorticcc-sc
dc Íamilia;

_87.

bem feita,
na rua do
(•••.5 S) J

P
dar.

MNA Ulí SEDA — Vcnde-sc
rua i" de Marco n, 31, 1"

(7041 S)

na

u

FOR 
mai

cnllellu
mais crespos que sejam os

.íalizam-sc iivstautanca-
3f_; rua Sani'Aiiua i-'.

(7043 S) 11

PENSÃO 
MlI.ANO — Alugam-sc

quartos ele_rinteliiuehte
lado?
mes

.Preços
Freire u.

módicos;
no molij-

avenida tio-
(?05.i S) II

COLLETES e cintas para se-
nhora, os mais modernosf desde

9|5oo, ll$5oo e 19$6oo

lll II1 llii
Preços Fixos

GRANDES
m\rmmmmmmK-zwtm*sa^mw^tM^mmBmaa

ÃRMftllWS

Quercis adquirir ura bom
cotre

A' prova de foiço, arromliamento
c ao alcai:ce de vossa bolsa ?

Ide já, sem demora, no deposito
dos cofres NASCIMENTO

Rua Uruguayana, 143
(Esriuina dc Tlicoplnlo Ottoni)

Telcplione 3934, Norte

de família, lecciona
i c portuguez, das 4 ás

Preços módico?. Av. Rio Uranco
;, _" andar. (7109 S) J

UMLc'

V-fUINlSS 
— Vendem-se: 1 gran-

dc c 1 pequena; pira centro d<
porta ou corredor,
de Setembro 193

vidros dc crystal
(7099 S) K

m
comida,
bii:

líXDE-Slí junto ou separadaaieii-
te uma mesa elástica, um guarda-um .uarda-louça e meia mo-

de sala de visitas; ver e tratar
á rua VVite e Seis dc Maio li. i.l.
estação do Riaeliuclo, (-(ii) O

VTtÊNDIÍ-SK boa 'pensão, com _nuú-V tos quarlos c optimos pensionistas,
deixnnod de lucro liquido dc 500$
mensaes, pcln preço de 3:500?, -sendo
2:500$ em dinheiro c n resto em le-
trás. 'Negocio serio c honesto; cartas
a F. G, A., nesta redacção. U5.O

T-T-È-T Tí-JQ (COLLEGIO) — A*xi_____.íuo rm Souza íianc0i
14.1 (V. Isabel), ponto de $100. In-
terimto ideide 55$; externato desde
5$. Hom passadio, bom .predio, bons
pròfcs*sorcs para todos os cursos.

(6-«>4 si r*

____K

gotta

! DOENÇAS BO APPARELHO Dl-
GESTIVO E DO SYSTEMA NER-

casal morando muilo .próximo
da estaçüo do Mcyer, cede um

magnifico qu-irto de frente, a uma
senhora sú ou com filhai tambem sc
aluga a um senhor sério ou a casal I
sem lühos. Nâo tem outros inquiü
nos, querendo tambem sc i«ódc fome-« ----- ¦_¦_ _n_E>_u_) _•__cer pensão. Sendo .ente boa não se Vil .11 — OHm fl_t-¥__ # U
faz iiueslão dc preço; c mais nela . IUUU _n_T BtliÈWA Itt.companhia. Diriuir carta a Raphacl, HB OUMfl IW
rua Archias Cordeiro n. ig^íg 

j RES, tfOCBttte «8 F«-

_ „, , r,,' ,,.. cuidado. Exames j»a-Mr. Edmond - £*£%& \ loa ralos X, tio esto-
mago, Intestinos, oo-
ração, pulmões, eto.

— Cartomante, |
grande "me- 

jdium" clariviilcnte, distiiiguiilo pelas !
imprensas «brasileira c estrangeira pelo
acerto das suas predições, ¦ eontinu'a
a dar consultas para descobertas dc
qualquer espécie; na rua do Matto-
so, 217, «sobrado. Mr. Edmond tem
sido (requentado c admirado por nu-
merosos. clientes ila mais alta catego-
rio, a quem predisse o roubo do í Mu-
seu Nacional", o morte da «sua irmã,
a celebro "Madame Zizina", e ou-
tros acontecimento, notáveis, (i6bS) S

I)I*01*l*SSqi*. violão,

ca

de llieori ae soltcjo,
primeiras noções de piano

diverso:! instrumentos; tratar na
Dandolim Nacional*', rua da Cario-

11. (K 5379)

HJO-ESSORA

PENSÃO 
— Dú-íc nvulsa, ¦i$_oo I

mensal 60$f cozinha de primeira J
oi-dctn; rravessa í>. Francisco n. G, j
2o andar, pcttío da Carioca. !

(7031 M J I

TJl ANO
X de estudo;

aünador — Vende se uni
rua do Senado ito.

Afimvsc, cordas e Rcqucnos. concer-
tos por 10$ ;toque para o Café Gua-
ranv, telephone .1191, Ccnlral;

(O872 S) R

PIANOS 
— Compram-se dc qual-

quer autor e estado, mandar
cartas com autor c preco, para A.
M. Carx.". posial .50. <5-'3.S S) M

MÉDICOS

Dr. Ed. ifeilles-
Doenças internas, creanças. Vias uri*
uarias — AppSireTtos microscópicos,
c.eciriros. tic iliumiinção para exa-
mes e tratamento das doenças; ure-
Clira, ' bexiga, rins. recto, intestinos,
estômago etc. — Trat. rápido da go-
norrbéa, syphilis, hydrocele. App!.:
Ó..6 e 014 —¦ li. Sete de Setembro
o(i, das 3 ás ó—Ií.id, l.obo 458, Te!.
i_«rM, Villa.

ENSAO, —
onteiro;P^ Kornece-.*

Kosario
• i:u pen?
"(Ilfil 

S)

.10

IJKNSAO 
— Aluçra-se. «marto

. janella, entrada independente.
biliado ou não,
banhos quente

com
frio;

com
mo*

sem pensão,
rua Tayíor 4;.

(5971 S) J

OU

lEPMS
19-21-23 Largo S. Francisco

de Paula 19-21-23
jtLTNiTO A? EGREJA "

ENSAO — Habi! cozinheiro, for-
nece cm casa ou a domicilio.

Prepara iguarias e doces, para [estas.
Kua Taylor n. .-. I.O1170 S) i

m
IJiKI.VINKSK 

aos ..«unos, freguezia
. .que já chegaram os figurinos das

ulltimas iiií;.--?. assim como revistas
e jornaes diversos, acha-se sempre á
venda novidades, na Avenida Uio
Branco n. U7. junto au Cinema
Odeon—Soria & 

'lloiío-.ii. 
(6517'S)]

DR. ALVINO AGUIAR
-ICIiESTÍAS .XTERXAS
ESTÔMAGO — FIGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES. etc. Consultório; rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.371,
cia: travessa Torres n. 17. Tel,
Cent. Das 2 ás 4 horas, I.esiden-
4._6?. Central. l.l Sso.)

DENTISTAS

X ce;., musica,
preço módico.
;í, sobrado.

— * Lecciona fran*
bandolim, por
Passos 73 c

(7.129 ) J

piano c
Avenida

IÍMGLEZ pratico, -Mr.
Peter garan-
te ensinar

cm seis 111c7.es. Largo «Ic S. Frhncis-
ci 36 c ma da Carioca 52, 1" andar.
Vae a domicilio, por pregos módicos.

tü-5g S) '

^7'ICXDl-i-SI-" 
á rua Dionysio dc Cer-

queira dois 'lindos prédios c um
iuíe «lc terreno; informes_ e tratos
r. Buenos Aires, 19S. (5 .152) «X

VilíNTHiM-Sl" 
sempre,

tenda conservar suas,
quem pre-
economias,

algl-ris predios para renda e moradia,
era todas as localidades e para todos;
rua do Hospício n. 19S. «,Si"i__)N

Oura da asthma.
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-feiras). Grátis aos po-brss às 12 horas. ..\_oi

GRAVIDEZ

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
—Dr. Valentim Bittencourt, parteiro,
cura os tumores dos seios e do vçn-
«tre, «as moléstias das vias urinarias
c gctiit-C. da mulher, as mctriles, os
corrimentos uterinos c v-ginaes e re-
gularisa a menstruação por processo
seu.. Applica o 606 e 914, com ou
sem injecção c esta sem dor, trata
a tuuerculose e hérnia (qucbrailm.)
sem operação. Consultório perfeita-
mente upparelliado; rua Rodrigo Sil-
va n, 26, esquina da rua da Assem-
bléa, das li ás 2 da tarde. Tclcpho-
ne 2.311; residência: rua Senador
Euzebio ri. 342. Consultais grátis.

(J 5381)

JACAREPAGUÂ
Terreno <Ie 20X45 é casa mobi-

liada ott não, vendem-sc á rua
Monsenhor Marques, 106. (J 7181

Doenças Curagarantlda
dg e rápida do

garganta ozesx-a.
nãriZ (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteira-
llOCa mente novo.

Dr. Eu. ico de Lemos
professor livre dessa especia-
lidado na Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro. Con-
sultorin rua da Carioca 13,
sobrado, das 12 ás O da tarde.

(. M)

Milagres do Bazar Colosstf
inrSfm?- í"*"1*^? ,tcld°s '«ves. -tildo que e novidade n abarateza: Ron-das finas padrões lindos j Rendai
çhantili todas larguras; filo bordado;
modernos para moças:, chegarão liou.tem Lcvantines. Zeoliires lindos pa-drpes desdo soo; flanellas para Coei-
v_\Ít-A ¦ c corcs me"*0 larl-«ra paraVestidos um metro dá Blusa a$; Eo.beuiie de Seda metro largura i$; Cor-
?-0*-'s, K;??a°s para vestidos 300 metro;-,-plendldo cretone para lençol e eol-chás riqmssunas para noivos; paim»900 kilo; Malas e Valiscs c Bolçaspara collegio; Ternos Brancos c co.res; Jernos a marinheira calça com-prnla para meninos de 2 até 14 an-nos; Jleias marom transparentes fio¦".scossi.1 senhoras i$8oo; chegarão no-vas Bonecas e muitos brinquedos, Vc-lonncdes pequenos c todos tamanhos;

**,„scd-'1 OTri1 senhoras e creanças4?; Jcrnos grande variedade meiaslisas c rendadas para Senhoras e crean-
ças; Malas para roupa o viagem: Atoi-Iliados sólidos para mesa, grande va-riedadc gravatas feitios modernos elindos nadrões para homem; Calçõesde hom bnm meninos i$«ioo; sorti-mento comploío dc roupas para tra-balhadorcs e operários, tudo ié en-confiado e mais barato no Bazar Co-losso. á rua Haddoek l.obo n. 4 en. 6, em frente á egrejatacio Sa.

largo Ks-

O uso
starite do
aua.og.nol

Carvalho, em uni

con-
He-
de

calixAlfredo dc _ _
ás refeiçijes, cm cuja composição en-
tram a quina, kola. coca, lacto-phos-
phato de cal, pepsiua paiicreatina
dinstasc e glyccrina i a melhor ga-
rantia i vida do feto e da mulher
grávida, poiri o Hciiiatogcnol, alem
dc poderoru tônico «í digestivo, ven-
de-««c em Iodas as pliarmacias c dro-
garias do Kio e dos listados. Depo-
fito: 10, Rua Primeiro do Março.

OURO a 1$800 a GRAMMA
PLATINA 6*200

Prata 30 a 60 réis a gránimá,
brilhantes, cautelas do Monte dc
Soccorro e dc casas dc penhores,
compram-se ú rua do Hospicio 216,
hoje Buenos Aires, única casa que
melhor paga. (I! iSC)

basta
Casamentos rrrj$ no ci.

VÍ1 C 20%
rei igioso ,
com 111
sem cer-

tidóes e em z.\ horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa « seria;
só pagam depois dos papeis prom-
ptos; trata-se á rua Darbara de Al-
varenga n. 24, cm irente á 2* I're-
toria, próximo ao Tlicsouro, com d-

• situo Silva. (7--.5S) J

MO DI ST A
Fazem-se vestidos chies pelos

últimos figurinos; preços módicos 1
tambem se faz a jour dourado.
Mme. Passarelli. Teleplione, 33,
Central. Assemblea 117, 2" andar,
entre Avenida e largo da Carioca.

S C143

MEDICO
Dr. Rubem Branco — Pernamlnica.

« — Medico especialista partos, ope-rador, tratamento moderno. íapiiio, dasmoléstias das senhoras vias urinarias,catharros, corrimentos, diarrhéaj, pellec syphilis. Applicação do 606 o 914.—Consultas grátis das 7 ás «> horas
manhã, na pharmacia rua Aristides
l.obo n. 252. telephone Villa 1535,
consultoro avenida Mem de Sá n. us.
Consultas diárias das 2 ás o horas da
noite, telephone Central 5981; rosi-¦dencia rua Haddoek Lobo 11. 4 e 11. 6,
primeiro andar, telcplione 2301, Villa.
Attende chamados urgentes dia e noi-
tc, para cidade c subúrbios e interior.

M01MSTA
Madame Uranco. modistíi por f.gtl*rinos mensaes; feitio costume., 20$,

sedas. 16?, e cassas 12$; tenho grandevariedade de tecidos leves, taffcias,
seda; gabardn.es, liuhos, casemiras»
forros pesados e leves para senhoras,
e sedas para forros e todos aviamen-
tos e tecidos pretos _ todos artigos pa-ra luto; rua Haddoek I,obo n. 4 «
n. (S 242)

Riieumatismo,

ILHA DO GOVERNADOR
Alugam-se boas casas para mora-

dia e para negocio nas praras ds
Zumby, Pitanguciras, Tapera, Co-
cota; as chaves estão com Henri-
que; trata-se á rua Primeiro de
Março 43, Fernandes Pereira.

S 6142

Possue não visita V. Exa a nossa casa?...
Temos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimento de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá Va. Ex". Mobiliar

Sua Casa com gosto e grande economia.
RUA DA ALFÂNDEGA N. iíí. $????????>?*_*? MARTINS MALHEIRC &C.

Artiii-tismo.
Syphilis

Cura-se a mais rebelde com 
'

TISANA DAS ÍNDIAS, remédio
vegetal e inoffcnsivo, sendo sua
maravilhosa formula obtida dos
próprios índios, pelo seu único pos.
suidor no sertão do Amazonas. Es-
te especifico dá cura única no seu
gênero, é somente encontrado A
rua do Livramento 5S, Saude, caia
de plantas. S 6141

ALUGA-SE NO CENTRO
IDA CIDADE

Aluga-se o espaçoso i° andar d»
predio novo da rua da Quitanda
11. 24, com um grande salão e seis,
salas para escriptorios. Trala-sa
no armazém. S 6147

¦t-f-.a.XDIíJ
* nos na

PKN'S.\0 
— Dá-e ri mesa e íor-

nece-sc a domicilio, casa de fa-
milia: rúa Senador Dantas n. 25.

(7202 S.i R

GUARTÓ 
— Aluga-sc um magnifi-

co, com ou itm .pensão; na rua
Ileiijamiu Coiistant 30. (;-.V) S) K

10UARj V* irei
J família,

UARTO —
rente, ou

com o
avenida?: Mem

Precisa-se de um
arejado cm ca-sa*

.1 sem mobília^
de Sá. Gomes F '.-:-

re, Passos e ruas Carioca c largo.
Com urgência, cartas t 1*. H.. nes-
M jed-c _20_. . - - '¦—~<j 

.(iJ9 5) S

liNTíSTA — Vende-se uin vul- \ ,:¦__
c.iui.-ador( completamente novo, jcom dois inuíalos; lraia-=c á rua dos

Amlrada. 85, sob. (7205 S) JI

D1

DJI-SÍ; alguns
Avenida Atlautica;

tratos run llluenos Aire
ás if. lí* (>

oíc? de terre-
infor.

52) X

DENTISTA
lt. -SiiHlus Vo» PlancUciistcin

Ksp. cm obturações a ouro, pia-
tina, esmalte c cxtracçue.^ com-
''etamente cem di"«r; colliÀ-a den-
les -com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante iodo e qual-
quer trabalho e acceila pagamen-
tos parccllados. Das 8 da manhã'.
ás 6 da noite. Aos doniiiiRos s«>
alé ás .1 horas. Kua Marechal Tio.
riano Peixoto 11. 41 (sobrado),
próximo á rua 

"Jiu_uayan_a.:; ~

Embriaguez — Cl!l--=C
este ter-

rrvda vicio. s;m d.u- remo lios .para
beber. Dain-se provas ila. curas
realizada'-. 'i'l;.rJv«?.I.i «Ja !_uz, .{,
sobrado, H_<l_ock I.:!.o. Attíndc-
se gratuitamciiíe, segundas, quar-
as e sextas-feiras, das 10 ás 4 da
tarde. Ca_a d'-- famiüa resrpeitavel.

(6S8S R)

Veterinário —. li. Car-
:lo*-0 Ju-

raoi*, do Iiisiituto Fasteur, e^pe-
ciatidi- c:n moléstia dos cães.
Consultas c chamados, li. Jo Hos-
..".cio, 114. T.l.pli. 195. Xorto.

..«8? ?-)

G9NGRRHEAS eliro-
nicas

c rc-
centos,
Quereis

ficar radicalmente curado ein pouco.-.
dias ? Procurae informações com o
sr. Vcijo. quo sraluiianiente•ferecè. não conhecendo caso
negativo; rua Tlieophilo Ottoni,

(Sé

Centro CommerGial

LEILÃO DE PENHORES
CAVil'HLI.0 & Cia

Rua Luiz de Camões n. 36
Fazem leilão no dia 10 de otitu-

bro dc 1916, das cautelas vencidas
c nreviilcni aos srs. mutuárias que

I poderão reformai-as ou rcsgatal-as
Ji" 3 

'*?Ia 
_« conie.ar o Içilão,

Aluga-se o 2" andar «Ia rua da
Quitanda. 123, entre Alfândega e
General Câmara, com 2 salas, 3
quartos, cozinha com fogão a gaz,

miiliüin j banheiro com aquecedor a gaz,
ii, ii.;. propri,-. pnra familia de tratamento.

?) J Alugue), rs. 230$ooò; próprio tam-
bem para grande escriptorio.

(S 6966

ALTA CARTOMANCIA
"Mme. Tagild,

ca, 5S, sob.
rua Frei Canc-

(S 174

RAPOSA

Cura da Tuberculose
IHí. \. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos methodos de tratamen-
!o medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã, Kua Uruguayana, 43."••• •...C..-SO

Vende-se um bellis-Hitio macho,
completamente manso, atlcnde

| como se fora um cachorro. Ksplen-
I dido para cruzamentos. Kua Aquc-
I dueto n. 14S. Santa Thereza. Das
| 10 ás 12 horas, dias uteis das 7 ás

10 da manhã, (S 172

MÉDIUM ESPIRITA
iarfio dj_ S.é, ,í,8 7.109

CASA FORTE
Tnsliillnitu 110 edificio da A*.

spuiaçiío Coninicrt-ial (com
lu/ clci-ti-ica). Rua Primeiro
de Março, indo do Correio.

K' o requinte da segurança
parn depositar-se todo o qual»
quer valor, jóias, dinheiro,
documentos, etc.

Alugam-so cofres dc 10$ &
100$ por trimestre. Teloplio-
ne, 101, Norte. (J 7094)*

ULTMAS NOVIDADES
MUS1CAES ;

Bárriabé, "Morro da Fa-
vella", Maxixe .... i$5o.

C. Oliveira, "BiUie Ri-
cthie, "Rag-tiine . . . rijos

Petit, "Gibberia.il", One-
step i$ooa

Moita. "Elisábetta", Valsa i$ooo
E. Uraga, "Turumjianba'',
Tango i$po<
F.dição da Casa Caiào» \Vehr_(

Si» d» Carioca, 47.»

__*» -ty-í* .. 
' 

-avT» : . . ' ™_„ . .#:. . J
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CORREIO BA MANHA — Còmíiigo, 1 do Outubro de 1916
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Loterias to Gaitai Metal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Estracçõespnbllcaa sob a fiscalização do governo
federal ás 2 U2 e aos isabbados

ás 3 horas, á \
Rua Visconde de Haborabj N. 45

A.ma,xilxi\,
333-30*

16:000$000
Por I9600 em meios

Depois de amanhã
34J.-1S*

2o:ooo$ooo
Por 1$600 em meios

&$m

^afobado, 7 do corrente
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

348 — X*
# GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA •

2oo;ooo$ooo
Em 4 prêmios de 50:000$000

Poi- 14*000, em vigésimos

Os nedidos dTbillüícs do interior devem sei- »C»"'P"-

MARAKSTBUA%0 ItOSAIUO 71, esquina do beco das Can-
ecll„s — Caixa do Correio n. "* """*1.273.

LE6H0RN BRANCA íasa na Avenida Atlântica
determina-qualquer qua»- | Aluga-se,

tidade 
' 
Je 

"gallinhas 
(novas). Tra- ilo, boa casa

ía^^^eC^gU^|ha * ^«^^^ IU1.
, Compra.se ioda e ijualquiir ^-«|^'S^Í0^^ pilía fami.

Informações
Uo «Uio Branco '«.
iroy. (69S0 J Iniero 1.057, Ja3 '4 ás 17 hora3.

CALLOS
£&ssoimbrosa descoberta

l/ALOPLASTERIg
ticriôrldiid. e effiçacia >sta d.zcr "-,_. „ «kAlLOPLASl1.K l...»

_B K11B. _M

twJlf7-1. - !Z*atm!iiZaWMMm\jÊawwzxaeMMÊMÊEiêtJB11! III ÉI
«m_____I W$> -í-_f'Jt__B ¦_£/-3 ___F3lííi%*ft**T_!!l K:__^H ^Hcú |M^^Q_Í_ÍHl-Mr'Jfc'*'«-aE^-H __________L

_| BB*-i«.^«Bw _<___.________[ ____[I ^^í:'t^_H I

.15 "1

-^ : 1 W A CI1A M STPH1L1S jBota fluminense
109, Rua Marechal F|orianoJ09
Canto da Avenida Passos

ULTIMAS
NOVIDADES

EM CALÇADOS
i FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

Os rolamentos e mancaes são usados em tolo o mando 1
Para fiar nma idéa da organização de vendas do material S K F basta mencionar que a

Companhia, além da fabrica principal situada em Gothefotòurgo, Suécia, possue fabricas
ílliaes c siiceursíies nos seguintes paizes:

T2UltO!'A — Allemanha, Austria-Hungria,
Bélgica, Bulgária, Dinamarca,
Finlândia, França, Grã-Bre-
tanha e Irlanda, Hollanda,
Hcspanha, Itália, Noruega,
Polônia, Portugal, Rumánia,
Rússia, Suissa e Servia.

AS1A j.
AFR10Á

AMERítiÀ

OCEAÍÍÍ*

China, índia ingleza, Japão,
Philippinas e Sibéria.

¦— Algeria, África Oriental In-
gleza, Egypto.Marrocos, UniSo

... Sul-Africana e Tripoli.
Argentina, Brazil, Canadá,

Estados Unidos e México.
Austrália.

16$000
vemizada,•noida.

16$000

.8$ e 20$, borzeguins
casimira ie pelltca «11-
artigos fia os « da

magia,
la«do.

e 18$ — Sapatos de
jielKca «•mornázada' e

com a « 3 fivclinhas oo

.. paço — - ¦ -_- ¦ . .,.«_.-..
.... ,„,.. que o "KAiI.OPI,ASTER" n.o

,,,__. 
'_*__T'p_iH«~'-'dòri 

não f__ clmgi.s: cumo lo.los os outros remédios que
_ d. valera TmarlVriam a humanidade. SAI.VK1. rei .los remédios pnra

Stsl 4fvenda cn" todas .11 n.ari.u,elas e prosaria,. 
De,,., no

Araujo 1'reitai & C, Uurivei 8_; J. M. Pacheco,
'Araujo & C, S. Pedro, S-.

Kio:' 
Àndrailas .3. 1*. de

(J M9)

DA-SE Ouro a a gramma
Platina, prata e brilhantes, com-

nra-se qualquer quantidade, na rua
Uruguayana n. 77, loja dc ouri-
ves (S 6909

flielhores preços para qua quer
«quantidade de PLATINA, OURO
velho e jóias usadas, na «.•KAV^
(IIRADI.NT.ES. 83. CM 54So* 

borlipq\ msan St c.
CASA FUN PADA EM 1873

Unloos depositários rto cimento inglez
"WH1TE! e BROTHlfiWS»',

tinta hyffienlcn OLSINA, SA.RNOL.
fRIPI-IS para niatar o carrapato do gaflo

TKLKPHONB 274 - Rua do Rosário 55, 58

GONTRAMESTRE
Prccisa-sc para cortar por peça,

ha casa "A XA VIU.E DE PA-
K1S". á rua dos Ourives n. 35-

(R 7-83

NICKEL
Contado com o máximo esmero

e cm optimas condições, vende-se
á rua do Hospicio, 141, sobrado.

CM 7193
~~ 

Grande Armazem no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde de

Marpnguape n S, próprio para restaurant, bar, botequim, con-
feitaria, cinema ou ou.ro negocio limpo. Trata-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de iSapucahy n. 200.

A CURA
InMlivel da

Impotência viril
'\ perda lotai ou mesmo parcial, da

Klrilitladé deprime o homem physieo,
Io melhor dotado, eiicam.nliaiuloo |.a-
ra unia velhice precoce. Não ha af-
Ifeeção .pie lhe cause tantos softn-
inentos moraes, que lhe traga mais
discussões intimas, ás vezes mesmo
Barcasinos c caçoadas, tornando assim
feonihrla toda a sua existência. Dentar
ísle estado sem cuidados, na especta.
tiva de uma cura próxima, c embalar-
se com uma esperança chinieriea, quan-'
>lo pedindo a .brochura do dr. /íl.c,
intitulada a "Restauração do Homem ,
(icoinp.viliada de uma folha de con-
culta dirigida franca nos que nao po-
«lem ir ás consultas na

Rua Uruguayana 93, sob
«Ias o ás ii e das 2 ás C, adquire-
Be 11 certeza tle rehaver a totalidade
<la sua virüldade. .Essa interessante
[brochura, de distribuição gratuita,
contendo explicações e coi.seH.p3 in«
dispensáveis aos homens, deveria ser
lida e relida e ponderada nas horas
•dc desanimo e depressão invencível:

r"¥cõiwso
No grande incêndio recentemente

liovido á rna da . Alfândega n. 1S0,
onde era estabelecido o sr. 1-rancis-'co Iíraneo 'Mendes, cxistúi um cofre
IM. \V. AILI.UICANO, marca rcgi.s-
Irada soli 11. n...ir, o Qual resistiu
fi qtâda e. ao in-cendío, pois o cofre
ee encontrava no segundo pavimento,
ie feitio aberto cm presença da nu-
Itoridadc, encontraram livros, valores,
cte.. intactos ,pois (nolcm bem) que
Uo incêndio apenas restaram os es-
icotwbros !

lia sempre crande "stocli" por
hreços razoáveis; unico depositnrio:
(Klnvcr Wigdcr, t"_a Camerino 104.
(Tcloiihoiie Norte 764. (S 218)

TíSeca de Obras
Celebres

Vende-se «ma eo'!cc-,«ío de li-
liTOs, completa, in:eiramcnte nova
<_ de qualidade superior, por ;oo$.
DE' encadernada em Roxburgh. —
Custou 450S. Troposlas, por carta,
ia Antônio, posta restante do "Cor-
j-eio da Manliã".

FABUIOA »B SABÃO
Vende-se nma para grande produ-

c.ão contrato longo e pequeno alu-
suei'; informa-se á rua General Ca-

mara n. 343. (J **4

Um desen-.Olvimento tão grande durante os nove annos de exiètencia da Companhia, é devido somente á
absoluta superioridade dos Rolamentos e mancaea dé espheras S. K. F., os quaes produzem ào a *íu '\. ae
economia de força motriz e até 90 •[. de lubrificante.

Convidamos os Srs. Indus-
triaes a visitarem o

nosso estabelecimento, onde
serão fornecidos

gratuitamente catálogos,
desenhos, orçamentos,

etc.
Mancai de espheras a K F completo - —

Société Anonyme des Roulements a Billes Suédois S. K. F.

/»fc_.«__á_______§» - -?^"i^*^^^^i-^---lwt^
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Caixa Postal 1453
3=J_"CT_A. RODRIGO &TTSSTJ*.,

Entl. Tel. "KOULEMENT" Telephone 5253 Central
5
RIO DE JANEIRO

18$000

9$000

8$500

adquirida ou «hereditária,
interna ou externa ein to-

das as manifestações:
Rlieumatisnío, Eczemas, Ulco

ras, Tumores, Dores musculares
e ósseas, Inílamavão das glumlu-Ias',' Dores de cabeça nocturuas,
Escroíulas, Ulceras do Estônia-
go, Bacliitismo, Feridas da
Bocca, Nariz e (Utrganta, Dar-
tbros. Furunculos, etc,

se consegue infallivel»
mente com o

LÜETYL
O mais poderoso antisyphílitico, O elimmador por exccllencia dos mi»

croblos e impureza» tio Somgitt. O I.ÜUÍTYl. ãctua sulire todo orgauiva»,
curando a Syphili», tanto externa (da pelle, Olhos, Narizc-te); como interna
(doa iPulmõM, Coraçlo, Jistumag-o, Figido. Intestinos, etc) lE' de cffeilo
rápido e nergico e de '>alla__x agradável e uio tem resguardo. Cura o
fortalcw. Pesoc-vo*. Tomas uma garrafa de Luctyl. Pcsae-.vos dc novo,
que, se fardes magro, tasso peso terá ausmentada de i a 2 e até 3
küos em dose dias. Uma garrafa deLuctyt eqüivale a io dc qualquer «ffc*
p*ratk">l Ot depurmlfoCs focem bem, mas só l.uelyl cura Syphilis. '.Torna-se
unia colher após ai refeições. -Eiicontra-sc nas boas pharmacias. ¦

Quereis conhecer o "Perigo da Sypliüis"? Escreva-nos que enviaremos
impresso.•DBPOSITO ORRAL: AV. OOMKS 1>R1vII__., 99. Tcl. lisos.ft

'*»*««___*•»•"

«'*l»««i^li<i«'_imnovA'
ttsaai"

J^wj-ll*.

e 20J.000 — Chies sa-
ipátos dle ipe)l'l£ca «nver*

nizada oom uma fivelinha no pei-
to do pé e aaito JVuiz XV.

10$ e 12? Salpatos de
vieOudo, oon. .lira* no

ipelltKi do (¦£ «oa pulseira, artigo
moderno, custam nas outras ca-
sas 15$ e i6$ooo.

io$ooo « I2$»oo, sapa-
tos de v-qnniz, .para se-

nhoras, artigo inod«lrno, entrada
baixa ou oom tiras mo peito do pé,
saltos d«e oouro ou atto.

CCnnfl * 6$ — Sapatos de lona•Jipuw branca, saltos baixos ou
altos, icom tiras no peito do jxí,
pata sei-holrials.

.Borzeguins en-
>-en»izad<w, ca-

nos de fantasia, artügo fino e mo-
derno para homens.

«Borzeguins ide bezlerro,
pneto, aliltigo forte, pro-

prio para colíegio, d« 27 • 33*

OCAAA e 2 $ 2 o o — Cliinelíos
A«PVUV jg bczerrinlio, belboti-

15$, 18$000

6$000

PAPEIS PINTADOS
Linda collecção desde 40. réis a

peça, estes preços só na conhecida
Casa Brandão, rua Asesmbléa, 87.
Próximo á Avenida. (J 96

HYPOTHECAS
Fazcm-sc de predios na cidade I

subúrbios, juros que se eonvencio-
nar. M. Vieira. Quitanda, so, i*
andar. (J HS

I Cis I Is I
-D_A_

Galeria Artística Portugueza
176, rua Sete de Setembro, 176

RIO DB JANEIRO

na cru amarellos,
fortes.

3. ponto, muito

sapaitos com saltos brotir
cos, <_m_tre_los ou envier-

nizados, de 17 a 27.
2.000

ALPERCATAS
De 17 a 27 3*500" 28 a 33 49000" 33 a 40. .... . 5«500
Pava o interior, mais 1$ o- par

s
Artigo solido, elegante

tissimo, só _ na A Mala
Rua Lavradiò, 61.

e bara-
Chinesa,

Fabrica de calçados
Precisa-.5e de pospontadores,

.montadores e cnfciladeiras, • na rua
Ida Alfândega n. i<m. ('R 6446

O PALAGE-HOTEL
Em Caxambii', ainda tem op.ü-

mos aposentos disponíveis. Dia.-
rias, 7$ooo

PREDIO
S$ooo.

Vende-se um, construcção mo-
derna; trata-se com Dutra, rua
da Alfândega 167. «F 634»

Sua cura radical pelo Han-
senicitía I.ima. — Tara informa-
Coes. dirigir-se aos srs. Araujo
Treitas & C. Ourives 88, ou ao
inventor, Manoel Fernandes
l.ima, residente em S. João Ne-
jioimiccno. K. do Minas — Bra-
sil. Apresenta prova seientiflea
da virlude curativa do prepara-
Ao, c\\\e extermina por comple-
to o baeilln de Hansen.

SSiSS

TERRENOS
Vcnilcm-sc magnificos lotes

promptos a edificar na rua D, Ju-
lia. prolongamento até Frei Cane-
ca. Gem assim na rua Senhor de
Matlosinlios, entre os predios nu-
meros n,. e i|._ parallelos á ave-
nida Salvador de Sá; tratar com
Duarte. Av. Rio Branco, 45 (casa
Opell das 12 ás 13 lioras. (B 70

'*¦**' l!ouroa1$850
PREDIO

Vende-.se «m magnifico predio, a
rua Sant'Anna; infoniiações no
largo de S. Francisco, iS. Chape-
laria. *_________'

OURO
Platina e briHiantes, compram-

se há Joalheria Diamantina, á rua
Sete de Setembro n. "-, paga-se
bem. (R 54"

OLEADOS
Para baixo de mesa, de 3 e 5 'a-

boas, a Go'$ooo e no?ooo. Para
escada, com 0111,60 e 0111,7o, a
,.$500 o metro. Para balde e fren-
te de lavatorio, lindos padrões, a
i$30O, 5$ooo e S$ooo.
o. largo da Cairioca, p — Souza
Baptista & C.

I unecionam com a máxima segnrnnça o
em nada inferiores aos maia perfeitos

fcypos e sysiéiiías conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricssção csmsrada da acredi-

tada fabrica

Fundição Indígena
Hua C^naerisio ISO

Kio do .laueiro -;- Tetopliono N^rta-.3?f

a gramma
TliATINA A 7$200

Prata, brilhantes e notas da Cai-
xa de Conversão; compra-se á Av.
Rio Branco. '105. Roberto & C._

(R 7096

i NOTAS DA PA
Compram-se e vendem-se letras

do Thesouro, prata e nickel. Rua
Candelária, 33, casa Reis. (6193 J

UltUmas novidailes
para «en_ii>ras.

era sapatos

Á GAFETERA FLUMINENSE
IMPOBTAÇliO DIKEOIA

Resultado do sorteio dos elubs desta Galeria, dc
aecordo com a extracção da Loteria Federal

em 30 do corrente

O NUMERO PREMIADO

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 1916
O fiscal do Governo O proprietário

Franklin George Naylor M. A. C. Ferreira
"*A Galeria Artística Portngueza com-

muuica aos sócios de seus elubs que mu-
dou a sua sede para a rua Sete de Se-
tembro n. 176. S 153

CINEMA
Vcndem-sc um apparelho Pathé,

muitas cadeiras e grandes espelhos,
muito barato. «Rua Frei Caneca,
números 7 a ii. (M 6934

ACCÜMÜLADORES
Precisa-se de alguns elemento.

para illumina.ão, na rua dos Ouri-
ves, 42. Telephone 1885 Noite.

(C180 J

ininiiniiQiniiiM
ESTA' CONSTIPADO? RESFRIOU-SE? |

I m Ca piIInà !
g O medicamento mais efficaz da homoeopathia 1

contra as moléstias do apparelho respiratório §£
ritEÇO <le 1 VIDKO Rs. l$UOO I

VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS a
§ Depósitos principaes: DROCAI\IA PACHliCO. ¦

R. dos /.ndradns 43 a 47 &
I Laboratório Homwopathico ALBIíHTO JLOPlíS &C. |

RUA ENGENHO Dii DENTRO 26 — HIO J 589 ¦
|llBi;iíl9I!!MIIBI!i:BIIII«IIIIII!il!*:íl!HIHIiilMt»iSi™ wm

SITIO
.Compra-se ou arrenda-se um,

com casa <le -moradia, boas terras
e agna abundante, em logar saiu-
bre, perto de Estrada de ferro.

'Dirigir canas com detalhes c
preço a "loão", no escriptorio
desta folha.' (M 6931

'ÊÊLw (mm

GESAR CANTO
Vcndc-sc unia Historia Uni-

versai deste autor, em perfeito cs.
tado, á rua liarão de Bom Retira
11. 719. Andarahy. 6991 J

SITIO

TERRENO
Vcndc-sc um l.om lote ile

lslto e cm logar saudável,
Senador Nabuco. cm frente
IPctrococliino, Villa Isabel;
inações, Urugtiayan.t, 79 —

a rua
infor-

Coelho.
(J G35R

Esfocas uzadas de limpe*
' zas de mactiinas

Compra qualquer quantidade :
bom preço e retirando isenia-nal-
tmente a COMPANHIA DE IN-
tDUSTRIAS TiEXTIS, 36. rua
flTlicopliilo Ottoni, 3<5- Tclcphone
ii. 4...n().

Aluga-se com boa casa", grande
terreno, agna, logar salubre, no
Caminho ila Freguezia n. S18. Es-
tação de Bomsuccesso, E. F. I.eo-
poldin... Trata-sc com o sr. Vel-
ga. Rosário, 97, sob., das 2i|a ás
4 horas. (J 7194

GONOCIDINA
radicalmente o

ílas senhoras e a
gutla ou chronica.
pRonuz dor ni:m
i.?ti.i-:itami;nto

venda cm to.U a parte.
.tario?: Granado Sc Filhos
«UA URúOUAYA.VA—91

Rin ,1,- 1.,-,,-i-o

Carlos Laubisch, Hi

corri-
Ronor-

NAO

Precisa-se dç uma confortável
casa mobiliada, para pequena fami-
lia, nas immedíaçõçs da praia de
Icarahy, Cartas a A. A., rua Fe-
lix ia. Cunha. 59. Rio. (J S9

Gonorrtiía - Impotência
Tor mais antigas e rebeldes que

i íeia-.n. curam-sc corta e r.ipi;!.";-''Jnénte 
por meio de plantas mediei-

'Iiaes. infalliveis e inoffciisivas. Ml-
Whares dc pessoas se tém curado por
&n ter médio destes medicamentos. A
-.vcnd.i n'A Flora Brasil. Iar.ro _do
[Rosário n. 3. telephone 2408. N'or-
ííe. O 702

Guia para o Ensino de
Tactica

Pelos primeiros tenen.t B.
Kli.ir.er e E. Leitão de Carva-
lho.

A* venda n.i Papelaria Mace-
ido — Rua da Quitanda n. 74-

tÍ)jrnço rofooo. •„.-¦ (S6194

Gofnmodos com pensão
Em um esplendido 2° andar, com

. janellãs de frente no centro da
cidade, entre avenida Central e
Uruguayana, onde só reside uma
viuva respeitável, aluga-se a casal
sem fübos ou a 2 cavalheiros re-
sn itaveis, l.elios commodos com
optima pensão á 200$ooo por mez,
para 2 pessoas, pagos adeantada-
mente. Tara ver e tratar das 2 da
tarde cm deante. na rua cia Alfan-
dega 11. 10S, 2" andar.

ESCRIPTORIO:
RUA DA QUITANDA

N.87

Telefone 255 Norte

Projecto e execução de installações internas, assim como mobiliários para
Salas de Jantar, de Visitas e Dormitórios. - Mobílias de estofo.

Mobiliários modernos para Hotéis, Restaurants e Casas Commerciaes.
Secção de Carpintaria - Secção de Torneiro

üesonlios e plantais ele accor

ãasgg ,T.s*_-B----_g_ Pi.ia_JgRi.iSIS jHB^ffiBgBgi Sf^EH

ríh k Comp. 1

/^^T®^B^4 praia d0 ret,ro I

^m jÍBÍ^^^Hr-. Telefone Í998 Villa I

I

A rainha das mnchinns para
café

Privilegiadas e premiadas em di-
versas exposiçõ-ea nacionaes e estrau-
gciilas .A sua superioridade foi reco-
nhecida ,pela illustrada secção de ma-
chinas e apparellios dá Sociedade Au-
xilí.idor.. da IuduíJtria Nacional.

A' venda em todas as principaes
casas de ferragens c bazares desta
Capital e dos Estados.

Fabrica e dep, K. MARECHAL
FLORIANO N. 15;. — Tel. 1562,
Norte.

Mi A. SAMPAIO
Grande f.nl.rica de artigos -para il-

lümltiação. pliaróes e lanternas _ para
estradas dc ferro, c das chaminés de
malaeacheta, para gaz e kerozene.

Artigos para electrieidade, gaz, kc
rozene e malaeacheta cm placas.

GISEL1A !...
Nova tintura, que está pro-

duzindo real suecesso. Única
que dà a côr preta natural o
lustrosa, sem conter nitrato de
prata ou os seus sács. ¦ Vende-
se em todas as perfumarias. De-
poslto geral: Druzzi 81 C, rua
do Hospicio n. 133. Rio do Ja-
neiro.

LORB

com o ajttstc

I3IPRÊSSS0S AO"MIMKOGKAFO
Fac-símiles perfeitos dc original

,i machina dc escrever, a preços
módicos. Agencia do Dupücador" 1 .dison-Dick". Ouvidor, 75, sob.

(I «4«

PRIMEIRO ANDAR
Aíugi-s. o dá rua Unigitaj-ana

u. 10 .com aríiisticas divisões para
ii2_i:.ii3aç_|o ile. luxuosos |consu_ío-
rioa ipnra médicos ou pata •.i-t^is-
ás — Jtitito ao Largo da Oarijoça.
Trata-se na. loja "La iMerv-ejíle.

Ç6624 R)_~"SYPÍãÍLlT

Essência de-mi-ativii eouccn-
trada Oe onrolia miúda

(Formulo de Brito)
.Mpprovada c premiada com me-

Jp.òlia de curo. O-.ira: etnpige^,
In-u!«s. sarnas, doenças do nariz
e das oimdos, lK»Vbii_has«, comi-

chê-.-s daiviircs. paiuios eczemas,
crysir.ela, sylphàlia «e rheumatismo
antigo e cÁente. Preço 2«..,oo.

«Dispoallõois 1 IDrogarius V;-.olieco,
ria dos Andradas 431 Carvalho.
roa í" de Março ,10; rua Sete de
t',., .ml-ro Si c 00 e á mia aa As-
se-.-bí-a 14. Fabrioa: Pliarmacaa

I Santos Silva, rua Dr. Arístides
lUfbo ai». Tet 1.400. Viil».

I
Que esteve atacado por uma

forte "jtsbdrctiíose ,e «fe extrema
gravidad'e» of,f-.-.'reH--se Ipara íirtdi-
ca>r gratuitanient-a a -üdiosi qi?e
soffrem de enOerniiidadcs respira-
torias, assim! como .tosses, broa-
cliites. tosse, cotivujsa, aaihma, tu-
berculosc. rpneiunbhia, <-tc., um re-
médio que o citroa coirívtoíámea**
te. Esta indica cã.'» para o bem in
hutn.TivdiUc, é -consequencia de
um vo,:.-. Diri(fir-se por carta ao
sr. Eugênio Aveilar. Caixa do
Correio, 16S-*.

mÊm

MANTEIGA
AOS FABRICANTES

Quereis colorir a vossa manteiga _e
queijos, usac a Colorantina Brasilei-
ra; ê um produeto similar a diversas
marca? estrangeiras extraído, da flora
brasileira, não contem matwia nociva,
como demonstrou, no Laboratório Na-
cí-onal Ae Anâlyses n, 851..

Garante-se a sua hoa qualidade, e
dá uma cór na manteiga ççual â es-
transjeir:.: estes productos já são .bem
conhecidos, pelos principaes fabnean-
;cs destes peueros.

Preços: cm latas cl.-J litros, 25$oio;
de 100 litros para cima, 10 "l0 de doa-
conto.

Depositários — Miranda & Filhos,
rua Barão rie S. Felix 20. Kio de Ja-
neiro (R 26)

Aos Mes do estômago1 pensão Engüsh Hotel

SITIO
Em S. Gonçalo, vende-s; um

sitio com grande terreno plano e
iitna pequena capoeira, muitas ar.
vores frutíferas c uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde a
porta da Tramway Rural Flumi-
nense, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento geral das
águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çanha, .,4 A, com o proprietário
Antônio Soares, cm S. Gonçalo
de Nictluro--. J 6253

mandarem o seu endere
.coir.p.-mliado de um sello de I
ruis, *i<3.rn resposta; inlicaro
gratirilamerttc, o unico nt--io

que
co,
100
mos „
para obüerem uma cura vcidadei-
ra e radical. Caras á .redação
dVl Abelha, Villa Kepoimtceno,
Minai.

Rua do Cattete 176, 'telephone
n. 2.008, bons aposentos.^ com to-
do o conforto para familias « ca»
valheiros, grande chácara, traía»
mento de primeira ordem, preços
reduzidos, perto dos banhos de
mar, tudo reformado. M 6403

PINTURA DE CABELLOS
MME. OLIVEIRA tíng-e catei-

los .paitícifiarmente, só a senho-
ras, com Henné. Actualmente ga-
rante a maior [perfeição no seu
trabalho. Duração: quatro meziBj.
Comp!eta.me<he iooffer_sivo. Pite-
parados recebidos da Europa pe-
los últimos vapores. Avenida Oo-
mes .Freire n. toS, sobrado, T«-
lephone m. j.íoé, Central.- ._ (4006 J)

&AZÇK REOLStBAU

RIGAS
São expelli*

das cita o Li-
COR DAS

CMliANÇAS.
íT.a n a c e t o

composto), do
dr. Monte Go-
dinlio, npprova.
do pela Dire-
ctoria Geral de
Saude Publica
e Assistência
Publica do Es-
todo do Kio.

E' o melhor
remédio contra
as lom-brigas

e moléstias de-
infallivel e nãovidas á vermes.

se altera.
E' de gosto agradável, não exige

dieta; sem purgante?. Não é veneno-
so. não irrito os intestinos, K* tão
bom que é muito receitado pelos me-
dico?. Drogaria do Povo. rua de S.
losé n. 61, e em todas as drogarias.

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, em

caixinhas de nickel, dúzia 4$Soo;
rua da Carioca n, 28, Irmão»
Acosta.

FAINA DE SEDA
Sem caroço, kilo =$200; 110 de.

posito de moveis e colchoaria d»
rua Frei Caneca 309, próximo á
rua de Catumby. R 39

O mais poderoso medicamento empregado
nas Broncliites, Tosses rebeldes, Coqueluche,
Astliiua, Ilemoptyses, Fraqueza pulmonar, é o

Miiix de MâstrnçQ
Vende-se em todas as pharmacias e drogarias
ALFREDO DE LEMOS

Pliarmacia S, J. Baptista — K. General Polydoro, 2
Depositarios-Rodolpho Iless& C. r. 7 de Setembro 71-

(Casa Hurbet)

ALTO THEREZOPOLIS
Vende ou aluga-se uma casa, com

jardim, horta c pomar, a 2 minu-
tos da estação. Quitanda, 73, so-
brado, Paulo. (J 6923

VENDEDORES
Precisa-se de bons vendctlorei

á commissão, para ecreaes e 011.
tros artigos. Cartas a S. S. nesu
jornal. J 21

LAUEltiâS
r. jaMKMHnHn »ri n immmajVswavnammaaaWBmaaimzÊKmamBXMamawaMi

Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,
leiterias fruetas, resdencias, etc.,etc. |
Fabricante: x*. Bufier. Rua Vasco da Gama 166

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomílla. 
'Rhiilbcrbc. Cahimba

e Pepsina) Fórmula de Brilo
Approvado e premiado com me-

dalha de ouro. Effficaz nas diges-
tüias mal elaboradas, 'dyspesias, vo-
mitos, 'cotícaa do finado e iates-
tinaes. inappetencias d«ores de ca-
uc.a e verti(íL-r_.s. Vidro 2$ooo,

iD.cposUilos: IDrogala-as iPaclileco,
nva dos Andradas, 431 Carvalho,
í" de .Março, io; Sete de Setem-
bro ns: Si e So. e Asse-n-Méa, 14.
Fabrica: .pliarmacia Santos Silva,
rua IDr. Ai-istkles Lobo n. 229.
Teiephone n. 1.400, Villa.

(3087 )

CASA FRANCEZA
Prccisa-se-de uma moça dactylo-

grapha para fazer correspondência
em inglez. Rua Buenos Aires nu-
mero 49, íob. (S 134

PIANO
Vende-se um esplendido piano dt

autor allcmão, quasi novo, por ...
1 :ooo$r,oo. Rua- General Bellegar-
de, 68, E. Novo. (J 142

MACHINA DE ESCREVER Typo commer-
ciai, custa só

180 mil réis. O systema mais preferido do mundo.
Mais informações, por Ernesto PfestrofT, Caixa Postal
1388, Rio de Janeiro. R G-Í53

TIJUCA

QUARTO
Em casa de um casal sem filhos

alug-a-se um a um outro nas mes-
mas condições que trabalhe fora
ou que queira viver cm famiiia
(dois minutos dos banhos de mar
Haylaiff); quem desejar deixe ___.
direcç3o nesta redacção para ser 28 de Setembro
rrocurafo ÍBÍci»e_ N. O. 6989! nal para A. P

SITIO PARA VERÃO .
Aluga-se com ou sem mobilia, o

sitio da Ga-.-ca Pequena "Villa Rita
Costa", com boas accommodacões
para família de tratamento, grande
terreno e esplendido tanque de na-
tação com cachoeira, a 20 minutos
do oonto terminal dos bondes do
Alto da Boa Vista (Tijuca). Muita
vegetação c clima ameno; trata-se
na rua da Alfândega n. 86, sobra-
do. (J "9

PENSÃO TORINQ

VILLA ISABEL
Um medico joven e solteiro, dese-

jando estabelecer-se em Villa Isa-
bel, procura um aposento em casa
de família de tratamento, e todo o
respeito. Prefere-se no Boulevard- - - - • Cartas neste jor-

(J 68

Altigani-se bons e • con.oftnveis
(juarl'oã~ a rapazes do Comniercio,
cavalheinos e casaes sem filhos, a
..$000, 6S000 e _$oo-3 diários, com
ou sem .pensão. Bons banheiros,
apia quente e fria, tíeoricidade,
telopltone e todo _> con f. rto, rua
«Io «Calttete n. 104.

telephone 5853, Central
OASA ESPECIAL 1>E BOR-

DADOS, PM.SSÉES etc.
ffno dos Oui-ives n. u, sob

IPon>tc*3 á jour e picai,. des«Hé
200 réis plisse desd« 100 reis. A
uraca casa que faz plisse chato,
accordeoTi e madios em pregas ti-
nas c borda sotítache em pé.

(6449 R)
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ODEON Companhia Cinemato
"- graphlca Brasileira

HOJE - Ultimo dia deste programma
EM MATINÉE - Com o programma do dia, fllms especiaes para dar á creançada, uma

Matinée inrantll cheia de aUractivose de grande interesse

A' NOITE - Ultimas sessdes com

.. IMMACULADA
Drama de amor-Romance em que ^^£^^^0'i^^^^?^luxuosa — Desempenho aaniirafei

Protagonista: a linda AwroNX&TirA- oAJ.PB-E-tA.g-ti
UMA família de melomanos »Kr_;s
ODEON ACTUALIDADES N. 15 ^S^S^S&W^S&^SÊ
pela I_UA.-Um voo de hydropl_anoçelo tenente tou:

111 lU K1IUVI.II>"*' _._.__•¦ — _.¦. — —

touradas em Nictheroy.—

Amanhã Amanhã
PINA MENICHELLI

PASSEIO AO PÂO DE ASSUCAR
Attrahento, deslumbrante e recon»

fortanto passeio — O mais em-
poUtante panorama!

Redacção de preços
Aos domingos, das 7 _ora« dá

nhã i i da tarde, o preço dà passa-
gem ao alto do Pão de Assucar seri
de 2$ooo, ida e volta, e depois desta
hora regularão os preços em vigor.

aviso aTpüblicí 1
Os carros aéreos íunecionam

com freqüência diariamente, des-.
de ás 7 horas da manha.

A's segundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
para o Pão de Assucar is 6 lioras da
tarde, e is terças, quintas, sàbbados e
domingos, ás io horas da noite. Se
chover, funecionarão somente até is 6
horas da tarde.

TELKPHOXB, Süt, 768

WmmWmmr fWffiWf -««¦¦

CINE PAUIS
O CINEMA CHIC *»¦» O CINEMA DE RIGOR

Frontao Nictheroy

lem TIGRE REALÍ
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HOJE -DOMINGO 1* -HOJE
do 1.2 dia ás 8 da noite

Sport da pelota com en
tradas premiadas

A*S2H0RAS
Emocionante quiniela

dupla em 8 pontos
RESÜLTADÕ1Õ CONCURSO

A's 6 horas da tarde
Funoções -toca-as

aanoitea
Domingos, dias feriados, de

tarde e de noite

Bonde Ponta (TAreia

Colyseu - Tauromaquico
Fluminense

IVICyrHEROY-NEVES

DOMINGO— i de outubro —DOMINGO
À- 3 i|_s hora. ita tarde

Tomam parte na lide distinetos artistas
portuguezes e hespanhoes

Cavalleiro
O ipplaudido SIMÕES SERRA

Dois Espadas
Raphael Paleno e Salvador Campello

Bandarilheiros
Francisco Cruz, Josc Vale (El Marque-

zito), Isidro Toríliio (El Ziapaterin)
e Luiz .'restes
Forcados

Capitaneados por JOSÉ' LISBOA
Dirige a corrida o sr. Luiz Noronha.
Bilhetes á venda no Rio dc Janeiro —

Charutaria do Café dos Embaixadores —
Rm do Theatro, canto da rua Sete; Cha-
rutaria Allcn—Rua Gonçalves Dias, esqui-
na da AsS-iiibli-ii J. A. Rodrigues & C,
Quitanda, esquina da rua do Rosário; e
Rotisserio Progresso largo de S. I-r.n.
cisco. Preços: — JUamarotes, s_$; barrei-,
ra. 4$; sombra, 3%\ sol, íajjjop.- ;. . (S 2»)
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II PATHE l
11 MT HOJE-Matinée Bufe»». |
| I MAX LINDKR o Rei do Riso no fllm em 3 actos ¦ .

| MOJEjWIMO DIA HOJE 11 PIMEMTA MALAGUETA  H
™ 

lll Alllirt HU AITmAIIMTA ¦ E MA,S ° MELHOR FILM DA SEMANA 3

:li'l 

lllllll lll lll 
'I 

1111 lll #1 A primeira fito daserletrinmpl.nl m

lll lllWV lll lll I II II lll #¦ GALLODBOÜRO-Pathé M

tt Grandiosa oonoepoSo em e longos actos I I K fl II I II I 11 II llj IT II fl I fl I 1 W.
2 de enredo empolgante, apaixonado e cruel; astram pto fl 1 II H .Il J.V 1 li Ai li U 11 i» A 111 il, m
_g boto e de enterueoniior desenlace m ¦ — ~ *~ aê

Is~ià*----.~.-._' 

** • *© 'x£í_9r H
A ^Jt^jK.;-! ,<)- \ r_r ZáikW^^^ .BI ^K _^fl***í ^^_S_T_-í__________^!r*^ -__^' OT7TC APTAC '« o»1'' empolgante intercw desde inicio ale o ¦• *^. ^^^SSSS__\9^^ 

s*& OBiíO /\_/l_/0 [jm. vereia numa seqüência admirável de arte, H
•*V»_,- _-_-__L*f -a». ¥P«». elegonoi-, luxo, a MAIS^FORTE ACÇAO DRAMÁTICA, VE- I

***ílDA 
A^l-1^ % m RID1CA- *¦"¦¦"'•' *0 MAIS TERN0 E PUR0 AMOR. _jb

^^ Este -unvptuoso monumento artístico, tem «por principal protagonista, V? S^mmmmmmmmU^^^^^^^^^^^BI^^^^^^^^^* 
¦¦¦iiiH'*

_P « «ncanHidora. bclla, timidtt e «morosa  __fe «~~^r~r~r_r___-_-----r^:^r-----!r--__--_----r--?!?r-r----_--_^

ga artista de incontestável mérito em torno da qual se ergue uma justa con- W IÇà^»|í_.)| /^|HTI"1|| I 1 II I IH I Sí<-_0^!

S 
flores"de Õutomno 5 mi**» | J 1 |J |1| 1 I I li 1IIII1 *-™í

Romance «le amor, «lc paixão violenta, de uma joven camponia da pro- W I li VI i II Ul [¦ ¦ I 1 1 I 11 LI t»
vimeia de Salamanca, que, tomada ile louca afieição por um joven conde, 4fe 1 lll VI 1 II M M ¦ I I II 11 li S_l
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PINA MENIOHELLI
é a mais artista de todas, a mais bella de todas, a mais seduetora

de todas as suas rivaes

TIO-.R--E. I^E-A-I-i
é um drama de paixão, em 6 wtistiços actos

ITALA-F1LM
da fabrita

:

CIRCO SPINELLI

i
f E o ODEON desafia que no mundo inteia*© Q

se apresente um trabalho igual. •
• Superior seria impossível e igual, d.fficfli.» g
BB 9» «_________________________________S-_-B--f-ft
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Grande,. companhia Eouestre Nacional d»;
Capital Federal - EMPRESA DE AF-
fSnSO SPINELLI - COMPANHIA
DE BENJAMIN DE OLIVEIRA.

HOJE HOJE
PROGRAMMA ATTRAENTE

Roberto Pantojo
Notável barrista brasileiro

Subirá ú scena na, 2* parte do program-
ma a opereta fantástica de Ecnjamin dc
Oliveira, cm 1 prólogo e a actos,-3 «qua-
dros, uma aipotlicose e vanos números dc
musica^ intitulada: ;¦..". '.-j.., 

g, .

A GREVE NUM CONVENTO
Preços e lioras do costume

NAO DEIXEM DE IR HOJE AO
CIRCO SPINELLI

Em ensaios - OS MYSTERIOS DE
NEW YORK e O GALLO DA TORRE.

O CIRCO SPIMIU.1,1 E' UM PRAZF.R

Terça-feira IMPONENTE ESrECTA-
CUÍO. NOVAS ICSTRICAS. A P1UN-

CEZA CRYSTAL. (B 223)

artista de incontestável mérito em tomo da qual ae ergue uma justa con-
. quista dc Syinp.iliàs; uma aurcola de trlumprios.

FLORES DE OUTOMNO
Romance de amor, dc paixão violenta, de uma, joven camponia da pre»
vtncia de Salamanca, que, tomada de louca afieição por um joven conde,
«abandona o lar paterno para; tímida; aniorosa. e Inexperiente seguir o
uredestinado de seu coração, «endo mais tarde abandonada e expulso do
•umntuoso caslcllo, em que difis u.o felizes passara... e onde viu raiar
a aurora de seus infortúnios. LEDA ,0. tníetia camponia, abandonada,
oarte com seu íilho, o fruto daquelle amor irreflcctido... e o destino
teva-a 00 encontro do ente que, desprezado, a amara sempre, que a ama
aimla e frenetioamente, que lhe segue tod.9 passos, que não a perde de
vista um só instante, nas suas mais infelizes situações, <.ue_ lhe reart-
quirc a protecção paterna, « que, perdido por «ingela pawao, lhe of-
ierece aa ultím-s Ilores ile um 111-te outomnu.

A festa do santuário. - O bailado "CHARRO" - O ."flirt" do
conde - Depois do "flirt" o "rendez-vous" - A vida mantal — A
aleeria e a Sespreoccupaclo de LEDA — Depois de algum tempo... o
aborrecimento — O abandono — O soccorro inesperado — A volta «
casa paterna e o perdão, são os enternecedores episódios deste film. Uma
verdadeira obra nrima.

i-l5e.en-scêne luxuosa, toilette» rlqulsiimas, photographia nitida, paysagens
.í„.i.nt.. florestas dc pinlieiro» e um sem numero de encantos da na.

.Vur«a dí ruidoS - palpitante Hespanha, ornam este magnífico trabalho,
"bíante 

concep.ão da Excelsa-Film.

«ar Amanha - A BELLA HESPERIA num
fllm de ífrande auccesâo ?

i
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ÃJÜÍÃNHA - PROGRAMMA
SELECTO, O MELHOR

Único Cinema com installação completa para reno-
vação do ar puro, mantendo a sala «fresca» o agradável,
sem o incommodo dos ventiladores.— No salão dc espera

orchestra de Damas. Este cinema tendo passado por gran-
des reformas tornou-se hoje o cinema elegante, chie' e da
moda, melhorando o conforto dos habitues, quunto aos
salões, não descuidou sobre aquulidade dos films, o. para
isso contratou mais toda a producção das fitas da marca
«D-LUXO», cuja qualidade superior 6 reconhecida por
quantos apreciam o bello o o bom. Iniciamos da mesma
marca -.D*LUXO-* os grandes fllms sensacionaes de serie,
dando em primeiro no dia 2, 3 e 4 do Outubro
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CASINO PHEWIX
/

Único Theatro
por sessões quo

funcclona
niv Avenida

THEATRO PEQUENO
Matinée ás * horas

O 9 O XXO-TE-3JB 9 O ii
Soirée ás 8 e ás 10 horas \\______-____—_---—— «

08 MiiilMS
N.»ucy2_En^VOíA^l-|-UA U

Amanha- A ÀLMÃ QÜI3 KiÍFi.omq, original.bra sileiro a
e NOIVO UM APUROS, vaudevillo de Labicho (260 >.t
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CINEMA IDEAL
HOJE - Ultimo dia deste sensacional programma - HOJE
Para os grandes admiradores da arte cinem;.togr.iphI.?a indicamos

o «wnoci-^nante -.-Araance policial americano

I' 
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Film de Pathá Fréros om
6 soberbas partes. Nova

, serio ««G.M.LO DK OURO»
;..r Selle so reúne o ii.toresse
pMít dn contextui-a a pureza ila
5. '• •¦ ^«V. arte photograpliica anima-
§%'"'": ^S íil a dramatioidade t das'* scenas o os grandes recur-

sos p.Dstos om pratica paia
,-v sua completa grundiosi*
daile.

Fortalezas, grandes offl-
cinas, lutas, corri.ias, per-
segulções, artilharia, sub-
marin'.), grunile couraçado
e por Um uma mortífera
queda do um automóvel
para abysmo !...

ONEMLIRIS.
""Empresa i. Cruz Junior Rua da Carioca ns. 49 e BI

HOJE — Um programma especial para Domingo
Em MATINÊE. e 8OI1.É10

Um espectacuío que vale mais do que ouro

IHr A FILHA DO CIRCO
Está para acabar a narraçfto deste romance esplendido da grande

fabrica UNIVERSAL ,_

XJm.El ¦jpSLÍH.SLQê^jLeL 13- série - 2 partes
O TESTAMENTO ¦ 14- série - 2 partes

AaJlln|a_ r. 01-ti ri o _ Interessante comedia em 2 partes,ClUpiá pariiaa da fabrjea GAUMONT
Interprete, a linda Mlle. M1I.I.ÉFLEÜRS

Odeon Actualldádes n. 15 ¦ SuC0Sâl9:
Como extra, ná matinée:

O plano sinistro -;5 actos bellissimos da fabrica D'LUXO

Amanhã - UM PIHI1A SENSACIONAL
São 3 films de çyxTnncle metragem

Sâo 3 trabalhos sensacionaes
A mobilização do exercito portuguez

em Tancos
Resenha completa, cm 3 partes, do que foram as

grandes manobras portuguezas

HONRA DÉMAJRIDO
on A T..ÇA DE AMARGURA

O actos granrtlosoin da fabrica FOX FILM

AO SOAR A MEIA NOITE

',*:

m

Por intermédio do FILM de AR-
TE ITALIANA

a celebre bailarina da Opera de
Paris, nos dará uma visão en-
cantadora do bello film

um seguimento de quadros anl-
modos inteiramente em cores
naturaes pelo afamado processo
«Pathécolor".

O film Interessante sobre todos

A E_PED!ÇÂO SO BARÃO FRA8CHETTI

os mm som u
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Gr.inde drama policiai da
1 film portuguez —

abrica franceza Gaumont 3 partos"í 
film americano — 1

film francez

SO' NO «ÍRIS»
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Arrojo, intrepiaez o temeridade de nm» enrarann através
do sertão Inclemente e bárbaro da África Oriental.

Caçadas reacs so desenrolam anto os vossos olhos ate-
morlsados nela sorte dos valentes caçadores, Zebras, Hyc-
nas, J-cões, Hypopotanios, Rhyiioccroi.tes, Antílopes, sao
derrubados por tiros certeiros^ ; ; '...

E mais o promettido ! a 3- serie do maior 71QQ |\/| AR
e mais interessante dos romances POH0^3.^'"B, ' 

P",',o
3 actos onde vamos assistir.à ressuryieao do terrível e temido

bnndiilo /ÜGOMAli

fg • Paixão Dominantehm 'agFilm
O Cinema Pathô o ofi^*»jg^ «^ 

informa;.
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CORREIA

MARIN
gênero completamente novo. sobre tudo quanto se tem
exhibido.—Drama policial o aventuras de duas senhoritas
MARIN SAIS eOLLIE KIHKBY, sob os nomes de
MONA e MARIA, que vão por este mundo a fora casti-
gando todos os homens que procedem mal, dando-lhes o
merecido castigo. Astucia. vingança, seducção, desfarce,
roubo. Ir.iiiin briga e jogo, são postos em pratica para
conseguir u seu fim !

OS PI RAIAS SOCIAES
O mais sensacional, o mais empolgante e o mais lu-

xuoso trabalho até hoje exhibido, tendo por thema — pro-
teger os infelizes e castigar as perversidades — tornando-
sco exemplo vivo para demonstrar quanto podo conse-
guir uma joven corajosa*, resoluta e bem disposta.

OS PIRATAS SOCIAES
marcará uma pagina de gloria para a cinematographia.

Os piratas sociaes inicia uma nova era.

DATAS DA EXfllBÍçÃTÊ T.t¥lÕS DÊTcÃDA EPISÓDIO
1- episódio, O pequeno Monte Cario. 2' episódio, As irmãs

corso— '*, 3 e 4 dc Outubro.
3- enisodio, O parasita. 4* episódio, A guerra dos espíritos.'0,10 o li dc Outubro.
5* episódio, Omillionario devasso. 6* episódio, Os ladrões

celebres — 10, 17 e 18 de Outubro.
7* episódio, A genius de um mariola. 8* episódio, Pagas

da mesma moeda — 23, 24 e 25 de Outubro.
9. episódio, O millionario desapparecido, 10- episódio,

Desmascarando um vclhaco — 30 de Outubro e 1 de
Novembro. ,.

il- episódio. As proezas de ta/rarella. 12: episódio, O des-
apnarccimento da Helena — 0, 7 e 8 de Novembro.

13- episódio, A serviço do Governo. 14; episódio, Os expio-
radares musicaes — 13, 14 e 15 de Novembro. . .

15- episódio, Mágica negra — 20, 21 e 22*de Novembro.
Leiam o romance m> jornal ««A Rua»

Hoje ultimo dia do programma em exliibição
LOLA -A MULHER SEM ALMA
HOJI.-Grandiosa matinée infantil com film do maior
cômico da actualidado - H1LL1E RITCHE" fazendo
part- o film de Billio-WATERLOO DE TOTÓ.HübH

nKi!_i«a<!i

Completa o programma - O interessante film cômico pelo impe-
!__ radordo Riso PIUNCE.
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| Uma carta compromettedora
m COMO EXTU.V NA MATINE'1? - O delicado

formosa actriz LKI).\ C.YS

y Flores de Outoiniio- Romance pnS3ional

í2 partes muito' iaressantes.
in-

e onistico film pela
am G .ongvis

actos.
N. B. — O lllm FLOIU.S HE OUTOMNO só sor_ passado na mati- m

née por isso roc«.mniend,.inos aos nossos espectadoras que nüo per- M
cam a opporlunidade de assistir a um dos melhores trabalhos da •
excelsa artista. S

AMVNIIÁ —Um programma sem egual. Tres fllms de grande |
metragem num só espsctaculo!... - OS MYSTEBIOS. UK UMA 1
NOITE DE PRIMAVERA pela BELLA UESFEMA. Aventuras poli- fl
ciaès em 7 actos. Obra da Tibcr-1-ilm. -0 SAC.HIF1C10, lindo ro- |
mance social em 3 partes, pela tentadora artista Mlle. Napterkowska |
Film Patho Freres. - Em «reprise», o magistral o famoso romance I
nialirial ZIGOMAR. segunda serio em 3 actos. mP ou NT\ --01 segundo film da nma serie GAI.LO DE OURO, que I
assignaíaráumnovoeineontestavel suecesso, GUERRA AOWÔO, |

transmissão
Mais roslstento e mais barata quo qualquer corroía de couro ou de bnlata

Especialidade pnra Engenhos Cèntràes, Serrarias, Fabricas de Tecidos, Moinhos de
Tricô, Fundições, Machinas dc Lavoura o Ofllcinas de Mechanica em geral

Pecam a tabeliã de preços o comparem com os de correia de couro ou oaiata
FABRICADA .POR

! The Sandeman Stanley Gotton Belting Company, Ltd.
S "___'_ ¦-¦¦. -_....".._¦_ r-í _-_»_„ r* i. L^._._A,u«nn An i_r_.ro-rr.f_ Ho S \T. T_r*Ítí.TlÍCa

THEATRO CARLOS GO-VEES
Companhia de sessões cto Eden-Theatro, do Lisboa

Empresa — TEIXEIKA *MAf*tOIJE9_ Gerencia de A. GORJAO"I 
HOIEMATI.ME'1.

TRES
GRANDIOSOS

ESPECTACULOS

2-SESSÕBS- |ás 7 3i4 e 9 3i4 da noita]

§ Fabricas em Di.ndee e Stnnley—Escossiã Fornecedores do Governo de S. M
LQNOOH |

Britânica e outros

(6 
extensos acto» 6.
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(S 107)

Agente» c representínates no Brasil;

PEREIRA ARAÚJO St O.
Ca.-_.SA BORLIDO _\_CO_NTIZ

Escriptorio e armazem: RUA DE S. PEDRO, 87 # Caixa Postal 2G2
DEPOSITO: RUA CAMERINO, 101-107 - RIU DE JANEIRO
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JVCc-ila um grande *t-riii-aaiil-io desta -00___i.p-X_-ila.lai
A revista de costomes, em dois aetos e nove quadros, original portuguez

BiEl ROSAS
mamaBm^B_mmmjmÊmmam__t__m_mm_m_tmmmwmmm33i

rs ( 7P".T F.RIAS  CARLOS LEAI
Comperes (( pintasilgo. , . . . . . . . . luiz bravo

Tomam parte os artistas BERTHE BARON, ELISA SANTOS, Margarida V.l!o_o,Araelia Perry, Sarah>-McdciroJ,Mary
Sollcr, Cri-ste dc Oliveira, Amélia -'.sti-lii, Ei Sallaty, Tina Coelho,, Guy do Azevedo, Idaluia Moraes, JOÃO
SILVA, JAYME SILVA, José Moraes, Augusto Costa, Plácido Ferreira, José QueiroA etc.

Scenarios maravilhosos de Augusto Pina, Luiz Salvador e Reis Filho.
Apparatoso cuardaroupa de Castello Branco — Vistosos adereços — Caprichosa "miseenscíne".

Amanhã - MARK X>E ROSAS
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