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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio da

Munlifi", 110 largo da Cárjoçn
11. 13, estão jít funeeionando to-
dns as suas secções, excepto as
«ííiclnns, quo em brevo- estarão
também ali instnlliidiis.

São os seguintes os números dos
nossos nppurclíiòs teloplibriiços:

Jtálacçíío. . . 5098"Central
(iuréúcin ... B443 -•
lõseriptorio. . 5701»
O Moinas. . . 37» Norto

Decadência
parlamentar

Começou, na Câmara dos Deptt-
fados; a terceira discussão do orça-
mento. Não sc prolongará, porque
lia muito tempo as discussões nos
turnos regimentaes são. ali aban-
donádàs, guardando-se os deputados

para defender as suas emendas^ ott
combater as alheias no encaminha-
mento das votações. Kin toda a nossa
historia talvez ainda não houvesse
momento em f|tie de maior impor-
tancia fosse a discussão da lei que
orça a receita publica c fixa a des-

pesa. Jlavemos de ver, entretanto,

que esle anno os debates finan-
cc.iros não serão mais demora-
dos, nem mais illustrativos do que
tem sido nestes últimos annos mais

próximos. Reina o desanimo quanto
á proficttidade ou officacia da dis-
cussão. Antes de tudo, raros são os
deputados que as assistem. Sc um
orador vae á tribuna, limita-se o seu
auditório á mesa, a alguns rarissi-
inos deputados, delicados, attenoiosos
para com o collcga a quem! devem
consideração, c ao relator do respe-
ctivo orçamento, que se considera,
na oceasião, em posto de sacrifício.
Mas para que falar, se a palavra àin-
'da a mais autorizada, os argumentos
os mais fortes, mais convincentes, as
razões as mais evidentes, não con-
vencem a nenhum deputado que, sen-
do da maioria — e esta é a quasi to-
talidade da Câmara — só espera que
o leader sc levante para acompa-
iihal-o? A maior parte dos deputados
tampouco acompanha as discussões
travadas na imprensa sobre os as-
súmptos cm foco, nem se dá á pena
de ler 05 relatórios ott pareceres das
coriiinissões. Repetimos: só atten-
dem, nas votações, ao gesto impera-
livo do leader.

E o regimen em que as coisas sc
passam por esse modo é o da sepa-
ração completa dos poderes e da sua
absoluta independência. Comprehen-
de-se que, 110 regimen parlamentar,
as maiorias representadas nos minis-
terios, que se podem dizer da sua
livre escolha porque só vivem em-
quanto dispõénv' dai suai confiança,
entreguem a direcção do Estado in-
teiramento ao governo, e sc abste-
nliain de estar a todo o momento
intervindo nos debates parlamenta-
res, com o fim de guiar, de orientar,
ou ensinar os ministros seus mau-
datarios. Todavia, é o que não.acon-
tece, porque as paslas de ministros
se conquistam na arena parlamentar;
riclla é que se faz a selecção dos mais
capazes; nella disputam os candidatos
:i preferencia aos altos cargos da po-
litica e poríiam na sua conquista.
As discussões se elevam com pro-
veito para o publico, que as acom-
panha e assim melhor se instruo
selire os negócios públicos., Não
admira, pois, que o regimen parla-
tnentar não agrade aos que se sen-
tem incapazes dessas provas com
que, nesse regimen, se apuram os
méritos que levam á direcção c go-
verno do paiz. Preferem, com razão,

regimen em que baste a confiança
do presidente para que elles se ve-
j.-itn, da noite para o dia, convertidos
em estadistas c oecupando cargos em
que nem sequer pensariam, se tives-
sem que estar sujeitos á presença
(liaria no parlamento, a interpella-
ções repetidas, a explicações conti-
nuas dos seus actos, ou a sc pronun-
ciarem de improviso sobre os graves
problemas de interesso nacional.
Ministros têm havido na nossa Repu-
blica quo, aconselhados pelo próprio
bom senso, nunca teriam acceitado
egual posição muna moiiarchia ou
republica parlamentar. Xo regimen
vigente, podíamos ter tido bons
administradores, mas nem isto. Poti-
cos dos que passaram pelos ministe-
rios fizeram jtts aquelle qualificativo.
No regimen presidencial, os presi-
dentes não nomeiam ministros atten-
dendo á competência especial para
dirigir este 011 aquelle ramo da admi-
r.istráção superior. Devia ser assim,
porque é tuna das vantagens daqnclle
regimen, mais decantadas pelos seus
apologistas, mas não é. As nomea-
ções dos ministros obed,ecem tam-
bem a motivos políticos, ao empenho'do 

presidente em ter por si este ou
aquelle grupo de força no Congres-
sc, como, por exemplo, uma banca-
li.i numerosa, mas sem de modo ne-
jilium consultar a idoneidade para o
rurgo. c uniito menos a aptidão para
r.s discussões publicas dos actos do
governo,. Kjste ultimo não c requisi-
ío de que se cogite para os ministros
•Ia confiança exclusiva do presiden-
te da Republica.

Ha neste regimen, pelo menos cn-
tre nós. um ftmecionario político de
jr-xcepcional importância: é o leader.
jlyte vale, pela sua influencia na
temara, pelo mando que exerce so-

pre 
a maioria, por um presidente do

jeonselho 
no antigo regimen. Mas.

jconrquanto se intitule leader da

ordens deste á Câmara, pelo que a
commanda e a domina. Em taes
condições, o chefe da nação brasilei-
ra não é senão um autocrata, que
concentra nas suas mãos todos os

poderes, e um autocrata hoje mais

poderoso que o Tzar, porque este já
tem encontrado não poucas vezes rc
sistencia na Duma, tem sido por
cila contrariado, ao passo que o pre-
sidente da Republica dos Estados
Unidos do Brasil não conhece desses
dissabores e tem submissa á sua
vontade a representação nacional.

Demais, o nosso presidente, numa
federação, é quem dispõe dos gover-
nos estaduacs. Aqui, 110 centro, é

que elles sc fazem, do mesmo modo

que o imperador nomeava os presi-
dentes das províncias, mas o presi-
dente da Republica federativa faz
o desfaz os governos estadnaes
com muito mais liberdade e mais
discrccionariamentc do que o impera-
dor escolhia seus delegados. Na mo-
ilarchia, essas nomeações eram feitas
de accordo com 'os chefes provin-
ciacs dos partidos, na oceasião, no

poder. Apenas o ministério não
apresentava um nome ao imperador
que este pudesse rcpcllir por menos
digno ou menos conveniente para
administrar a província. E o presi-
dente da província, que se sabia sob
as vistas do chefe da nação, que
tinha certeza de que este lhe acom-
panhava os passos e os actos, infor-
maudo-sc das menores partictilarida-
d.es, conduzia-se de modo a conquis-
taHhe a estima e confiança, inclis-
pensaveis para proseguir com exito
na sua carreira politica. Está ahi
porque, sendo os homens de hoje os
mesmos de hontem, as coisas se pas-
sam de modo tão dififerente no go-
verno do paiz. E' que na monar-
chia 'ha um poder superior, inacces-
sivel aos interesses e paixões politi-
cas, ás rivalidades das facções, em-
penhado, por conveniência própria e
da sua dynastiá, na alta moralidade
ao Estad,o, e, portanto, em conter os
impulsos para o abuso e desmando
dos que dispõem de uma partícula
do poder, em impòr-lhes desprendi-
mento,. desinteresse, abnegação, ho-
nestidade, cmfiin, quando não a te-
nham inslinctivamente ou não pre-
zem o próprio decoro,

Gil VIDAL
—«t; m »¦»

Tópicos &^ Noticias
O TEMPO

Um día de chuva continua, morrinhenta,
um dia humido, o tio hontem.

Temperatura ne^ta capital: mínima,
iO",-! máxima, ro,,,6.

de Albuquerque, não podemos, comtudo,
deixar de accentuar (pie a origem pro-
funda desses "casos" estadnaes está
nos defeitos orgânicos do regimen.
Para impedir a repetição desses con-
flictos, é indispensável reformar a
Constituição, de modo a assegurar a
acção prompta e efficiente do poder
federal, como força reguladora e mode.
radora da vida politica da nação.

Se os fanáticos da intangibilidadc
constitucional conseguirem levar por
deante a sua obstinada resistência á re-
visão, o Brasil acabará, por sc transfor-
mar numa segunda China, onde o par-
licularismo provincial e as lutas locaes
mantêm o paiz em anarchia chronica e
neutralizam ledos os esforços bcmfaze-
jos do governo central.

O problema militar

Felizmente, vão se accentuanilo cada
vez mais as melhoras da senhora Wen-
ccsláo Braz, esperando os seus médicos
assistentes, drs. Miguel Couto e Fcr-
nando de Magalhães, ver, dentro de
poucos dias, a digna senhora comple-
tainente restabelecida.

Ainda, hontem foi grande o numero
de pessoas que estiveram, no palácio
do Cattete, indagando do estado da
senhora Wencesláo Braz.

HONTE.V
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Sentindo perdida a sua causa cm
Matto Grosso, os azeredistas caem a
fundo sobre o general Carlos de Cam»
pos, aceusando-o de não ter evitado
que quatorze deputados renunciassem
os respectivos cargos.

De um momento para outro o chefe
da 6" região militar foi assim trans-
formado em inimigo do pessoal que,
pretendendo depor o presidente de Mat-
to Grosso, tinha em vista apenas ficai
á vontade para continuar na pratica da
rapinagem representada pela venda das
melhores terras do listado.

Felizmente para o general Carlos de
Campos, essa gente hoje não o tolera,
E' a melhor demonstração, que elle
pôde dar, de que poupou por fim o
Exercito á vergonha 'de se prestar a
sustentaculo de uma quadrilha como
aquella.

E' claro que o governo federal não
pôde prestar attenção ao que do gene-
ral Campos dizem agora os correligio-
narios do sr. Azeredo. Ha bem pou-
cos dias, o inspector da 6* região era
um homem integerrimo para elles, por-
que lhes deixava suppòr que, cm deter,
minada circumstancia, lançaria as for-
ças sob o seu commando contra os ele.
ir.entos policiaes organizados pelo pre.
sidente do Estado.

Foi o que não fez o general, liinl-
tando a acção da sua força, 'quando a
luta política tocou ao auge, a garantir
todo c qualquer azeredista que sc soe-
corria da sua autoridade. Nada de me-
nos censurável,

Mas o general Carlos de Campos
deve dar-se por satisfeito. Ser aceusa-
do pelo azeredismo eqüivale a i.ma
prova publica de que se procede com
lisura c honestidade. O azeredismo fl-
cou sem a cxecllentc 'fonte de receita
(pie era a exploração das terras. De
maneira alguma isso lhe podia ser
agradável.

E ó essa a razão única que deterini-
na os seus ataques ao inspector da 6'
região.

¦ ISIti»
GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Casa Manchestcr—Rua Gonçalves Dias 5.
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HOJE
• Está de srrviço n.i Repartição Central de

Policia o 1" delegado auxiliar,

Pngam-se na Prefeitura as semiiutes fo-
lia.-: aposentados e as folhas de alugueis
çiu prédios oecupados -por csco\is c agen-
cias, referentes aos mezes de abril c maioOu corrente anno.

Na 1" pagadoria do Thesouro Nacional
pagam-se as seguintes folhas: Directoria deIndustria Pastoril, Hospedaria da ilha daMores, Pirectnría fíenil "
Povoamento fio Súlo-e
Astronomia, Serviço de ... ._  .
v.ilgações. de Proteção aos índios c Oco-lógico, o Mincralogico, Inspeciona de Tes-c.i. 'Escola Superior de Agricultura e Di-rectona da Agricultura Pratica,

A carno
¦Para a c.-rne bovina rposta lio>« emconsumo nesta capital foram nffixailoã pelosmarchantes, ao entreposto de S. Diogo, os

piecos de $-10 a $;So, devendo ser co-
brado Ko publivo o máximo de $oSo.Carneiro, iSíoo; .porco, 1$ e 1S100 c
vitcÜa, $(M>o ,1 $800.

A catidilhagem não conseguiu vencer
em Matto Grosso e a ordem legal, re-
presentada pelo governo do general Cae-
lano de Albuquerque, foi afinal mnntid.i,
apezar de todas as manobras do aze-
redismo.

Deante da victoria da lei o vice-pre-
sidente do Senado lamenta a sorte I do que ficar

«aioru, seu chefe c porta-voz, não
:ceífc o mandato da Câmara ou

[dessa maioria, nem vive da sua con-
nça. E' um recadista do presiden-
da RepiAlic»-, é « tr»mmissof das

dos seus amigos e implora para a sua
gente a compaixão publica. Seria um
desperdício de seiitinientalismo ir agora
chorar os dissabores, que podem estar
reservados aos homens, que criminosa-
mente perturbaram a ordem no seu Es-
tado, sem pensar nos cffeitos que a
guerra civil iria determinar sobre o cre-
dito do Brasil no exterior,

Mas infelizmente o caso de Matto
Grosso não está completamente encer-
rado. O sr. Azeredo, sentindo que o
resultado da crise por elle provocada
110 seu Estado, poderá erear uma si-
inação em que lhe será difficil man-
ter-se na posição de vice-presidente do
Senado, quer recorrer a um expediente
desesperado para não passar a um des-
olador ostracismo. Está o sr. Azeredo
procurando promover uma intervenção
em Matto Grosso.

E' certo que o Congresso se tem
abatido mui'o ncítes últimos tempos e
hoje o seu prestigio é quasi nullo.
Mas duvidamos ainda de que a repre-
sentação nacional tenha descido láo
baixo que, para servir os interesses pes-soaes do vice-presidente do Senado, ella
vá erear «ma crise politica cujas con.
seqüências podem ser gravíssimas.

O caso de Matto Grosso está 1'tqui-
dado c seria monstruoso procurar rea-
bril-o com uma intervenção que nada
justifica.

Mas dos acontecimentos, que se pas-
sam 110 longínquo Estado, devemos tirar
uma nova lição sobre a incompatibili-
dade do actual regimen constitucional
com as condições políticas, sociaes e
gcographicas do Brasil. Crises, como a
que acaba de convulsionar Matto Grosso,
havemos de tel-as eifiquanto vivermos
cm uma republica federai iva, talhada
nos moldes da nefasta Conslituição de
24 de Fevereiro. Sem querermos alli-
viar as responsabilidades dos políticos
que lutara» deter • general Caeiaio

Ao presidente da Republica apresen-
tou-se, hontem, o capitão de fragata
Thiers Fleming, suh-chefe de sua casa
militar, que regressou do Paraná, onde
fora em missão especial do governo.

S. ex. recebeu communicação de que
no dia 11 chegará a esla capital, a
bordo do Itagiba, o coronel Felippc
Sòbimidt, governador do Estado de
Santa Catharina, c no dia 12, pela ma-
nhã, via S. Paulo, o dr. Affonso Ca-
margo, presidente do Paraná, que,
acquiescendo ao convite que lhes dirigiu
o chefe da Nação, vêm assignar o ac-
còrdo celebrado para a solução da quês-
tão de limites entre aqucllcs dois^Es-
tados.

O sr. Thiers Fleming chegou do Pa-
raná bem impressionado sobre o que
viu c observou em relação ao modo
como os paranaenses acecitaram a so-

entre aquel-
arina.

Não negou o sr. Thiers a existência
ali de um grupo de descontentes. Mas
c o que sc dá sempre que se resolve
qualquer coisa dependente do julgamcii-
to publico.

O que ú preciso destacar c que a
presente solução consultou os interesses
dos Estados litigantes e mais do que
isso as exigências nacionaes. Como já
lemos dito, a União c a maior benefi-
ciada com esse accordo, porque ao seu
cargo õ que estava confiada a nianiitcn-
ção da ordem 110 território litigiosò, e
isso não podia ser feito sem grandes
gastos com as forças federaes de oc-
cupaçãò.

Definida a situação, Santa Calliarina
e Paraná proveráo o desenvolvimento

pertencer a cada um.

iiiaria «a mia ua5: vui"u u-7 i.«.» >*..> 
do -Estatística, do I llli;3o da questão de limites ent:
ínfoScrs!faDUle Estado e o de Santa Calha

crearão a sua policia, organizarão os
serviços administrativos.

E assim as tropas federaes regressa-
rão ás suas sedes, onde a sua preseii-
ça c reclamada para outros misteres.
Poderíamos ter chegado ha mais tem-
po a esse resultado, se a politicagem
não forcejasse, vae para muito, por
obstar todo e qualquer accordo.

Já que este foi conseguido, porém,
não lia senão obedecer ao que deter-
mina, por parte de um e outro Estado.
Os descontentamentos notados pelo sr.
Fleming, e de que o lelegraplio nos
tem dado conta, não passam de des-
abafos, que se comprehendem até certo
ponto...

Por falia de
hontem, sessão
tados.

ma

numero, não houve,
na Câmara dos Deptt-
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O enthusiasmo com que a mocida-
de actidiu ao appcllo 'feito ao seu pa-
triotismo e a presteza com que reiu
alistar-se para receber nas .fileiras
do 'Exercito e a bordo dos navios de

guerra a instrucção technica, sem a

qual as dedicações c os 'heroísmos são
imiteis, mostram que, entre as cama-
das mais intelligentes da população,
a gravidade da nossa situação militar
é apprebendida, pelo menos, nas suas
lir.has geraes. Çorrçspòridèndp ao es-
tado de espirito das classes educadas,
observa-se no Exercito uma effcrves-
cencia intellectual, uma febre de acti-
vidade profissional, que torna o
momento' opportunissima para se
tentar, pela primeira vez, appareihar
o Brasil com os recursos de defesa,
cuja íalta nos deixa hoje á mercê
dos povos fortes.

No meio da actual anarchia politi-
ca, ipor entre a derrocada geral de
todos os elementos de conservação
social, que se vão dissolvendo sob a
influencia da politicagem mesquinha
e da ladroagem enaltecida como vir-
tude civica, essa reviviscencia do es-

pirito militar é o único symptoma
auspicioso do caso brasileiro. Da
firmeza, com que a officialidade das
nossas forças de terra e mar se man-
tem fjel aos ideaes.da 'honra mili-
tar e ao amor pela iprolissão a que
consagrou a sua vida depende não
somente a salvação do Brasil, na hy-

pothese, infelizmente muito possivel,
â* nos vermos, em um 'futuro proxi-
ir.o, confrontados .por uma aggressão
externa, como também a solução da
nossa «rise interna."

Não c possível ai>plicar aoy proWe-
ma brasileiro os padrões sociológicas
e os dogmas políticos que seriam
acceitáveis em outros casos c em ou-
trás circumstancias. 'As condições
actuacs do nosso paiz e 09 antece-
dentes políticos, que encaminharam
os acontecimentos para o ponto em

que hoje nos encontramos, conferem
ás 'forças armadas uma 'funeção que
só ellas pod,em desempenhar' como
elemento regulador e moderador da
vvida nacional. O traço característico
do momento brasileiro é a coinipleta
ausência de uma 'força politica capaz
de coordenar as energias internas da
nação, de modo a permittir que, no
níeto da tremenda crise que convul-
siona o mundo, apresentemos no con-
vivio internacional uma personalida-
de definida, uma entidade autônoma,
capaz de sc dirigir, consultando os
próprios interesses e não como uma
sonfbra, que apenas reílecte nos seus
movimentos os gestos de seres reaes
C vigOrOSOS. ,.:;*•?**»!»((«;(••

O actual regimen constitucional
foi, em um lento suicídio, destruiu-
do, ulm após outro, 03 vários órgãos
pelos quaes o legislador constituinte
desejava que se manifestassem as
energias políticas da conectividade.
O despotismo presidencial, conver-
tendo a autonomia creada pela Con-
stituição em uma dictadura tão ca-
prichosa quanto illimitada, aspliyxiou
li» muito tempo o Poder Legislativa.
Ao Congresso não restam nem mes-
mo as apparencias do poder. Tão
baixo 'é o nivel a que desceu a repre-
sentação nacional, que o governo não
procura mais disfarçar a brutalidade
das ordens que o chefe ido executivo
transmitte pelo leader ás bancadas
subservientes.

.Mas a Nemcsis que persegue todos
os despotismos não poupou os nossos
césares temporários. Tendo elimina-
do a vontade do Congresso, tendo
reduzido o Judiciário a uma subalter-
nidade 'deprimente, o poder presiden-
ciai não conseguiu ficar muito tempo
como 'triumpliador no meio do terre-
moto político. O aviltamento da le-
gislatura, a insegurança o o mal
estar causados pelo desprestigio 'da

Justiça, geraram um ambiente propi-
cio á .proliferação de forças de disso-
lução social que, contidas em tempos
normaes pelo império da lei, adquiri-
ram no Brasil anarohizado tal ímpeto
que chegaram a assumir uma franca
ascendência sobre todos os poderes
constituídos do Estaco. Hoje, o Bra-
sil vive Ott um regimen cuja supre-
ma direcção está nas mãos de uma
oligarchia de negociatas, qtte, alheia
ás ipreoccttpações nacionaes e pátrio-
ticas, orienta a politica e a adminis-
tração segundo o objectivo exclusivo
dos seus interesses particulares. O
Cattete está collocado sqb a iníltttn-
cia maléfica desses traficantes que,
entrelaçando a politicagem e as ne-
gociatas, crearam uma situação em
que o .poder supremo ida nação fica
sob o dciminio de interesses financei-
ros, que são anles cosmopolitas do
que nacionaes.

•Privado de um núcleo de acção po-
litica que assegure o equilíbrio inter-
ne. e garanta o paiz contra um golpe
d; mão movido pelas ambições es-
trangeiras, o Brasil está reduzido a
ter, como único freio contra a anar-
chia e como única barreira contra a

traiíhos, a força ar-

tuação actual, a fonte de uma respon-
sabilMade ainda mais onerosa. iNão
foi o ipovo — a grande imassa traba-
Hiadora. e humilde — que encaminhou
os destinos dàcionaes para a crise em
que hoje nos debatemos. 'Não cabe,
tarríbem, essa responsabilidade ás
classes etfucadas da população civil.
Ha mais de um quarto de século, que
as perturbações .periódicas da nossa
vida politica deram ás classes arma-
das uma funeção preponderante como
elemento tlecisivo na orientação da
Republica. 'Não se pôde concluir dahi
qtte a força armada seja directamen-
te responsável pelas calamidades que
hoje nos assoberbam; mas 6 preciso
não esquecer que 'foi pela attitude dos
militares, alterando revolucionaria-
mente a marcha do nosso desenvolvi-
mento histórico, que os destinos do
Brasil sc encaminharam de modo a
tornar possível a crise actual.

lOncradas por essa responsaibilida-
dê <le que se não podem eximir pc-
rante a consciência nacional, as cias-
ses armadas vêem-se agora confron-
tadas polo problema da organização
da defesa, que continuará insoluvel
entquanto não 'forem removidos os
obitaoulos políticos e financeiros de-
correntes da anarchia reinante. Aos
militares interessa directamcnle a
questão da «defesa nacional, porque
elles são responsáveis pela inviolabi-
lidade da nossa soberania. E como a"oligarchia 

governante não se mostra
preoecupada com a situação lamenta-
vel a que sc acha reduzida a defesa
do paiz, o Exercito e a Marinha têm
de; procurar nas próprias energias a
fotm.ula capaz de solvcr o melindro-
so/ problema militar.

íQue da solução dessa questão de-
pende a existência politica do Brasil,
ninguém, que medite sobre a situa-
Ção internacional, pôde duvidar. E
que entquanto as actuaes instituições
nato foram profundamente alteradas,
não se eliminarão as causas da
ánardhia politica e da insolvencia
chronica da União, é também coisa
positiva. O problema militar está,
portanto, ,iiulissó!uvclmentc ligado á
questã/o const'tucionatl, porque, sem
banir a politicagem c sem reorgani-
zar as finanças federaes, será impôs-
sivel cuidar seriamente da defesa na-
cional. Mas como nem boa política,
nem boas finanças, serão possíveis
dentro do actual regimen constitu-
cional — enr cuja elaboração tão
grande foi a responsabilidade das
classes armadas — é certo que, antes
de nos organizarmos militarmente,
precisamos, sem perda de tem-
po, nos reorganizarmos constitu-
cionalmentc. A. revisão torna-se, por-
tanto , uma questão urgente de im-
portancia vital, porque da remodela-
$0 completa da nossa detestável
Cóh/stihiição depende agora a própria
independência, nacional.

cisivo, resolveu-se a approvar a aber-
tura do credito, como urgia.

Na discussão travada, e de que re.
suttou a solução, apurou-se, entretanto,
uma coisa digna de registro, O sr. Car-
los Maximiliano, ministro do Interior,
forneceu informações ao Senado e á
Câmara sobre as condições econômicas
da referida Faculdade. Nas informa-
ções á Câmara, consta que a Faculdade
teve em 1915 uma renda liquida de 124
contos e já neste anno unia renda se-
melhante. Nas informações fornecidas
ao Senado, a renda liquida da mesma
Faculdade foi cm 1915 de 50 contos e
este anno desceu dessa importância.
Feitas as contas; para o sr. Erico Coc-
lho devia haver o saldo de 24S contos
de réis. O ministro assignala o " de-
ficit" de 1S6 contos.

Essa divergência, em informações en-
viadas pelo mesmo ministério e sobre o
mesmo assumpto. constituo um facto
estranho que exige uma elucidação, que
certamente será dada pelo ministro do
Interior.

— » ias * a»
CAMISAS—O que na de melhor c elcgan-
te—Cata Manchcster — Gonçalves Diis 5.

O ministro da Viação recoiiimendou
ao director dos Correios que o infor-
me, com urgência, quaes as vagas exis-
tentes nessa repartição e nas adihinis-
trações dos Estados.

•0>fB

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco. 103.

ROUPAS broncas — Sortimento sem egual
— Casa Manchestcr — Gonçalves Dias 5.
... '¦>»»>¦

A sala de audiências do juízo da a"
vara criminal estava hontem repleta,
não sú de' amigos do dr, Amalio da
Silva, mas de pessoas vivamente inte-
ressadas pela questão desse advogado
com o sr. Torquato Figueiredo, da
Corte de Appellação.

Explica-se facilmente o interesse que
o processo instaurado contra o dr.
Amalio da Silva-despertou no publico
em geral, e, especialmente, entre os ad-
vogados do foro desta cidade.

Esse processo define o estado actual
de nossa justiça. Um homem de bem
revoltou-se contra a falia de escrúpulos
que domina em grande numero das
sentenças de nossos juizes; immediata-
méntc foi envolvido por uma trama que
teStou fazer calai- a voz que se levan-
'tava contra a patifaria geral.

Por este lado, o plenário de hontem
tomou uma feição inicrcssaiilissima. O
dr. Amalio da Silva parecia represen-
tar a advocacia honesta, insurgida con-
tra tra perfidias e as traições de que
é victima, por parte da "justiça sem es-
crnpulos que tinha por sua vez um
representante muito adequado: o pro-
motor Hónorio Coimbra...

A assistência, composta (cm grande
parte de advogados ainda moços, tinha
consciência dessa circumstancia; por
isso, o appcllo eloqüente que o dr.

! An.alio da Silva fez á sua classe para
despertal-a da inércia, foi ouvido num
silencio c eom unia'attenção que dava
\:4 luelia reunião um aspecto de ver-
dádèira sqlennida'de.

O que se passou na velha casa da
rua dos Inválidos marca, talvez, o ini-
cio dum movimento de rcacção da par-
te da advocacia, c da parte do povo.

Ao menos, o interesse e a synipathia,
manifestados pelo aceusado de hontem,
mostram que está passando o período
de indtffcrençá do publico pela má ad-
ininstração da justiça.

O general Tliauinatiirgo de Azevedo
desejava', ao que noticiaram os nossos
collegas da A Rita, subir ao governo do
Amazonas por effeito de uni conclave,
proposto ao sr. Johàtbas Pedrosa e que
este teve o bom senso de repcllir.

O sr. Thaiimaturgo abandonaria os
guerreiristas; coinprometter-se-ia a fazer
politica com o actual governador do Es-
lado; faria elegel-o senador na vaga do
sr. Silvero Nery; conservaria nos seus
postos todos os funecionarios indica-
dos pelo sr. Jonathas, com excepção
de tres 011 quatro, cujas vagas aprovei-
taria para nellas encaixar pessoas de
sua confiança pessoal.

Como se vê, a combinação não era
má para quem não foi eleito, nem reco-
nhecido governador de coisa alguma, c
quê só tem aallegar em defesa das suas
pretenções o facto de tuna assembléa
clandestina o ter proclamado governa-
dor do Estado.

Foi certamente porque fracassou esse
negocio que o sr. Jonathas Pedrosa se
viu ameaçado de deposição, para a qual
concorreriam não só elementos própria-
mente amazonenses, como também offi-
ciaes da guarnição federal estacionada
em Manáos.

Estaria bem o Amazonas com um go-
verno originado de taes processos po-
liticos! Felizmente, o ministro da Guerra
poz água na fervura, isto é, no enthii-
siasmo com que os seus subordinados
se entregaram ás labutas da politica-
gem daquelle listado, c nessas condi-
ções,, só por si mesmo os opposicíonis-
Ias amazonenses não furão coisa ai-
guina..

Anles assim. O Amazonas precisa de
manter a ordem politica e administrativa
para,.reorganizar as suas finanças. Se
ali surgisse uma luta politica, de bem
graves conseqüências, não seria tão cedo
que elle normalizaria a sua situação
econômica, e financeira.

O governador que foi eleito, e reco-
nhecido pela assembléa legal, a que faz
leis e lança impostos, é o que deve ser
collocado no poder. Do contrario, já-
mais se conseguiria acabar com a anar-
chia que adviria, do advento de um
usurpador num cargo que, francamente,
lhe não pertence.

NOTICIAS DA GUERRA

As operações no Somme
Continua a batalha de Eaucourt

TAbbaye

No Mosa e no Somme

A ADMiNMSTitAçuo do Correio da Ma-
nhã. assim como todos os seus agentes
e viajantes, acecita assignaturas para
a revista portuguéza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações calho-
licas editadas em Portugal. Anno 6S000.

Corria hontem nos corredores da Ca-
mara, com certa insistência, que deve
embarcar no próximo dia 7, em I.is-
boa, de regresso ao Brasil, o dr. Sa-
bino Barroso.

Dizia-se ainda que, nesse sentido,
aquelle paiütico iliayia telegraphadd a
varias pessoas de suas relações, nesta
capital, inclusive ao sr. Wencesláo
Braz,

BENÍiALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchestcr — Gonçalves Dias 5.

¦Kè á» «ar.

O presidente da Republica sanccíonou,
hontem, a resolução legislativa que au-
toriza a abertura do credito especial de
7SS:ooo?ooo para pagamento dos juros
de apólices èmittidas para a cohstrucção
de estradas de ferro.

Deixou hontem o cargo de secretario
do prefeito, o dr. Fábio de Azevedo
Sodré,"que de ha muito vinha insistiu-
do pela sua dispensa, por ser solicitada
a sua actiu.lnde, e na assembléa esta-
dtiái fluminense, da qual é membro.

O dr. Fábio Sodré, no desempenho
deste cargo, deu inequívocas provas d»
competência c dedicação pelo serviço
publico.

li' seu substituto o dr. Joaquim da
Costa Leite, inspector teehnico dos in-
stitulos prqíissiqnaes femininos, que já
assumiu seu novo cargo.

Continua a batalha em
Eaucourt 1'Abbaye

Londres, 4 — (A. H.) — O estado-
maior dío exercito britannico no conti-nente communica:"Apezar das chuvas 1'orrcnoiaes quetêm caído, a batalha em torno de Eau-
court 1'Abbayò continua apresentando
sempre uma feição favorável para nós.•Aprisionámos mais cincoenta e um
allemaes.

As operações dos aviadores foram
prejudicadas pelo mão tempo. Perde-
mos na luta um. aparelho.

l'in ataque dos francezes ra es-
Irada de IVronne a

liapiiiime
Paris, 4 — ('A. H.) — Cominuhicado

offr.ciat das 23 horas:"Na frente do Somme, atacámos de
um lado « outro a estrada de Péronne
a Bapaume, captairamlo ao norte d*
Rancourt uma importante trincheira e
123 homens,

A» sul do iSomme houve grande acti-
vidade de artilheria."

Informações do correspondente da
Agencia Reuter

Londres, 4 — (A, H.) — O oorres-
pondente da Agencia Rleuter na frente
britânica do Somme, descrevendo a lu-
Va em torno tlc Eaucourt rAibbaye, diz:"Alguns dos nossos automóveis Min-
dados conhecidos pela designação de"itanks" prestaram os maiores serviços
desmantelando vários entrincheiramen-
ros, que resistiam destesperadamente, e
varrendo as posições das Metralhadoras
inimigas.

As forças allemãs compunham-se aqui
do 17o regimento bávaro da sexta divi-
sãfl, que durante aljgum tempo esteve
aqtiartelada em IviUe e que, segundo
sv.lppòmos, era uma das ultimas forma-
ções allemãs da frente de oeste, que
ainda não tinham passado pela fornalha
do Somme.

Uni pouco mais para a esquerda, a
encarniçada resistenaia que encontra-
nlos revelava a presença de tropas fres-
cas. Effectivamentf, soubemos pelos
prisioneiros que esta .parte da linha
inimiga era guamecida .por marinhei-
ros, que, segundo aquclles, ¦nertenciam
á primeira e segunda brigadas da pri-
nicira divisão naval, vindai da costa
para auxiliar a defesa.

Isto faz- crer que o inimigo já luita
com dificuldades para encontrar re-
servas. . ,

Capturámos também prisioneiros que
faziam iparte da sétima divisão bávara.
Esta formação acabava de apparecer na
linha de frente, e, ainda 'segundo decla-
rações dos prisionleiros, foi esmagada
pela intensidade d'o nosso bombardeio
e .pela violência dos ataques da infau-
tenra,¦Outro facto dugno «le nota c que cm-
quanto a iprimeira linha do systema
alremão de defesas ao sul de Eaucourt
1'Abbaye era ainda uma obra da antiga
segunda tinha, as trinolíeiras de snpijor-
te são obras recentes e executadas des-
de julho e offcreccm muito menos re-
sistencia do que as outras aos nossos
ataques."

1*111 suecosso (los frnncezcs em
Sitiiit-Pierrc-U>Vast

ioiídrei; 4 — (A- A-) — °? ,'rançe-
zes penetraram na .primeira linha das
trincheiras allemãs 'tm Saint-Pierre-le-
Vast, oecupando grande parte dellas e
fazendo numerosos prisioneiros.

A campanha da Rússia
TRAVOU-SE UM VIOLENTO

COMBATE NA REGIÃO
DE IíUSK

Londres, 4 — (A. A.) — Em l.ustc,
os russos destroçaram as forças do gc-
ncral von Linsinger, que tentaram
desa.lojal-os das posições -que occupani
naqueila região.

Os russos atravessam o Slota-Lipn
petrogradp, 4 — (A. H.) — Os rus-

sos franquearam o Slota-T.ipa ao sul de
Brazany, expulsando os austro-allemãcs
das alturas que oecupavam. Os acain-
pameiitos nos bairros excêntricos da
cidade começaram a ser bombardeados
pela artilheria. russa.

Os russos nvniiçnm o oecupem
Lysonin

Londrcs, 4 — (A. A.) — Os russos
realizaram um considerável avanço na
linha Bccliaul-Amzutcha-Taprosári,

oLndi-cs. 4 — (A. A.) — Os russos
occ.iparam o monte I.ysonia.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

OS PRIMEIROS ENCONTROS KSJTRB SERVIOS E BULGA-
ROS EM MOJÍASTIR \

Siwí' 1r~ (A- A.-> - Noticias d«
nri„," S" ""í que » " '"varam osprimeiros combates entre servios e asvanguardas bulgaras encarregadas ciaoetesa de Monastir.

Em Kaimackalan os franco-servlo»obtiveram novos e importantes «uece*.

A eviicuacno da região do Do-
urudja

Londres, 4 _ (A, A.) - Dizem deiAmsterdam que, cm Berlim, foi hòti-ciado que o general von Màdcèscif,conimaudanle das forças expediciona-nas teiuo-biilgaras que operam na re-giao de Dobdruja, telegraphou ao kai-ser, dizendo que ordenou a evacuação)geral daquella região, devido i demo-ra dos reforços solicitados, ante a for-imdavel contra-offensiva russo-rumaiea,

Os oulgaros retiram-so para o nor-
to do Brod j

Paris,4 -.(A, H.) _ Em consWquencia das victonas servias na regi»»do Kaimackalan, os búlgaros abandona-ram as posições que oecupavam «mbtarkoitgros, sobre o Brod, retirando-se para o norte. Os servios tomaramHovio, os francezes Petorak e Verbcnie os inglezes Janckov.

A acção militar dos allindos n»
Grécia'Alheias, 

4 _ (A. H.) — As tro-
pas italianas oecuparam Argyrocastro.
As autoridades militares gregas retira-ram-se da cidade. As civis permanecem.

As operações ao sul de Ilermniiii.
stadt

Londres, 4 — (A. A.) — As força»
austro-allemãs, após o combate jravade
com os rumaicos ao sul de Ilermau-
nsladt, em que estes saíram victoriosòs,
estão se retirando para o norte de Fo-
garas.

Uma ncção entro rumaicos e teu-
tu-bulgiuos

Londres, 4 — (A, A.) — Os rumai-
cos atacam a linha dos téúlb-bulgaròs
entre Torpraisar e Tusla, obrigando «
inimigo a recuar cm Szokly e Koros-
ztur.

Um» victoria dos riiinnicos cm
Hnsníicèn

Bucaresi, 4 — (A. H.) — Um cmi-
iniiiiicado official publicado agora á
noite informa que as forças ruuiaieis
inlfligiráiii tuna derrota aos teuto-turco-
búlgaros na sua ala esquerda, na reg ;\.>
de Hásancea. üs rumaicos apodera-
ram-se daquella posição, onde captura-
ram mais de mil prisioneiros e sc apo-
deraram de sete canhões c de grau.!-;
quantidade de material bellico

Os aluados nüingoni a liiilin do
Petullno

Paris, 4 — (A. H.) — Coiiiiiiuiiica'
do do exercito do Oriente:"Os servios, os francezes e os rus-
sos attingiram hontem, de noite, a li-
ilha de Petalino, na vertente occiden-
tal do Kaimackalam. Os aluados ,!e-
têm a sua ala esquerda em Pisoderi,
junto do Moycecebo.

Na frente do Struma, os inglezes
repelliram violentos ataques dos bul-
garos contra as suas posições de Jc-
likoi."

Os búlgaros rcpcllidos em
Odorkim

¦Biicarest, 4 — (A. II.) — Conimu-
nicado do quartel general:"Rõpèllimos o inimigo na rreião de
Odorkim c capturámos ali quatorze
officiacs c 1.22S soldados.

Alnniquilámos as coluninas atistro-
allemaes entre Eogaras e Sighisoara."

A Perfumaria Nunes ú a casn niIC »li|i's van*
tajjeníi ofjcrece, cm qualidade e preços —
L. S. l*rai:cUco 25.

Cíilutrminm a Riicrra. lia bàratczn.
Vão os preços de piilrWri resurgindp :
Vende a Caía Muniz centres de mesa
A vinte e oito ir.il róis—o que lia de lindo.

declarar que
: noticia dada! intervenção d

por um jornal matutino de que o ge-
ncral Carlos Campos, commandanle da
6' região militar, ora cm Cuyabá, será
chamado a esta capital, indo um outro
official subsiituil-o no conluiando c di-
reeção daquella região.

Sabemos mesmo que o governo está
satisfeito com a altitude c ciretunspe
cção que s. ex. tem imprimido á sua
missão, não se envolvendo na politi-
quice local.

 ¦» »«f
MODERNOS TECIDOS FRANCEZES

PARA COSTUMES e VESTIDOS.
NASCIMENTO. — 167, Ouvidor.

Aos cofres do Thesouro Nacional fo-ram recolhidas hontem as quantias de
918:9ii$4Jj e iõo:ouo?ooo, provenien-tes das rendas arrecadadas na semana
finda, respectivamente pela E. F.
Central do Brasil e pela Delegacia Fis-
c*l taj S. Paul».

macia. O Exercito c a Marinha, livres
da politicagem, apezar dos esforços
do governo para 05 arrastar a essa
voragem, immuncs da lepra tvíoral
que contamina a oligarchia gover-
nante, representam hoje, aos 

"olhos

do povo, a encarnarão viva da idéa
nacional. 'Esta circumstancia contri-
btte de modo sensível para o movi-
mento de enthusiasmo, que ora se
observa em torno das classse arma-
das, movimento que parte principal-
mente da nova geração, ainda não
contaminada pela sórdida politicagem
ambiente. Mas se o Exercito e a Ar-
mada ficaram collocados em posi-
ção de serem as únicas forças or-
ganizadas da nação, aquellas duas
classes tèm, nos antecedentes da st

A cònitliissão de Finanças do Senado
desentravoa hontem o celebre credito de
357 contos pura o pagamento cie debt-
tos da Faculdade de Medicina da Bahia.

Foi a tempo, Porque se chegou ali a
recusar qualquer satisfação aos credo-
res daquelle estabelecimento, pondo a
União fora de sua indiscutível respon-
sabilidade, pelas escusas e pretextos os
mais filieis — e isto ultrapassava 05 li-
nines da boa fé. para constituir uma
affronta aos que confiaram cm nosso
nome. A divida daquella Faculdade, se-
gundo a singular hermenêutica do sr.
Erico Coelho, não importava encargo de
qualquer espécie para o paiz. que se de-
via furtar ao seu pagamento, cm bóa
consciência. Cumpre á União concor-
rer, para esses estabelecimentos, com
todos os recursos precisos á sua exis-
tencia. Ctimpre.lhe preencher todas as
deficiências da renda desses institutos.
Mas era opinião do senador fluminense
que não cumpria á União satisfazer di-
vidas resultantes das necessidades exis-
tenciaes -daquella Faculdade e para as
quaes ella não tinha recursos. Assim,
dois pareceres levados á commissão de
Finanças mandaram os credores i
fava.

Hoaitm, de uni medo criterioso « de-

Pingos & Rcspingos
Reclama a Ruà contra uma casa do crea-

I çíío de cães e tlc galljnlias quasi na Ave-
j nida.

Quasi. Como sc na Avenida or chcs c
! as galiinlms constituíssem unia raridade por
i ahi nlim '

*
* Si

tnaugurou-se, liontem, cm l,ísboa; o Con-
I gresso do Livre Pensamento.
j Nesse Congresso toda a gente tem o
; direito de unia opinião, pelo menos. Não

íe 'parece nada com os Congressos Nacio-
raés de todos os* paizes; não tem Icadcrs.

São apenas proliibidas as idé.is que não
! estejam de accordo com a maioria.

A GUERRA NO AR
Os quartéis iiliemfles em P.crónno

bonibnídciidos
Paris, j _ (A. A.) — Os aviadores

francezes bombardearam com suecesso

os quartéis allcmães em Peronn^, ex-
plodindo um deposito de munições £
armamentos ali existentes.

Os aviões regressaram incólumes.

Effeitps do ultimo "rnM" sobre
Mnniilieini

Amsterdam, 4 — (A. H.) — O jor-nal desta cidade- "As Noticias" diz quero aviador francez que a 2; de setem-
bro ultimo fez um "naid" sobre Man-
nheim c bombardeou o centro de avia.
ção próximo daquella cidade allcmã,
causou prejuízos consideráveis, havendo
a salientar principalmente a dtslruição
de um "ZcppeKn". 'Ficaram mortos vir:-
te e seis operários e feridos uns quarenta.

. I *
fi

•D-.ias creanças, unia de seis e outra de
oito annos, foram mandadas» hontem, para
a Colônia Çorrccciotial.

! O Patronato dos Menores e outras asso-
! ciaçÕC3 beneméritas v3o verificar se as
I duas creanças sabem dançar o tango, rc-

citar versos c fazer outras coisas sócia-
veis, e no caso aftirmativo pedirão ao che-
:fe de policia que »s faça voltar da Co-
knia c considerar crcanç.-.s wi todos 01
cffeitos

*"* * '
Entre funecionarios publicoí.-

E' uma injustiça que estão fazendo
com o Barbosa J.ima, chamando-lhe mi-
l.iar & paisana ; afinal de contas elle tem
ntest.ido os seus serviços militares...

Quando ?
Sim, eenhor ; tem coilaborado mui-

tos vezes so orçamínto da guerra.
s: , CjtutQ tt o.

Um dos defeitos da Directoria de
Obras da Municipalidade é a falta de
perseverança. Aquella repartição tem
boas idéas e não lhe íalta energia para
iniciar a execução dos seus projectos.
Mas assim que elles estão em meio
caminho, a Directoria de Obras dcsfal-
lece e lá fica o trabalho inacabado.

Ha poucos dias citámos um exemplo
dessas obras interrompidas. Era o caso
da Avenida Meridional, no Ipanema,
onde o calçamento asphaltado não foi
completado, com grande prejuízo para
o publico. Agora, devemos chamar a
attenção do prefeito para a rua Conse-
lheiro Pereira da Silva, nas Laranjci-

i ras, onde, a partir de certo ponto, o
calçamento sc acha em taes condições,
que o trafego de vcliiculos é perigoso.
Para aggravar a situação oceorre a cir-
ctiinslaiicia de ser muito íngreme o tre-
cho da rua, que, por um estranho ca-
prieho, .1 Directoria de Obras julgou
conveniente deixar em es'.ado lasti-
niave!.

Aqui deixamos a nossa reclamação
dirigida ao prefeito, porque, segundo
nos consta, a Directoria de Obras faz
timbre em ligar pouca importância ao
que diz a imprensa. ,

gestivò produziram 80 óbitos, dos
quaes 77 em creanças contando aíii o
máximo 'de cinco annos. Continua,
portanto, o obituario infantil a occnpar
parte importante da respectiva estatis-
tica. Bastará mencionar que do total
geral dos óbitos Í3S6), 163 foram de
creanças até 3 annos de edade, ou sc-
jam 42

SUITItlMENTO DE SELLÒ
ADIIESIVO

, Desde o começo do anno, até 30 dol mez findo, tèm fallccido na nossa ca-
pitai 14.055 pessoas, das quaes 3.018victimrfdas pela tuberculose pulmonare 2.565 por moléstias do apparelho di-
gestivo. Tèm sido estas as duas causas
predominantes de óbitos no anno cor-rente.

•Propriamente tia ultima semana, de
24 a 30 de setembro, o movimento re-
gistrado foi o seguinte: nascimentos,
588; casamentos, 134; óbitos, 366;nascidos morios, 41.

. A titberfculosc fez nesse prazo 85 vi-
Jtjma» f i» giol£gtiu do apparelfc© di-

Designação tle nm fnnccionario
««provada

O sr. Pandiá Calogeras resolveu ?p-
proiar o acto do delegado fiscal em
S. Paulo designando o aKente íisç.i'1
Henrique de Campos Oliveira para, cn.
commissão, estudar e apresentar rc!;:-
torio a respeito do supprimento de sei'o
adliesivo que, sem prejuízo para os co-
fres, convenha ser fornecido ás colie-
ctorias federaes daquelle Estado, bem
como a transferencia feita do agente
fiscal Alcebiadcs Azambuja, que se iioha
servindo cm Santos, para substitui!
aquelle serventuário transferido do Ric
Claro para a capital.

O ministru da Fazenda, em resposta
ao ofíicio do i" secretario da Câmara
dos Deputados .transmittindo os trr-
mos do requerimento, approvado pelaCâmara, para que o governo informe"qual a importância ou quaes os ter-
mos da responsabilidade assumida peic.
Banco do Brasil, para com o City
Bank", no contrato de "Johson Line",
declarou-lhe que o Ministério da Fa-
zenda nenhuma informação está habi-
litado a prestar sobre operações de um
instituto de credito particular, gerido
por sua directoria de accordo com o»
seus estatutos e a legislação vigente no
paiz,

O ministro da Fazenda permittiu que
o dr. Cartos Ernesto Jorio Latomann.
ex-chefe do Laboratório do Museu Na-
cional, continue t, contribuir psr» •
WSPt&lti i
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2 CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 5 dc Outubro dc 1910

VIDA POLUA
0 novo governo do Amazonas

O presidente da Assembléa Legislativa
em officio,
que em sc3'

de 5 do mesmo mez, da

Assembléa, e de accordo com
foi reconue-

de Manáos communica-nos,
com (lata de 9 de sctembra

|ão especial,
K-fcrida
11 disposições constitucionaes,

proclamado governador do b.stado
Cido _ -
4o Amazonas, para o quadricnnio de 1017

¦ .iojo, o dr. redro de Alcântara Ba-

cellar. * • #. #
As eleições cariocas

i O presidente da -Republica «inccionou

liontcm, a resolução legislativa que adia

l«.ra o primeiro domingo de abril dc 1917.

•s eleições para o formação do Conselho

Municipal e preenchimento das vagas de

«im senador c dois deputados pelo

4ricto federal.

UM CASO DE SENSAÇÃO NO FORO

0 dr.
AS COMMISSÕES NO SENADO |

Amalio da Silva com
parece a julg

A MARGEM DA GUERRA

A intervenção
da Rüuiania

do

Dis-

:'.< í*.

Eleições federaes na Babia

rccclicr
interior,

de
Castro Alves,

' :ii.MiiA, 4 (Do correspondente) — Ainda

•obre as recentes eleições de deputados íc-

ílctaes, o governador continua 1

tclegranunas dos municípios do

dando o seguinte resultado: Conceição
'Almeida, dr. Scabra, V)\
Ür, Scabra, Cn; Campo-Formoso, dr. Kaul

Alves, <Í7i 'Mundo Novo, dr. Kaul Alves,

Sio; Urubu, dr. Kaul Alves, 3^i.
Kcsiillado até agora conhecido : dr. Sca-

bra, i8.3ao votos; dr. Kaul Alves, 6.038.
# « *

O deputado Marcolino Barreto
1 Ve regresso de S. Paulo, nclia-se nesta

cr.pital, lia alguns dtus.
federal por afliiellc
còliho Carreto.

S. cx. veiu tomar parte nos trabalhos

orçamentários da Câmara, ora cm terceira

discussão

operoso deputado
Estado icoroncl Mar

A JUSTIÇA FEDERAL

tudo

utilidade
substituo

característico procla-

Carla a <7.i/ Vidal.
Não deixo dc ler attcntamenlc

O que tem sido publicado por v. ex.
'sobre 

a justiça na sua conceituada io
lha. . . • ...

lucançnvel escriptor merece uaqucllfc

que estuda muitos applausos sempre

que se occttpa da Justiça. Apoio todas
essas proposições emittidas por oeça-
sião de tratar da — vitaliciedade dos

juizes — artigo de 29 do mez findo.
Não devem na União figurar juizes

seus não vitalícios, ainda que sejam —

substitutos dos juizes federaes.
Certo, não se comprcqendc a .cjus-

teucia até a presente data de — juizes
federaes — temporários. Urge, sem du-
vida, tornar vitalícios esses juizes
eonimissionauos por seis annos, creaçao
aberrativa do dee. 11. 84S, dc 1800, an-
terior á nossa Constituição.

O legislador deve ponderar para. as
importnutissímas funeções do substilu-
to federal, quando em exercício pleno
da vara no impedimento do cf-fuetivo.

fará este a lei estabeleceu, como rc-

ciuisito primordial — a vitaliciedade.
forque "ao acceilal-o para o cargo

do seu substituto ?
Nãò é preciso patentear a

da vitaliciedade num juiz que a
o permanente...._.....
ihado pelo nosso Pacto bundatncntal .

reconhecido pífia torrente enorme dos

publicistas, li Cila, a vitaliciedade, am-
da mais resalta, com as importantes
funeções que a lei eleitoral em elabora-

ção 110 Parlamento dá a esse juizes.
Entretanto sendo estabelecida a vila-

liciedade paia cllcs, cessada a qualida-
dc de temporários, urge que sejam no-
meados por concurso, como os juizes
federaes. Cumpre altciider-se que
.substitutos, ás vezes, exercem por
gos mezes c quasi anno, as uuicçoes

plenas do juiz federal, cuja nomeação
(liier ti
lidades.

Não raro é o facto dc exercitar . o
substituto não vitalício, contra disposi-

ções expressas da Constituição, as at-
tribliições (|tie a lei quer que sejam so-
mente praticadas .por juiz nao tempo-
rario. ,

i: cm quantas secçoes aniuialmcn e

não se tem a justiça federal exercitada

por juizes não vitalícios ?
lá não é suíficiçntc a justiça fede-

1-ii ser nos imiunieros inunicipios da
União entregue a leigos, acompanhados
do interminável pessoal' ad hoc — cs-
crivão, offiei.il de justiça, ajudante de

procurador, curador, depositário
tios cargos — todos ii(i hoc ?

A nomeação. ]>or concurso Irará
conveniência da escolha
com os requisitos exigidos para o juiz
federal, pondo embale a manejos poli-
licos jiava indicação de algum afilha-
do, ás vezes um iuiperito na pratica
de julgar. . .

Accresec — não precisava o Sf.ljstt-
tiito nas proximidades do termo do seu

sexto anno procurar agradar aos po.i-
ticos, para obter a sua ícnomeaçtio.

Continua a agir como sempre, com a
independência dc juiz. A vitahcicUaiic

precedida do concurso para a nomeação
dará o cunho do
juiz da União aos
quer a Constituição
lei, em yigor para
ciaria
juiz -
lilico regional para

lei que obedeça

mérito do verdadeiro
.s substitutos, como

estabelecem as
instituição judi-

federal do paiz. O juiz será sú
. não cogitará de agradar ao po-

obter a sua veuo-
; um
leva-incação; a secção federal terá mai

juiz. escolhido pela nossa mais 1
da corporação judiciaria --o Supremo
Tribunal — cotn a idoneidade provada
,. reconhecida cultura intellcclual. 1'.

quantos collcgas idôneos e illustrados
não procurarão a inscrtpção dos futu-
ros concursos para os substitutos te-
ilerai'3 unia vez que sejam vitalícios .

Prestará douto e estimado escnptor
clcvante serviço á Justiça jda

tratando, com o ardor de
i uma vez do presente as-

indicando a lei que para o fu-
ve ser sanecionada. José lava-

federal iia Secção do
Santo -- Vicloria,

mu".

patric
nossa terra.
sempre, mai
sumpto
luro deve
res Hastes, jui
listado do Espirito
:i de setembro dc 1

4íSão Lourenço!' rros po-
de fumo

Cig

pularei
Xovo para aoo réis, com valioso

des. !. LOPES SA' & C.
.«*»-s>*»~- ~

C1ÍXT13XA3UO »AS r.Kl.liAS

A11T.ES NO iillASlii

Eni audiência de liontcm
Silva Castro, juiz da
realizou-se, conforme -estava anniin-
ciado, o plenário do processo movido

pelo Ministério Publico, contra o ad-
vogado Carlos Edmundo Amalio da

Silva, por injurias impressas ao des-,
cnibargador Torquato de Figueiredo.

O estado de deliquesconcia, que «1-
racteriza o nosso momento social, a

insegurança na justiça .organizada, e:

principalmente o aspecto . que tomou
essa questão, abundantemente debatida,
nos jornaes, emprestou ao julgamento
dc hontem uma solennidade cxccpcio-
uai. deupertando um interesse- extra-
ordinário. - - • ' 

.''",'_.'.
¦Como se sabe, o dr. Amalio da Silva,

em reiteradas publicações feitas na se-

cçáo livre deste jornal, apreciando sem.

pre os julgados. Ju -a". -Câmara da Curte
de Appcllação de que foi relator o des-
embargador Torquato de 1'igtioircilo,
verherou o procedimento' deste de ma-
ncira acre e violenta, adjeclivando-lhe
a acção ccrccadora da justiça dos seus
constituintes.

Apezar de ser pelo nosso systema

penal o crime de injurias impressas -de

acção ¦particular e, como tal, so poden-
do ser essa provocada pela parte otfen-
dida, foi contra o dr. Amalio da Silva
instaurado o respectivo processo pelo
2" promotor publico, por ordem do pro-
curador geral do districto, á vista de
um officio do desembargador Miranda
Montencgro, presidente da Corte de
Appellaçáo, ao qual se appensava uni
or.tro do desembargador Torquato.

Para tanto se tornar possível, invo-
cou o Ministério Publico dispositivo do
decreto 9.263 dc uni, que rcorgam-
zou a justiça local, e cm que se dá essa
allvibiiição an promotor, sempre que sn
tratar de injuria ou caluninia contra
corporação ou agente de autoridads
publica, cie.

Dada a denuncia contra o advogado,
pelo promotor Honorio Coimbra, se.

gitiu o prooesso os seus tramites, e
apreciada a questão constitucional,
oriunda da competência do Ministério
Publico, pela Corte dc Appellaçáo, e

por ella sanecionada,'foi oaceusado pro-
imnciaclo e submettido afinal a julga-
mento.

A despeito da surpresa de que foi
viclima o dr. Amalio da Silva, uolifi-
cado somente na vesjieYa do julgauien-.
to, fez publicar elle convites ao presi-
.deute da Republica, ministro da Jtisti-
ça e a todas as classes sociaes, por
meio de cartas abertas, lias quaes pro-
mel leu fazer a prova exuberante de
quanto afunilara contra o desembur.
gndor Torquato.

Dahi a selecção palpável observada
hontem ua assistência que enchia a sala
das audiências e os seus arredores «
dependências.

Eram advogados, deputados, jornalis-
tas, commlerciantcs, cfficiacs do Exer-
cito, em mtrrrcrò e qualidade diversos
do comritum dos julgamentos.

O grande publico, comu os que exer-
citam 'profissões liberaes descrentes da
eficiência da Justiça, accorrin ao aip-
pelo do advogado, que tivera a ousadia
de -insurgir-se contra a acção de uni
juiz da mais alta corte da Justiça local,
pelo facto dle rcpitital-a indigna, imtno-
ral, offensiva ao Direito.

O dr. .Amalio dissera, nas suas car-
tas, da convicção cm que se achava de
que 

"não estava sendo julgado mas
condeniiiado", c, ¦anntmoiando a iprova
cabal da prova t&ação do magistrado,
neve a ouvil-o, no plenário, tola unia
multidão interessada nessa demonstra-
ção... '

tKua uma hora: da tarde quando o
juiz Silva Castro deu inicio aos traba-
lhos. .

Viram todos, então, uma coisa rum-
cante: — dc um lado, um advogado
honesto, que promolitia lealmente prn-
yar que os adjectivos julgados injurio-
so.i se 'enquadravam exactamente na
acção do juiz a que eram endlereçados,
e, do outro lado. este mesmo juiz oc-
culto ipor trtás do 'promotor Honorio
Coimbra...

O dr. Amalio da Silva arrolara como
testemunhas suas, necessárias á sua de-
fesa', o desembargador Miranda .Monte-
negro, presidente da íCúftc de Aippellti-

de substituto | ção, além dc outros membros daquetle
¦ ' 

e!eva':lo tpíbunal, que se entenderam
vsen';o:i de conupariícer, .para cumprir
esse ccüvsinlto dever social.

O desembargador Montenegro ofii-
ciou iks.-mi sentido ao dr. Silva Castro,
explicando a sua situação, Como a de
seus collcgas, dc poderem «linda ser
chamados a tomar parte no julgamento
do aceusado.

lUebalde o dr. Amalio da Silva de-
monstroit que a condição ¦áz t.estemu-
tjlia devia q>ré\Q'k'cur á de juiz. que isso
sendo impedimento futuro cm nada pre-
judicaria á Justiça, que tem organizada
a ordem dc substituições. ExoniplMi-

mostrou a possibilidade do não ler
5 .testemunhas .nem outra defeso,

patenteou o desvalor dos Avisos em

que se estribou o desembargador Mon-
teitcRfo, Avisos (jue não são lei, que
não tèm foiça de lei... .

A tudo se imostrou alheio o juiz í-il-
va Castro, que fez iprosegujr os t.vaiia-
lhos, uma vez que o. ipromotor publico
dispensava 'a inquirição das tcstcinu-
nliás da accusaçno. .

,lí, feito o interrogatório do dr
lio da Silva, foi lido o libcllo
acciisãtorio ipeio icscrcven'.'
nando dc escrivão.

.fim ssgüM-n, dada 'a palavra ao pro-
motor 'Honorio, >lisse elle qt-^tro Pala-
vras, .evidenciando que agiu. mi hyipo-

thesc, em obediência á ordem expressa'lo 
ssii snoeivor hierarcliico, (|ue_ o d

Amalio confessara a sua intenção
injuria.il o desembargador
tanto que ainda o fazia
d.aviatvl.ute na secção livre
ja Manila, , .

Terminou pedindo ao .juiz que.
ia do processo, fizesse justiça

.Foi então dada a .palavra ao
da Silva, v-ira exercitar '

Começou
:rs'ão da

do desembargador Torquatodr. J vel .. _ . ,.
vara criminal, legitimidade da sua indignação c

e a
dos

conceitos a que deu publicidade.
lEntão, o dr. Amalio da Silva sur-

preliende toda a manobra, fraudulenta,
urdida em tomo do feito commcrcial
que foi a fallcncia do Lloyd Espirito
Santense, até desvendar flagrantenien-
te a protecção criminosa dispensada
pelo juiz Torquato ao patrono de
Kno.wJ.es & Foster.

Aprecia longamente as cir.cumstan-
cias todas da cscripttira dc penhor»
dos navios "Rio S. Mathcus" e "tRio

lon-

a cevlas forma-

ou-

Itapemiriiii", imicos bens da empresa
fallida, dados áquella firma americana
em prejuízo de todos os dentais eve-
dores...

Mostra a fraude que presidiu á au-
torização imprescindível para essa alie-
nação, a assembléa geral forjada aqui,
na rua Primeiro ile Março, quando a
sede da Cuuipanhia, por seus próprios
estatutos, í na cidade de Vicloria; a
falsidade da representação de um dos
signatários da escriptura, dizendo-se
procurador de um membro dterminado
da directoria, quando o instrumento da

procuração diz coisa diversa; o falte-
cimento de um interessado directo na
operação na véspera mesma de ser la-
vrado o contracto, tudo escudando na
nrova calai contida nos autos, tudo
analysatido á luz das prescripções le-

gaes, dos 'princípios jurídicos comezi-
nhos e corriqueiros...

Chega afinal á acção proposta em
nome de seu constituinte, para excluir
Knòwles & Eoster do quadro geral de
credores da fallcncia, acção julgada
procedente pelo juiz da 2" vara ctvcl
dr. Mãaliaklp Guimarães para o ím

pedido.
Dessa decisão intenpoz o patrono da

firma americana o recurso de aggra-
vo, na fôrma da lei de fallcncias, e o
accórdão lavrado pelo desembargador
Torquato nesse recurso é apreciado
dapois de lido ao juiz e á assistência.

O relator concilie nada menos do

que isto:
Ou a acção .proposta é a rcyocalona

ou pauliana e nesse caso é ntilla. por-
que foi proposta por parte i.Hegitmía,
desde que a lei de fallcncias só a attr--
bue ao liquidatario, ou é a acção sum-
niaria ipara excluir credores, admittida
e regulada pela mesma lei. mas nesse
caso lambem é ntilla por iuipropr cia-
de dc acção...

A assistência ri. mas ri alto, e o

juiz manifesta-se diamaiido-Hie a at-
tcnçfio...

O dr. Amalio da Silva aprecia então
o dislate dessa conclusão, lendo na lei
J.0J4. de iooS, que regula o processo
de fallcncias. o dispositivo que estatuo
sobre a acção revocaloria, com todos
os seus pnragra.ph.6s.

Mostra que esse remédio so tem Io-

gar quando se não trate dc excluir
creldorcs. mas de chamar .para a massa
alguma co:sa que delia haja savJo irre-

guiar, illegalimuile.
Assim, de íaeto. ,são as h.vpothcses

todas da einftneração legal.
1N0 caso, não era disso que se tra-

lava; não pretendia o sçti constituinte
trazer para a massa coisa que delia
houvesse saido. mas unicamente cx-
cluir Knowlcs & Toslcr do quadro gc-
ral dos credores da massa.

Enira então no ponto essencial des-
sa questão.

a\'o julgamento do recurso interposto
pelo patrono iprotegido do desembarga-
dor Torquato, o aceusado tem oceasião
dc ler da tribuna a longa petição im-

pressa da acção que ia propor, para
dar eifiticiencia ao julgado, isto é, jiara
infpcdir se cohsimanassc a iHegalidaJe
de receberem Knowlcs èi Eoster todo o
acervo, etn prejuízo dos credores le-

gitiiuos. , ,
E 6 relator do feito, o dcsetnbarga-

dor Torquato. enxertou 110 fecho do
accúrdã'0 coisa que não foi òbjcclo de
discussão, coisa que não foi contida na
decisão da Câmara, trancando assim a
acção dos prejudicados, pondo termo
ao procUJimento judiciário'... ';

Effcctivaincnte, o ju z Torquato oV-
dena ao juiz da falUmcia que faça o
pagiunento a Knowlcs & Foster. "in-

dependentemente de qualquer recurso
ou da propositufa de qualquer acção."

Mostra o dr. Amalio da Silva, que o
relator, sabedor dos termos até da pc-
lição inicial da acção que ia propor, p

O hall do hotel rutilava e o seu es-

pleiidor era desses que, á simples prt-
meira vista, se impunham como a mais
acabada affirmação do triumplio do pa-
lace nesta nossa éra de grandeza 111-
dustrial e turishw. A luz proveniente
dc três immensos -lampadarios pemlcn-
tes do tecto banhava seis columnas im-
ponentes de mármore artificial, que, ali
haviam sido erguidas para stniulaf. a
riqueza que um estabelecimento da-
quella ordem c obrigado a ostentar.
Ao pé dc cada columna- se arrimava
uma mesa de carvalho, cercada dc quá-
tro poltronas Luiz XIV, de um cstylo
tão inverosimei quanto o mármore das
columnas ao lado .de que permaneciam

Nos intervallos disponíveis havia um1
numero infinito de niesinhas, de pro.-
porções mais modestas c sem outra \)tf:
icnção senão a de estar ali provisória-
mente para atteuder á fluenciaída
clientella.

•Essa ultima, com efteito. era um
verdadeiro enxame, composto todo eXe
dessa gente cm cujo grupo as cabcllei-
ras fulvas 011 negras, ou as próprias
calvas, os vestidos dc baile c as casacas,
os sapatinhos de selim e os escarpins,
as pedrarias c os charutos, a coqiiette-
rio e os galanleios, constituem a niais
perfeita e «mbriagadora das liarniouias
para' o cultor do sport de viajar com
elegância e fasto — um dos ideaes da
nossa geração. Não faltava sequer a
americana rica, jovem e namoradeira,
encantadora de fôrmas c simples de es-
pirilo, apparentemenle eeduetora e pio-
fundamente, enfadonha — attracção 'e
ornamento infalliveis de todo pataee
que se preza. Para attender aos appel-
los e ás exigências dessa multidão bem
ijantada, um creado corria como um
fuso, de mesa e nimesa, de casaca com
botões prateados, ora a carregar tuna-
cafeteira de barro e ora sobraçandq
uma bateria de licores.

Acerquci-nie de um grupo formado,
cm torno de unia das inesas.de carva-
lho, por varias senhoras e cavalheiros,
mas no numero dos quacs sobresaia a
pessoa do conde de S.... diplomata
cujo desejo de terminar a carreira mira
posto ameno da Europa fora eurfim
realizado pela bondade do soberano a
quem servia ha mais de trinta annos.
O conde de S... é um desses homens
raros que, a certos dons dc presença
apreciáveis, reunia 11111 grande lacto. o
uma Rrande affabilidade, assim como
certo "espirito e alguns sessenta annos
de edade. No momento cm que me
approximava uma senhora acabava dc
lhe 'dirigir a pergunta tremenda com.
que impretcrivelmcnte, de dois annos rfluS
jiara cá, as senhoras indagam do tçm-
po que ainda durará a guerra.

— Mais, Miidaine, — disse o conde
de S..., inclinando-se respeitosamente
—Ia Roumanic nc fait que decommen-
ccr. . .

A commissão de Finanças
saltia a fogueira do sr.

Erico Coelho, mas atira
nella o. sr. Maximiliano

Com a presença dos srs. Victorino
Monteiro, presidente, Utieno de I alva,

João Lyra, Alfredo EMis, João Luz

Alves Erico Coelho, Francisco Sa e

Leopoldo de Bulhões, íunccionou hon-

tem a conrmissão de Finanças.
iFor.r.n discutidos apenas do's pare-

ecres, mas a reunião teve capital nu-

CONTRA O AUGMENTO DA QUOTA OURO
m '—

A representação da Liga tio Com-" 
mercio ao Congresso Nacional

-—_ %-^ .

O diplomata enrubrecia ligeiramente
sempre que lhe acontecia, cm circum-
stanciás parecidas, encontrar a plirase
que lhe permiltia, sem ficar calado, dei-
xar de responder exactatncnie ao (|iie
lhe perguntavam, li, desta feila, en-
rubreceu como das outras vezes, A
curiosidade de sua interlocutor» não foi
satisfeita o que lhe dava o direito, a
elle, tle repetir á pergunta assin^ que |
se offercccssc um novo ensejo. Contr I
nuanios, todos nós, ;i ignorar qual o j
praso provável que o conde dc S... é
outros homens da sua experiência, cal-
culavam pata a terminação da guerra.
Mas, por outro lado, soubemos da in-
tervenção da Rumania. E a coisa fra
tanto mais apreciável quanto, os jornaes
não haviam publicado a noticia.

O nosso era um grupo de neutros,
intimamente partidários, iiá sua -maioí

ria, da causa denominada dos aluados.
E um sonho ha muito entrevisto, e ap-

petecido, cuja .realização se tornasse et-
fcctivii, não produziria entre nós a sen-
sação que deixou o facto annunciado.

Durante dois annos consecutivos a
Rumania foi, para nós, motivo dc çon-
stantes prcoecupações. aggravadas, 111-
felizmente, por incertezas não menos
constantes quanto á sua futura attitu-
de. Avaliamos com sincero àmargor, a
nenhuma cfficacia que poderia ter, so-
bre o espirito frio do flohenzollern que
lhe servia dc rei, o riiytmo calculista
de Helena Vacaresco, poetisa nacional
dc quem a França era credora,
incute falando, pela publicidade devia
mada pelos jornaes de Paris cm
do seu esboço de noivado com
soberano, então princiiií.'
eram tão pungentes

moral
letra-
torno.

actual'
herdeiro.. I'V

incertezas ins

piradas
morreu
de nós
prejuízo

quando
nenhum

cou.
o u i IV.

A ma-
cniiK'

fttiiccio- da

ago
do

de
Porcjuri-Vo.

quasi
urrioCi

Ama

Viiin fcstii ovgtmi/nila prla Asso-

(¦iiii.fio lirnsllcirit tlu Ustuilmitus

Rcaliza-se depois dc amanhã, 110 sa-

lão noltic do Jonioi do Commercio, a

Ua

lllitl!
O Cl

festa destinada a comnieniojar
inrio das Bellas Artes no Brasil,

àsociação llrnsilel.
festa dó dia r

a pela
liantes.

sob Oi
a

1 mcihorc
ir-sc dc

1 au'i
trand

netos,
¦ bri-

11,
Prcsidii-a-á

Cos
J!cl!
pro

üircci
o professor

r da Escola
cxccutanilo-s

llap.tisla
Nacional

um b; Arte .
anima, no qual figuram elementos

icos, como os de Arthur N'apoleào,
mie, juntamente com Barroso Netto.
deliciava :i assistência com o celebre
$>:hcv:o, op. P?. de Siiitil S.uns. Sc*
j;inr-sc-ão outros minicroSi ;i c;irj.*o ile
Xinlr.ha Veiloío. Mitano NTa3cÍmenio e
outros, havendu ainda a parte literária,
que, por certo, agradará bastante.

Não sendo tinta festa remunerada, o
íiecesâo i\ mesma será por meio ile con-
vites, .ia quasi todos distribuídos, ex-
ceplo i'ara acadêmicos, que terão par-
tictpações especiaes nas por'.;is da9
respectivas faculdades.

 ».T^-«l»<£><f-lC!«-— —

COMPANHIA DE SEGÜKOS VA-

iminalnienv
seu aspe
ciou;
argumentos,

o absurdo dessa
. invocada como ro-
advogados honrados,

croicio honesto da

dr
defesa,

o advogado por abordar a
inconv;'.-.lciic.:-a do 'Ministério

Publico para proceder c:
contra elle. vcutf&imlo o

lesai, doutrinário e. constitucional.
Com grando copia.

evidenciou o aceusado
doutrina só ago
lha, contra; os
impôs, quo. no cx' 

profissão se insurgem contra o.-

5523 'torpes e canalhas
Apr.cia longii:il:i'.'lç o

pretender revogar. disposição expre^a

le direito substantivo, contida no Codi-

to Penal. q»= h>gfisla -para todo o paiz,
.vai o texto sorrateiro dc um. rcgiu.i-

mento do ltxccutf.vo. çoni jitvisdtcçao
apenas no Districto "Federal. ....„'„

¦Fala da autorização do lcgi»lativo,

com que procuram os juizes disfarçar

o disparate, para. mostrar que a Con-

stiiuiçao Federal não sancc.ona tae-

delegasõcs de poderes, 1:0 nosso
'men republicano, onde o;

soberania
sua harmonia c

sua

f.ic: de

lição publicada no Correio da Manhã,
e na P.poca, muitos djas antes dc la-
vrar o accordatu, o relator, para ser
agradável ao patrono dos comniercian-
tes americanos, niettera na decisão essa
coisa extraordinária...

Lê ao jui:'. a certidão fornecida pelo
secretario da Corte de Appcllação, at-
testando nuc a decisão proferida pelos
juizes c totalmente contida na .minuta
elaborada pilo presidente da Cantara,
transcripta sempre ipsis ivrbis na acta
do julgamento, ceitidão que egttalnien-
le transcrevi', em item aparte, os ler-
mos do julgado em questão, sem o ad-
detido posto pelo relaiut' criminosamen- dc um
le. Ça, por

O promotor Honorio apartea. per- sj,,us irmãos
guinando ao aceusado se o accordam
não está assignado pelos demais juizes
que funccionarani.

E nesse caso, manifesta o promotor
;t sua opinião $:\o os ou;ros dois tam-
bem .prevaricadores e o aceusado não os
descompoz...

O dr. Amalio explica que esse facto
não impede de que só a esse, dos ires
responsáveis veilivrasse, sem negar que
os outros mereçam cgual reprovação.

.Mas, ipreferiu pegar só esse juiz. por-
que lhe pareceu que os outros haviam
firmado o accordam confiando
collcga...

Ora. provada a acção cotidcmnave
do dezcmbárgndor Torquato, conto es-

perar que não vibrasse de indignação.
ele, um profissional escrúpulos", lio-
nesto, habituado a não fazer pedidos a

juizes, a rejeitar as causas excusas :...
.Mostra c mi a lição dos diecionarios

que os cpitltcíos usados nas suas publi-
cações e taxados de injuriosos eram ps
únicos adequados á acção do juiz pre-
varicador, dr.quella forma, conhecidos
110 vocabulário da lihgua portugnep...

Neste ponto o juiz entra a apartear
o aceusado, dizendo-lhe que essa e a
sua opinião pessoal...

O dr. Amaliq replica cncflgicnmçntç
insistindo pela liberdade de defesa que
lhe não podia ser cerceada.

Denuncia, depois, ao juiz e á assis-
teucia. lendo mu outro acordain.de

que foi v lator. o dezembargador 
'lor-

quáto, e preso á mesma fallcncia, em

que aquellc declara que fora voto ven-

cedor o tio desembargador Saraiva.

quasdo nessa época esse juiz se acha-
va ua Europa.

A ultima parte ,1a
relação ao- dois '"provava-

dn contrariedádè ,1o libcllo
"Provará", diz o dr

pela Rumania que,
sua primeira rainha,

soube como fazer para, sem
de suas apreciações fmuras,

tratar dos méritos iltcrarios dc Cai;-
I meh Svlva. O que se publicou a resper-
' to fôrma mu compêndio de reservas c

[ ¦reslrice.õcs
I .para uma
I traduzida.

Dándo-hos a noticia que uinuniero' 
pe<o o conde de S... nos arrancava

I de cima da consciência ! A ser exact.q
I o annuncio de intervenção da Uumaiiia.
', 

i«so representava uma bandeira a mais.

, depois da dc Portugal, a ser cosida, no

escudo dos aluados c um auxilio de

i seiscentòs mil homens que. 1'ostos onde

estavam, iam proceder de modo a 111-
' 

curlar dc meio anno esta guerra nor-
' 

renda. E. para as ironistas. havia tam-
Ih-i-.i o quadro primorosamente .realista
dc um lloiienzollein a juntar-se a 1'ran-

verdadeiramente penosas
autora lão abundantemente

consideral-a mais forte do que os

i \pcnas o conde de S... acabara do

nos dar a noticia já mencionada, nina

das senhoras do grupo inslantaneanicn-
' 

te, sem comtudo 1

| po que jazia.
; coslo

portaiicia. _.'¦ . ,,
parecer do sr. João Luiz Alves,

favorável á permuta qne o governo da

União pretende fazer com o de Fer-

nanibuco, de um terreno do cá'es dp

jiorto do Recife, de domínio federal,
-por um da anliga "Recife Draynagc.,
-pertencente áqiíelle. 'Estado, foi ass'-
tgnaldo por toda a commissão, sem de-
'bate. , 

,,',,
¦Entretanto, o caso do celebre cre-

dito de 357 contos de réis para satis-
facão de compromissos contraídos pela
Facilidade de Medicina da Bahia, nos
exercidos de 191.1 e 19.14; provocou
uma verdadeira crise, na commissão.

¦O sr. Victorino Monteiro pedira vis-
ia dos dois pareceres relatados pelo
sr. Erico Coelho, que da princira vez
se mostrou contrario á proposição da
Cantara attinente á abertura do credi-
to, allegando que à Faculdade da Ba-
hia lirtha recursos suíficientes para sa-
tisfazer o seu de'bito, e da segunda re-

jettára tanübem a emenda do sr. Pires
Ferreira, moldada aliás pelo seu ente-
rio, fazerido dopender a abertura do
credito da condicional de existência
ou inexistência de recursos nos cofres
daquellc estabelecimento.

•Isso oceorreu ha duas semanas. _
Hontem s. ex.' c.vpoz as observações

qtie fizera com o estudo das informa*

ções prestadas c dos documentos re-
nicttidos pelo ministro do Interior ao

Senado. i;. _ „
A allegáçãa do sr. Erico Coçlho,

Contra o pagamento do alludido deln-
to pela União, era que a Faculdade to-
ntára taes encargos, quando soo o re-

gimen de plena autonomia, não tendo
o ministro do Interior dc então auto-
rizatfo de qua>!t|uer modo as despesas,
dc que elle resultou; e era mais que a

receita liquida do referido estabeleci-
mento, cm 1915.0 já neste anno monta
a 24S contos de réis, que esiao natit-
raWente nos seus cofres, tuna vez que

.dellcs não podiam sair, senão por au-

torização do governo.
¦Pelos documentos que lhe foram ipre-

sentes o sr. Victorino Monteiro ven-
fioou que a rcnfcla l;quida dc 1013. fora
de 50 c não de 124 contos de reis c

renda deste anno fora inferior.
S. ex. verificou ainda que, em vez

do saldo- dc 24S contos, que o sr. En-
co Coelho sv.ppunha existir nos cotrçs
da Faculdade, segundo declarações do
director da Faculdade, em otncio que
estava presente, havia ali o déficit de
iS'ó contos, sendo augustiosa a situa-

ção daquellc estabelecimento de ensino.
•O sr. Erico CocHio, usando da pa-

lavra, mostrou-se hielindrado com as

palavras do presidente da conituissão,
.das quaes inferia estar se-.ído posta em
duvida a sua. . .

. Foram informações do próprio AH;
nisterio do Interior, reinctlidas a
mesa da Câmara, a requerimento de uni
.deputado, que lhe deram aqttellas ei-
fias dos saldos líquidos da renda da
•Faculdade da Balhia,- em 1915 e n"te
anno; c c»"10 ° Regulamento do En-
sino cm vigor impede a applicação des-
ses saldos senão na constituição do
-oatrimonio do estabelecimento, s. cx.

considerou que elles deviam estar in-
tactos.

Para seu desaggravo, s. cx. requeria

fltie, por intermédio da mesa do Se-
nado, fosse pedida á inena da Câmara,
copia das informações prestadas pelo
ministro do Interior, a ¦requerimento

do tal deputado.
Em seguida, falou- o sr. João Luiz

Alves, declarando que a commissão não
•punha duvida na 'palavra do sr. Erico

Coelho, que lhe merecia, a, cila, a

maior csliiua.
Todos estavam certos dc que as cor.-

tradicçCcs eram das duas informações
do Ministério do interior, parecendo,
entretanto, que as , informações fome-.
cidas á Câmara, c nas quacs se lou-
vá.ra o seu collcga, obedeceram aos
•' itens", formulados, pelo que não

iavaitiçafãm a mais detidos esclareci-
mouros. '• .. > •"• ¦
- .Mas o facto c qu'e 'havia o. debito d.-v

'Faculdade da Bahia":1'Atem,, disto havi'1
¦exigências dniperiinertteí-^diis^.-CTedorcs,
todos éstrajiigélfos. : 

''-.t-Ji": . ' 
.

¦ Era preciso satisfazer o compromisso
e satisfazel-o sem a delonga de dis-
¦ctíssões imiteis. '' ¦

A emenda do sr. Pires Ferreira con-
ciliava o (jensániento do sr. Erico.Cpe-
lho com essa'necessidade' imperiosa de

-lattcnder ao encargo que comproifict1...!
o credito do nosso ,paiz.

j Ella autorizava a abertura do . cre-

fdiio, para o caso de não tu' a Factil-
"dade recursos próprios; se a Eaçul-
• dade os tivesse, a emenda salvava a
I hypothcse, o debito seria satisíeiio por

esses recursos e não -pelo governo,
i Mas o sr. Erico Coelho era cojitra
, o credito c contra a emenda e insistia

i no requerimento.
A commissão resolveu, depois dc

largo debate, indeferir o requerimento,
porque a ter de pedir a copia daquel-
Ias informações devia pedil-as directa-
mente an ministro do Interior c não
á mesa da Câmara e porque cile era
inútil! ...

•Contra o voto dn sr. Erico.. arçc-
t lou a emenda do sr. Pires Ferreira,
l,cò.nfornie o parecer do sr. Victorino.

senador flum

E'"esta á representação que será en-

Ia ao Congresso Nacional pela i.igaviada ao Congresso
do Commercio :

"Iixntu srs. membros
Nacional. — A I.iga

de
dentou-

do Congresso
Comniercio — era

duas febrceeiítações que teve n honra de
dirigir o v.v. eex. - esforçou-se por
nicnstrar. c pensa ter conseguido
slrar, que o augniento da quota ouro dos
direitos de importação, niedituuc o1 qua 1 si
espera poder levantar recursos para.acuu.ir
no anno próximo «o cumprimento <io

jr.ndme-loan, à praticamente uiçapaz ui
produzir esses recursos na medula Uo 111
«essario. .por um lado; pe'o outro, elo-
sitivainente oppressivo, suítocante, miquo,
para o comniercio em particular "

ral, liara todas as classes que
'tÇafTlintifou, 'Pordm,. a demonstrar
o mie tiflCE.iva t passou a indicar como e

onde ' »SVr, 
'deveriam «Mjl"^g

e obtidos esses recursos. «111 termos df 
juo

sobrecarregar uns cm tencficic, de outros
de tornar aimla mais intensa a fl"

.. cm. B'-
trabalham

tributaria,OU . .
cRiialdade, . verdadeira "^««'tíj,; A„ mccom mie a uns se exige mais dc1 que

reconhecimento de regalias, favores,
cües, mrivileglos, coiisideiavcmetL

rsUdocTr^ rs^i/t
' ado sentimento de dignida-

exuma us classes que
passo que se res-

íscn-
exce-

CARNES VERDES
MATADOURO PE SANTA CRUl

— Foram abatidos hontem:
542 rezes, 86 porcos, 19 carneiros e

4; viicllos.•• Cândido 
E. de Mello,

Dtirisch & C, 1-' r.; A.
76 r.: Lima & Filhos,

4 v.; Francisco V. Ciou-
18 v.; João Pimenta d<

; Oliveira Irmãos & C„
Basilio Tavares. 7 r.,
dos Rctalhisias. s r.;

C,

para _
mente 110. eleva,
de c civismo que
representa, ao mesmo

limites da capaci-
abtcndo.se

(|llL>

seu

ei

. ,. Mol de Ia fin:
intar-se alçou o. c°rA|.,vac |,.1Pcar cm pe3Soa as informações

descansado contra o eu- , 
Envin(las ;, Caroarà pelo sr. Carlos Ma-

poltrona, .ergueu o l"-5'"^-! xim||jall0i e vac mostrar da tribuna do
aprumou a cabeça c ";'''"'.' '''"-'^ 

Senado que o ministro do Interior é
„ seu olhar. Xo-cslrc o »l pos o a< lo duas 

palavras...
gar em que nes achávamos i.av.a »w« —«g-o-aev» ro- •
mesa cm roda da qual, todas as notiC>, 1.-^  „imuijiiiiiijj
se Teuniam o barão dc W... ministro|WTOsBnMBMB

da Áustria, e seus societários, h, a^H 0yeis? So..pode vender eincomb-

senhora mi questão 03 procurava, ani-1JWI çues vantajosas a firma XAnXS-

mida pelo intuito de conhecer a cs-»»J)K0.'-MAUTJNS &C., ma do

pecie dc sensação que experime.tt.tria -

òs seus olhos perversos ao depararem
com a expressão de desengano qttc.de-
viam estampar aquellas physionomias.
Mas os austríacos, nessa noite nao se

haviam reunido cm publico. E, pe-0
contrario, cn, vez-de quem pensava, o

seus olhos descobriram, correndo em
lorge Rocesco, o l ri-
da'l.cgação da Ruma-

ínuazen

i jantar. Conhe-
. gente naqüella

isolado, não se

regi-
órgãos da

racional tem assegurada a

independência...
A funeção legislativa por 

ser priva-
liva dn Congresso é indelcgayçl..-. '

ãophishta grosseiro que se urdiu, de

que o poder legislaltivo approyou •¦¦

pois ouanto fizera o executivo,
p-.so, baslandocom seu

fizer
próprio

•cae

regi:
e) 11.

>TAS — Rua Primeiro de >!-ir.

is mm oe hoje
R. de

ro Gomes
S. El

a; o
ncisco

ho-

Mathildc A. de Souza Nobrega,
10 horas, na egreja de S. Francii
dc Paula.

Waldcmira Monte;
ri=. na cireja de
F.r.iia.

1) Francisca Cândida de Magalhães,
és S t;. horas, na matriz de S. José.

Huiiita de Souza Barbosa, as n ho-

ras na egreja do Sagrado Cotação dc

Jesus, Piedade.
1 ir Rodolpiio Silveira, as 9 horas na

Caihedral.
•Antônio Toaquim Vieira, as 9

ea egreja da S. Casa cm Cascade
. Fianeisca de Oliveira, as o iU
*.t= na Capcila da Raiz da Serra

. remira Messias, ás q horas, no

*ino Espirito Sauio do Estaco.
Fuüna Pibeiro dc Souza, as 9

gas tia matriz dc SanfAnna.

approvaçao,
isurda c inconstitucional,
dc facto. nos termos do

taria citada...
iva os actos, in-

a boa
nres.La

s para
forma 1

consideração
I além de i
I não existe,

texto da lei orçam
Ncu só cila approv

slrucções, rcgiilameiiK
execução das leis, na
da Constituição Federal,.como tanibe;
limita a approvaçao áqueiles que já c

tiverem cm observância...
Não se pôde ordenar prosiga t;','.

coisa que não teve inicio ainda...
Tudo isso, palpável, evidente torn

se uma arma de solidariedade dos ju
zcs contra um advogado, porque
classe dc advogados deserta da fiicit
c não faz valer contra o .-.buso innon
navcl o seu direito, as suas preroga'

jfesa foi cm
,'s" derradeiros

Amalio da
Silva, que o desembargador Torquato
ile Figueiredo, é uzeiro e vezeiro na

pratica da prevaricação e '' provará que
assim sen.lo cabem-ibe os cpithetps de
cynico, immoral, etc. "

' 
No desempenho dessa parte Cto prn-

gramma que se impiizera, o 'r. Amalio
da Silva 10 um grande numero cie ccr
tidC.cs de vários cartórios, cm «:

prova que o desembargador

, direcção a nos.
t meiro secretario

"'uésdc 
que eu 1v.0rr.va no hotel, havia

cerca'de ires mezes. a p-.^spa de Jorge
Roct«co era. Üe algum modo, o .lieina

| favorito 'de todos os commenlarip:
após o almoço e a-pó:

I ceitklo embola tola
casa, o rutuaico viy

I a'.-',.r'oximava de uinguein e ia. a potl.o
c'ipotf:o, risduxindo 0.1 seus civr

tos. Tornara-se assim v.u
cuja tez esmaecia
dia 'paa outro. E
pa«l'dos cm que
boiei, nillglfem
inente ir
profunda
todos

.Ouvidor ni e 05 e nos antigo

[ rua dos Ourives ns. 39 a 43.
!( Inlll 'I M B illll

(>l'i;i,A TIvlillA AbHF/1'A"

Tom o ti'íulo acima o segundo volu-
I me, agora public.tl.lo, dãs obras do gran-
Ide cscniptnr .portuguez Ramalho Orli-
| pão, Pela Terra Alheia, fôrma um livro
| de .ilió paginas, constituído >por notas
I de viagem, nas quacs Ramalho Orligão

| deixou brilhando singularmente o seu
i íespirito observador c a sua critica inc-

gualavel. .
.Cheiraram já a esta capital alguns

• exemplares do inuito apreciado traba-
i H10 a que nos referimos.

tringin severamente aos
dado tributaria dessas classes,
te sugRcrir luxas .ümpraficavás, tributos
iií.sürios. K os factos confirmaram 'plena-

«.ente a sua espectativa: do commercio,
.proprioiiicnte; nem tuna voz se levanto 1

par.a prolestar contra os' indicações da L-
ua ; era o silencio expressivo, o sellar o
ipacio de sacrifieio nuc se., propunha íazer
com a Nação, 'assim expresso :

— Poüpac-nos esta medida que repu-
tamoj excessiva e violento, no mesmo
ieiimo que praticamente incapaz dc. satis-
íazer os vossos intuitos fiscacs. desisti dc
OUBinentar ainda esta barbara tarifa adua-
reira sem cgual 110 inundo civilisadu
dir.se o comniercio á Nação — c nus vos
daremos meios do acudir com largue»
aos compromissos de honra que se vao
vencer; '¦ ,. ,

A Nação, porém, .pelos sem alio. .Jio-
deres, faz-se esquiva a este accordo saiu-
tar. Acolhe-o, a principio, com sorrisos
c bondade que permittem esperar uni PlC;
nn exito ; mas abstraindo a condição ba-
sica que era a alternativa. — ou aligmcn-
lo da «nula ouro, ou outras todas esco-
llic, a seguir, o que lhe convém, das ta-
xis suggcridas, e as sidopta ao mesmo
tempo que .persiste em aiigmentar a quola
curo, ainda que cm menos ovultada pio-
fiorcão. Consunia desta fôrma o sacriti-
cio voluntário e patriótico do comniercio,
nobremente deposto 110 aliar da pátria de
nascimento ou de adopção, no passo, que
delle dispensa outros ramos dc actividaiic

.protestam e se eximem ao dever tis-
•111 um momento dc tão graves respon-

Síibilidadci ,.
•O couuuercio, vedadoj, volve os olhos

c-ni torno e pergum.i a si mesmo se nao
teria sido nrais coiinuodo, mais ladino, mais
liiüiláno. .porque é mais agoisla limitar-se. a
defesa do seu ganlio no Icrrenq material
dos interesses, sem cogitar de circunmtan-
cias que alheios erros, •alheias culpas, vie-
ram creando e vão clcsabroetiar para a
viila financeira da Nação.

Sacoile-o, iiorém, ainda, uma vibração
di movimento espontâneo c impulsivo que
levou quasi iinplorante, á presença do
chefe da Nação ; c é nesta vibração, pre-
cuisora de novas esperanças, ou de um
geral e justificado descontentamento, 1"e
o comniercio vem, pela ultima vez, nesta
questão, recorrer aos altos poderes nacio-
nãos jara que ouçam a voz tio contrt-
liuinte. altendam an lado de angustia dos
que. dircctameiite transportam, dos seus
cofres, -para o -erário publico, o somma
enorme de impostos que depois .reembolsa,
rão a pouco e pouco, de consumidor, mas
dt qual serão privados eiiiqiiaiito, c desde
que. os artigos tributários não encontrem
corsunio.
O AUfiMEXTO I)A QUOTA OtiHO

K' EXCESSIVO, VIOLENTO
E 1XIQUO

Dos argumentos. c das demonstrações
nuc a I.itfa do Commercio teve* a honra
de submetter ao elevado critério dos le-
gisvutores. íc evidencia, em . resumo, de
moílo h.eotitt.-sVavcl ,,

i"l — A commissão de 1'mancas, da
•Câmara, «alienando que a INacIVn precisa
de ouro .para solver -còniproiuissos ncsla
t-Fiiccic, pede o 'aiiRmeulo da quota, ouro
tlol direitos de iniportaçáo, primeiro
a 6.5 "I", depois a 55 "I" — u iue prova
ircáimçnte que 'pcdfi demais ; toinii por
base esse augniento . para calcular receita
irais elevada nessa espécie : delia deduz
as despesas, c ainda resulta um saldo. —
outra prova de que o pedido é excessivo.
Ao envez dc o confessar e moderar o
j.rctcndido augniento da quota, converte
cm papel esse saldo, para com cl'c cair
o lícficíí orçamentário cm papel.

-••) _ o governo, por seu lado. c pre-
ciso dizel-o, dá apoio a este procedimento
deixando que a quota ouro. recolhida pelo
llanco privilegiado, seja mantido cm pa-
pel — como de facto é cobrada — e so
«•: converta e.m ouro quando aperta a ne-
ccisidadc, perturbando o mercado cambial,
nellc nctuaiulo com a mesma ou maior
irregularidade dc une. cm tempos paísa-
dos, o 'riiesouro directamcütc concorria a
lomar cambio.

Esta pratica tolerante e illegal exerce
scliré as taxas cambiaes uma aecao dc-
ivcciutiya que secuiiiia e a aparava a que
ii na 

"proporção de .1.1 "i" vem causando
as .imitadas emissões que fizeram subir
di d.\i.ooo para 1.060.000 contos quasi
o dobro, a massa de panei moeda dc cur-

.so forcado, que infelicita c degrada o
¦pr.iz. . .

Tudo leva. portanto, a raciocinar que o
aiiBiiicnto pedido sobre a quota ouro 11*10
é só na já avaliada proporção que indica
a eo-umissüo de Finanças: ó também, e
será cada vez maior, na rm\o direcla da
liepreeiaião do cr::nbio. Já verificada e íiin*
di •esperavei. podendo attingir expressões
que 05 legisladores responsáveis da situa-
ç.io que se está preparando, não lêm tal-
vez ainda julgado concebiveis : — o nuc
tudo demonstra que esse augniento, além
de excessivo. O- violento.

_VÕ — Onerando cm fieral toda? aí mer-
cadorias He im|jrtrtção. tanto ns sttlier-
fim?, como as di^iciiAtveiF, como as dc
primeira -e indeclinável necc^^ifiade. o nu-
piiienlo da quota ouro veju considerável-
mente aggravar circunisláncias precárias
mie se traduzem no grande, augniento do
.pree.0 <le-£as mereiídorias já determinado
por outros íactores, taes como a depre-
ciação (lo cambio, o encareeímenlo cios pre-
cos dc origem, a elevação dos fretas, segu-
ro; c mair, despedi de importação. A to-
dos estes rk-mentos conjupadus 'pira ain-
di nrais diíficultnr o tornar a vida cara,
virá. por neto c.^p;mtaneo do» que Icyií-
Iam c Rovcrnam. sobrepôr-se o augmento
da quota ouro. K.Híensa1; regiões que, cnnio
o norte, ivivem tia importação, sentirão
cli.fficii!larcm-se-lhes os meios dc subsislen-
cin já cícas?ns cm luta com .1 tremendo
crise que alravc-sam.

O nimniento da quota ouro, nrslc? ter-
mos, além de excessiva c violenta, é Iam-
nem iníqua, tanto mais quanto

contos na mesma espécie, levantados de
outra íúrnra, terão feito sair a uo.ooo
contos ouro. ou :64.00o contos papel, a
carga enorme atirada aos lioinbros do nu-
scro povo, do infeliz contribuinte.

NO OUE CONCERNE AO FUXC-

OIOXALISMO rUBLICO Cl-

VIL E M1EITAR, O AUGMENTO
«A QUOTA OURO, AIiB'M

DE INÍQUO E' ODIOSO

Ao passo que desta, fôrma se concede
.11 iuaior força capilulistica com entrada,
não só a isenção dc contribuir, como e
seu dever, .|i.-.ra i^.trar o nome e o cre-
dito da Nação, mas ,tanibem um . iwcniio
de importância que, so elo, bastaria .para
equilibrar os finanças pubhcas, .«£*«»•£
aos aue consagram no serviço .publico toda
U sua cairacidade c actividade, a graía
que imploram de não serem.postos.na rua.
sem lar e sem pão, os oddidos desta classe,
cuia conservação «quereria, i-oo vmaitimo,
ciueo mil contos aunuaes.. rcduzíveis na
medida cm que estes -addidos passasem a
cfieetivo*. ... t

lCsta classe, dos funceionarios .públicos, e
n anais sacrificada 110 transe doloroso;
porque, além de ser a única que contrj-
bue fortemente com o imposto de venci-
nientos, acarreta, como ns' outras, com
a depreciação monetária no razão de mil
terço, cansada pe'as «missões de papel-
moeda e vae também tomar parte no ra.
teic para 'formar o grande .prêmio.a con-
ícrir á industria nacional que, alias, pa-
rece nada ter solicitado. .

Não é cxaggcradd computar cm .50 .
o que por todos estes processos conjugados,
imposto de vencimentos, depreciação nio-
¦netarii, augniento da quota ouro, perde
<íos seus vencimentos cada tini dos que,
civil ou militar, serve a Nação.

O commercio. dir-se-á talvez, nada tem
que ver com isto, Não c exaeto.

O commercio, além da_ sobrecarga que
dircctamcntc lhe é imposta, vè que quanto
nrcia so deprime o numero de clientes
mais diminuo o volume de vendas, com
que deve contar. 'Não pode ser-lbe iiidil-
{ciente, nestes termos, a sorte das outros
classes, mesmo quando abstraindo:se o caso
•unicamente ao interesse mercantil.

•Marchantes
¦\2 r. e 3 P-
Mendes &
.1-1 r„ S p. e
lart, 34 r. e
Abreu, 72 r.;
131 r. e 3* P-
Sf. cí 'V.; C.
Portinho & C 15 «Vi ^dgar 

de .\z
vedo, 20 r.; Norbçrto Ilertz. 5 r.; !•
P. Oliveira & C, 35

& Marcondes, 10 p., e

Sobrinho, 6 r. e 4 'P-
tForam rejeitados: 13

c- e ¦» v>
•Foram vendidas 33

kU"S.oclV: 
Caindido 'E. de Mello, 

]94
Durisch & C., 158; A. Mcnd-

•r.; Fcrnahdei
Alexandre \',

3|8 r., 2 p„ 1

com C.doo

r.;
Francisco V.

$;So

NENHXrMA DAS CLASSES PRE-
.TUDICADAS 1'EIiA OI/A5IO.

ROSA INIQÜIDADE FISCAL
PODE E DEVE DEIXAR

DE RECLAMAR

Km face de unta perspectiva que traduz
dcsegnaMade cada vez mais flagrante
tratamento íiscal das differcntca . classes
sociaes, cada unia das sacrificadas a çonsli-
tuição de privilégios odiosos e inconstitucio-
uacs. tem o ikvcr dc reclamar, liste dç-
ver. esta necessidade, se faz tanto mais
sentir para o commercio, quanto, depois
quando por um lado c como é de .prever,
o resultado da arrecadação da renda em
ouro fór negativo, c pelo outro, os -preços
de tudo se elevarem, como já se estao
elevando, ei expressões ilescoiuninnacs. do
commercio se lia dc querer lançar a culpa
d; actos c factos que, no entanto, tesul;
tarão loWlmente cm ícu prejuízo. Nuo
faltará quem pretenda ver n causa dos
males que da elevação da quota ouro bao
de surgir, na usara, na ganância do com-
mercio, aceusado de eximir-se á contribui-
ção e dc levantar os preços para locuplc-
lar-se á custa do consumidor.

Cumpro aparar c devolver o golpe, nti-
tes de desferido, deixando bem consignado
que na grande crise econômica provocada
pela medida tributaria deste momento, não
caberá ao comniercio n menor parçelLi dc
cumplicidade : 00 contrario, infelizmente;
está ipara elle reservada uma parte cons:-
deravcl d*: soffrbnrnto tto ver re^tricto o
seu movimento, reduzido o capital, decli-
naiitcs os seus lucros no meio do retrai-
trctilo ceral. da abstenção do consumo, que
é o protesto mais silencioso, -mas Btinulta-
•ncanrentc 'o .mais 'expressivo,, mais elo-
quente e mais doloroso mie uma população
em desespero pode oppòr nos excessos c
nrbitrios da politica econômica c íman-
ceira.

Tem .esgotado a T.iga do iConuncrcio,
cm nome das classes que -representa, ns
(palavras, as expressões, tis ICormulas de
que podia servir-se ipara respeitosamente
reclamar contra o aiismento da quota-ouro.
Espera do patriotismo de yv. cex. srs.
membros do iCohki'csso Nacioiml. que, rc-
picsciitanlcs do povo, sejam ouvidas e at-
tendidas as razões que expende cm defesa
dos interesses geraes c collcctivos do mes.
mo -povo c do nosso ,paiz.

•Sc, entretanto, esta esperança houver de
dissipar-se perante o facto assentado c o
consumar-se a todo transe, cabe ao com-
mercio desta praça e de todo. o Ilrasil
pedir muito reverentemente venia aos ai-
tos poderes da Xnção para lavrar bem ni-
tido e expresso o seu 'protesto contra a
medida excessiva, violenta, iníqua, odiosa,
com que se vem nmeaçadas, sem recurso,
as cintes que IrnUalbam e iproduzetn.

Queiram vv. ecxf acotlicr. a ; affirmação
di" nossa mais elevada c respeitosa cousi-
dciação.

424 ; Lima & Filhos, 254 t ,
Goulart, 411 C dos 'Kctalliislas 5.7.

João Pimenta de Abreu, 21S; Oliveira

irmãos &C 623; Basilio lavares, 78;
Portinho & C, 30: Edgard de Azcved»

115- .Norbcrto Hertz, 45 Augusto M.

da'Motta, 412; d'. P. Oliveira &C,

105, e Alexaitidrc V. bobrmho, 35- l0'

tal.' 2.689.
•MATADOURO DA PENHA —

Furan\ abatidas 1S reze». t ,'iPRlCORIMCOS 
— Para exportação

abateram liontcm 488 rezes, os srs.
"Oliveira 

Irmãos & Consp., das quacs
4 foram rejeitadas.

ENTREPOSTO DE S. DIOGO —

Vigoraram os seguintes preços:
Vacca. . . . ,.i $710 a
Carneiro. . * • J$8oo - i ..
-Porco. . . , . n|aoo 

J 
i$'oo

Vitcllu. -.- • . v $600 » -S300

En belio. tu bebes, elle bebe
CASOATINHA.

O DIA NO SENADO
UM TELÉGRAMMA POLITIQUEl*

" 
RO CONTRA O GENERAL

CARLOS DE CAMPOS

A sessão de 'liontcm, que careceu ds

importância, 'foi presidida pelo sr. t-e-

drò Horges, secretariado pelos srs. José
Metello e Pereira Lobo. .

No expediente, entre coisas dc some-

nos, .procedeu-se 11 leitura de 11111 tcl-

firamma do sr. João de Almeida Cas-

tro, vice-presidente de IXIatto Grosso,
relatando factos que diz se passaram
naquelle Estado e atacando o general
CàrJos dc Campos, que ali se acha.

Depois da approvaçao da nela ua

sessão anterior e dc conhecido esse cx-
nediente o sr. Pires 'Ferreira pediu a

mesa a designação de um substituta

para o sr. Lauro Sodré, na coiumissão
de Marinha e Guerra. >E a mesa dcsi-

gnou o sr. Soares dos Santos, que hon
•tem mesmo tomou posse.

Não houve numero para votar a or-
deni do dia, mas a discussão das mate-
rias- de que ella constava foi encerrada

È-ssas" matérias eram as propesiçõri
da Câmara autorizando a abertura doi
créditos de 1 tsfioSooo, para pagamcnU
de gratificações addicionaes devidas J
Manoel Ignacio da Silva Teixeira <
Heitor Hugo de Moraes, 1" c 20 offi-
cines do Hospiual Central do .Exercito
c dc 24:2oG$6o5, para pagamento a d.d
Zulmira Frazão Barradas. Zulmirn Va.
rella 'Uarradas e Cloris Varella Barra-
das.

Nada mais houve

DE S. PAULO

Todos os freguezes que com-
prain moveis

REDSTAR
dizem que cllcs sao
os mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados,
os mais liem acabados
e os mais fáceis de pagar.

Gonçalves Dias, 71
URUGUAYANA, 82

O caso de Matto Grosso

iprimcn-
ser sombrio

visivelmente de um
ccm'.o. em anvoiis os
indava dividido o

lhe fosse sitfftcienté-
imo ipara conhecer a causa
datitíelie ipheitonieiio -moral.

unanimemente, detestavam a po-
bre crentura.

Nessa noite, porém, era conto sç uma

ouira alma se tivesse apoderado dp seu

conpo. Kubro como viu punentao, a

boca escancarada intui sorriso de ex-
• cn-'ô.'s incalculáveis, gotMtiiio conto
¦[•ni pote. o homem parava a cada in-

staitte, a distribuir cumprimentos <¦

apertos lie mão. Tir.lia

qu

TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS
: PKL\S GRANDES MEUKA-

ÇÕES 1'MVSICAS PELO ESPE-
I <'l ALISTA
I DR. ÁLVARO AI.ViM — Exame

: pelos raios \. 1'rat. tios tumores tnah-
I (tnos, das moléstias da pelle — eeze-

j mas, das hoporrhoides, das articulações.
I atrophias, etc, da astltma,
! gotta. etc; largo da Carioca, i

dar |de io i|2 ás 4).

O ATJGMENTO DA QUOTA OUHO.
ATTItXGE UMAS CLASSES

YM BENEIFGÍO DE OUTP.AS

ysíena.
1" an-

EM LISBOA

ness

horas,
dura.
I2 ho-

Dt-

iio-

fa
do-

une,

1-:. após esgotar a matéria

ponto, o dr. Amalio da Silva
narração minuciosa, precisa e.
cimentada do caso judiciário que
origem ao escandaloso processo-c
porque ora responde.

Annuncia mesmo ao juiz e .1 assts-
lencia que vae entrar cm detalhes, e:::

minúcias, aiim dc que não possa per-
ivancccr dtf.ida no espirito de quem

quer que seja. sobre a accão condemna-

Torquato ;
Figueiredo ainda boje guarda com- i

sigo autos de acções que lhe foram con-1
clusos em 1907 (nove annos). qne fez I
baixar outros sem sentença depois de j
consçrvál-os em seu !<oJer, dois, trcs e

até seis annos... que passou anno. e
mais que isso. para lavtar aceprdams cm
casos dc fallcncia. quando a Ki ,ie!cr-
mina imperativamente que essa decisão
seja lavrada na mesma sessão do j.ul-
gamento c o mais tardar ua sessão itu-
m< dinta...

E o dr. Amalio. fazendo rápida per:
oração em que evidencia as torpçzás do

juiz, concilie, dizendo que não se aba-
terá deante de unia condeninaçrio im;
(i-.ta como a que lhe preparam, continuará
a exercitar o seu direito, ferre:eauilo os

juizes prevaricadores e 1 ir.rarã na ca-
dia com a cabeça erguida porque vae
convenci.io de que deixa cá íóra quem
para lá devia ir muito legitimamente em
seü loear...

U o dr, Antalio da Silva concluo dc-
baixo dc uma prolongada salva de -pai-
mas. que o juiz dcbalde procura con-
ter fazendo liVar os tympanos.

F. n d:-. Silva Castro mandava que
os autos lhe fossem conclusos para pro-
ferir a sciiteiK'i. ehiquaiuo Ç-. nrcusado
salúa acompanliada da mulüdüo. abra*
calo pelos amigos que o cercavam.

mesmo veslon \ (]i;i
..hora do almoço. Dir-se-ia que

... emoções por quê ipassára lhe haviam

feita esquecer 110 armário a casaca que
vestia ccntmt-.mente á noite

O Congresso (lo Livro Pensamento
Lisboa, 4"— (A. H.)—Hoje ao meio-

erá inaugurado o Congresso de
para

atirou-
pensa-

finalmente,
radar:
— Metts am

r.os

;os, me

r-il '

goas

Foi um espanto "era!: lí. s
r.i, Jorge 'Kosesco começou
uo; o motivo secreto das tua
Boftrera e a razão determinante .
altitude lisouba que maiitivcra ate

veapera. Ura um verdadeiro romance,
ct.ieado sobre as torturas de tittl dtpio-
mata neutro, cm terra neutra, cm con-
taco peraráneilíe e diarto com 05 col-

legas bclligerantcs dc um e outro cam

põ  seiti fyir.patiiias sinceras
¦ •arte alguma por não poder mai: .
tar-se c'scm coragem rara inamtcs-

coúti receio das aniipalluas que
pudesse acarretar. Quanta difü-

,pòr a cada .passo! Que
iças e sorrisos não seria

11111 homem, .na s':ua-
cm que elle se encontrava. c-:a-

incólume á tormental Elle, Ro-
considerava-se incapaz vie seme-

de

Livre Pensamento, realizandò-s
isso uma roniagcm ao cemitério
TOenàgem á memória dos livre
ciort $ mortos.

nossos braços, a 
j \ sessão dc amanhã será presidida

. I pelo sr. Theophilo Braga, e será dedi-
:s caros an::- i ca,|a ;, comnicmoração do 6' anniycr-

sario O.a Republica.
!**P" ¦¦jxQKHSX»*?-*— * "*•^i; Café Globo i-J^"1'

a I 

íantas
IiouV-nns

a de cito-
Set. 103.

em , v
cs- I d

. ale
r-se

tar-sí
isso
cttUaàc a trait
equilíbrio Uc graç
preciso para que
ção cm que
passe
«esco. .
lhante prodígio. O receio penpelno
cotr.proiV.C.vr-se acabara por lhe toiiicr
a força necessária para lutar, com lia-
bliiduli-. contra tamanhos embaraço-.

1 K. então ;o:nou a resolução radical de

cmniüdcccr c isota.r-sc. Uma obcessão
o perseguia iia dois mezes, a ponto de
ine tirar o sotiuio por completo — que
viesse a guerra, que o seu paiz inter-
viesse contra uns ou contra .'outros in-

fícrcntcnfeníe, mas' que iitterviesse,

j para que elle, Roscsco, so'.i':ie:se a qucni
: sorrir e com quem falar! iK. afinal, a

Rumania se declarara. Que ailivio!
Cela simplific bcaucoup ma vie,

exclamou o diplomata, cxhauslo:
Mon cher collcguc, resp"tfdélt o

conkle tíe ^S.... vous parle- conur.c Ic
rrir.ee de Tallcyrand. Seutemcnt, le
mol que vous ave: prononcé, Monsieur
de Talleyrand I a dit au momenl oú on
venait de lu: annonccr Ia morl de sa
fenyne...

i" de setembro de 1916.
X.

Protnovctiílo ti clcvnçrío çcral dos preços
dn totios ü-^ nrii^os assim supcrtriltúísdoB,
o r.-.í^ircnlt) tia quota ouro vae servir ;iaia
tainbein farer subir 11:1 niçsiiia proporia)
o? preços d"S pimiír.res ^nacionaes. que por
ruiucllcü se graduam tenilo por base a ta-
riú aduaneira eminentemente proieelora.

K' subido — o demonstrámos na íio-m
arteriòr reprc^euluçrio, cjue ao valnr médio
ainuia! (le 141.722 contos dc mercadorias
importadas no triennio normal de 1911-
''ni3, a -produção iiadional antepoz. no
üicsiro triennio, o valor médio aumiat dc
C.o.1.291 contos de simiVares fabricados »o
raiz. Aquellas eslão para estes na razão
cie 1 para 4 i'-1.

Nertes termo?, p^ra obter sobre a im-
portaçâo 10.200 contos ouro, vac-se sobre-
carregar realmente a nação com o tributo
elobaí de 100.800 contos, on 5 t!4 vezes
a.iueÜa somr:;.i. Dado, nic^mo. que o alt-
smcnlo tributário não influa no sentido
de fazer retrair a importação c o fisco
r.nccade effectivamentc 19.200 co:Hos ou-
:.-.. a industria nacional supcrprqtcRida c
que, tendo-íe recusado ao imposto de con-
F',:::;o. acali.i de ser notoriamente dispcn.-a-
rli de contribuir nesta quadra dc sacriíi-
cios, vae pela certa arrecadar, vae reco-
liicr um prer.iio de Si.600 conlas ouro,
ou cerca dc 1S0.000. contos papel, arran-
c:í\:>s ao commercio. á ¦asriculiv.ra,. ao fun
ccionalismo publico, ao Exercito, i
(i.i, no operariado, aa proletário,
o conjunto dc classes soe:
nrais opulentas ás raais intimas, qne
obrigadas a consumir para não
(onic c de miséria.

Sc. porém, conto o 'Ic csaer.tr. d.; gran
dc fluimcnto d-is direitos de entraria
reípcnàcr to retraimento da import
avanto mais este vier a diminuir c mais
o povo se voltar para o artigo de pro-
ducção nacional, r.-.cnos ain.Ia o Tlicsouro
arrecadará do augmento dc. renda 'prole-
dado, c nrais a industria nuierira para au-
gmenjar o seu premio. O augmento . da
renda publica, projectãdo pôde afinal
acliar-se reduzido n zero, . bastando para
isto (j';c a importação dimin-.:a na exacta
prooorçâo do aurunento das taxis.

Nesta emergência hão tle os poderes p:t-
hlicos, ccrtamchte, tirar do contribuinte,
por outro meio. esses mesmos recursos quç
l=rão falhado. .Mas •então o tributo será
dfpio. porque o outro, instituído totobnrn
te só para a industria protegida, cs :.r..
dando a esta integralmente is 100.800 cou
joi — ouro que. soramadoi toi 10.70c

A desistência do pedido de
"habeas-corpus"

.0 dr. Astolplio de Rezende dirigiu
ltonteui ao Supilcmo Tribunal a seguiu-
te petição, em qne desiste do "haiieas-

oorpus" requerido «111 favor do iprcsi-
dente d'o IKstiado <íe ftlatto Grosso:,;.0 advogado ãdeante assignado, ha-
vendo requerido originariamente uma
ordem de "habcas-conpus" iprevciitiva
cm favor do general íCactano de •Albu-

querquo, presidente do Estado dc (Mat-
to Grossa, por estar ameaçado dc dqio-
sição pela 'Assembléa Legislativa que. o
pretende destituir do cargo sob a fór-
ma de 11111 processo de responsabilidade
nullaiiten.ve organizado, vem' desistir do
.pedido, visito estar sem pbjecto o "lia-

beas-corpus'', ipor isso que, conto rcstil-
ta dos telegrammas obegados daqitelie
Estado e publicados pela imprensa, «les-
tn capital, comíormie iprova.com .o incltl-
so exemplar da "Gazeta de Notd-oias"
de 'hoje, i.| dnpttíados, componentes da-

quella lAssenibléa, •renunciaram os «teus

manda-los, tendo já o governador dfcsi-
gnado o dia 31 do corrente mez ipara as
novas eleições.

Como u Assembléa se compõe actual-
mente de 22 deputados, 'fica o seu nu-
mero reduzido a oito, qttc corresponde
a menos da metade, e ,por conseguinte
collocadá na .impossibilidade de tomar

qualquer resolução.
Suspenso ikst'ar-te o processo dc res-

oonsabilidade que .ella iniba .niovcndo,
cc-sa o estado dle coacção .em que se

encontrava o presiderAe do hstndo, tio

menos por cntqiMnio.
Nestes termos rciiuer o supplicantie

ni!> o Supremo Tribunal acceitc a de-'

si-T-ivia que ora faz o supplteaiVte ido

podido que formulou, .peíos motivos cx-

postos e declarados.
'Rio. a. de outubro de 101G- - (-\-'

Asioípko Vieira de Recende.
.Relat.id'0 o feito pelo niuustro Pedro

í essa o Tribunal concedeu a desisten-

cia requerida .por unanimidade.
¦30-ouo -*m ——

Os municípios paulís-tas decretam o en-
sino obrigatório

5. Punia, 3 de outubro — Vac-s»
gciieralisando a 'iniciativa de uma ,pro»
grcssisla mun.icipalidade do oeste, qu*
decretou e executa uma lei que torna
obrigatório o enslino primário. Entr»
outras, acaba de acompanhar tão pa-
tniotica iniciativa a íCamara de Tauba»
té. 'Em 'regra, ast leis, que. encerrar»
disposições como a da munioipalidadl
de Tauba'lc, são mais ou .menos inexe-
quiveis. Assim não pensam, porém, os
que fizeram a lei e que julgam fácil
¦tarefa ti sua execução. Um títibateeiise,
a -quem 'taivez não fosse inteiramente
estranha a louvável iniciativa da nm-
iiicipalidade da sua terra, teve a hon-
dade dc nos informar que em huiba-
té a obrigatoriedade do ensino prima-
rio ha dc ser um ftvoto.

Tem certeza dc que não lhe crea-
rão embaraços?

Quasi absoluta. E não ha emba-
raços. quando se quer trabalhar, com a
boa intenção dc servir a pátria.. Jau-
bate, sendo um .modesto município
paulista, não deiixa de sei- também uma
cellula da .federação brasileira. Quero-
mos lomar parte, como vangtiaidciros,
na cruzada que se cinprcheuae contra
o aiiallpbabctisnío. Oc mais a mais. é
São 'Paulo um modelo, cm matéria de
instrucção publica, embora ainda haja
lacunas. , .

_ Conto se faira a pratica da leu?
 liluito facilmente. Trinta dias

após o encerramento da matricula vo-
Imitaria, o niuniciipio, que já se acha
conveniciVtemciite informado a quanto
monta a sua população escolar, fará a
.matricula dos rccalcilrantes. de necor-
do com as penalidades estatuídas na
lei. Essa .pena, está claro, não recúe
solirc a creança que faltou á matricula,
mas sobit o ij>ae, tuloi' ou patrão que
não a qttiz matricular! A Câmara, dc-

pois de organizar uma boa estatística
escolar, pedirá ao governo do listado
a coração dc mais useolas, fundará ou-
tias por sua conta, consignando, ilesde

já, as necessárias verbas orçamentarias:
e não será de admirar que. dentro de

pouco 'icnupo, 'tenhamos também o nos-
so grupo 'escolar irminicipal.¦'..

— Já Se acha calculado o maxim'0
actual' da ipopulação escolar de 'Jau-

bate? , • , .
.— lAiuda não esta, mas estará breve.

•\ Cantara de Taubalé não votou uma

iei para inglez ver. Votou-a cm o de-

sejo sincero de contribuir,, quanto em

si couber, para atlleituar o analpliabetis-
mo c concorrer molesta .mas cfficaz-

mente para levantar o mviel moral do

P0V°'Sabe 
se outras câmaras do norte

do listado pretendem aconxianliar, nes-
=c movi. ictito, a'Camara «le lauliate.

— Oiiasi posso dizer que nao .ardara
uicipalidadeque a maioria das mu

nor e de São Paulo adopte a me:-.-

lei pois é a única solução do problema
no'interior, onde as populações sao gc-
ralmentc pouco affeitas ao volun.ana-

assuíupto de apt-cndei- ou mau-
ú escola. — C.do, em

dar 'as creanças

rtnm Cnfó. Chocolate o llombon.i
11 St 110 5IOI\ílO_ T)K OURO.

O caso de Friburgo
UM TEW3GRAMMA 1)0 Slt. XILO' 

PKC.VXHA AOTRKSIDKSTB
DÓ SUP1Í13M0 TKIlíl-VAli

O presidente do Estado do Kío diri-

giu hontem ao presidente (lo
Tribunal Federal o siguinte
ma :"Tenho a honra
o .telcgramma de

Suprimo
tclcgram-

Arma-
, a todo
desde as

morrer dc

COT-

FAZENDAS PRETAS
Pedro S. Queiroz & Irmão

avisam ú sim Uistincta c ele-

gnntc clientelii qiic ,jü recebe-
ram o seu sortimento tle ves-
tidos paia verão, modelos da
JIAIT COLTURE, qno serão
vendidos a preços módicos pa-
ra justificar o novo systcnia
ndoptndo em seu estabeleci"
mento, dos preços rigorosa-
inente fixos.

141, Av. RTO r.RAXCO, 14S

aceusar recebido
ex. informando

não ter sido atlingida peio accórdão do
Supremo Tribunal a Prefeitura de- l-ri-
burgo, ereada por decreto de 19 de
aaosto 11. findo e funecionando em cdi-
ífeio estranho a Municipalidade.

Peço egualmente venia a v. ex. para
transcrever aqui o lelegramma. que ai-

rigi hoje ao exmo. sr. dr. Juiz seç-

cional .-Em resposta ao otiicio de \. "•¦

cumpre-me coiiimumcar nao «;i <¦¦»• ¦

que a policia dc Erib.urgo esteja c

Rindo o poder legisla'.:.'..)
fluminense, amparado por
de "habeas-corpus.

uai, a que prestei
Ci0 

dr Galdino do Valle e mais vere-

adores csião plenamente garantidos no

kí, de suas funccúes mumc.pacs.

O edifício, da Miinicipahdad
entregue a ellc3, nao¦ - ou remota ao fun

dessa cidade
uma ordem

do Supremo Tribu-
iaimediata obedien'

Ao seu collcga da razenda, o_tu
tro da Viação remelteu a relação
débitos dos go- finos dos "Estados,

serviços itlegraphicos, organizada
Repartição iÍoí Telegraolio»-

nis-
do»
por

pela

esta
havendo nenhuma

restricção próxima
ceionamento da v.amara._

«ó attribuo a reclamação do ur.

din'o ao equivoco cm que cile esta de

que o Supremo Tribunal lhe tivesse

dado as
como v
feitura,
rente. . .

Ü governo do Estado estimaria que
v. ex. ío.-se pessoalmente a FriburgO
verificar a improcedencia da
mação."

Tai é a informação que
prestar ao dr. juiz federal.

Resrjeilosas. saudações a »• **•

Cal-

funeções administrativas, que,
cx. sabe, pertencem á Pre-

installada cm edifício ditíc-

reda-

acabo d:

.jér*MX-^n.U..:.V3..
.u... ¦' -M-lft^-iC-ZÍ^Hàritimi-. í;.viiifc.^».',.:;,*:'tC:,v."^,í-lf
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E* de grande vantagem que as
senhoras leiam com atténção o
seguinte:

SENADOR LAVRO
\ SOBRE*

Sua partida para
o Pará

A situação na Grécia

Saude
da Jtíulher

cura todos os incommodos uterinos

desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

0 COMMERCIO E OS NOVOS IMPOSTOS

A Liga do Commercio realizou
liontem nma importante

-| ___T_____,
!_^_T_3W_í_r ____i __________pJ_____p^_____PI

______ ^B ^w_____l B

•«¦¦¦•..¦.¦.^.-.¦..-.¦.•¦..¦'.«..¦^¦'^¦•i^í^í^^^^

NAO SE SABE OOMO SERÁ' OR-
f GANIZADO O NOVO

GABINETE
Lendrci, 4 — (A. H., — Esti con-

firmada _ noticia dc haverem renun-
ciado os membros do gabinete grego,
excepção feita dos srs. Kalogcropoulos
e Karapanos.

Os últimos telegrammas dizem que
nada se sabe ainda, quanto á organiza-
çãojdo novo gabinete, parecendo, po-
liráriMcerto que o rei Constantino não
conseguirá organizar um ministério na-
cionalista. caso permaneça no poder o
sr. Kalogcropoulos.

Athenas, 4 — (A, H.) — Q rei
Constantino acceitou a demissão dc*.
ministério Calogeropoulos.

Acredita-se que será encarregado de
formar ministério o sr. Dimitracopou-
los, antigo titular da pasta da Justiça.

Diz-se que*.o novo gabinete terá tres
ministros venizelistas.

ÓDIO DEHORTB
O summario de culpa

do assassino
da rua da Carioca

.0 Ternos sob medida pelos ul-
tiinos figurinos de casemira
de côr, azul ou preto. Teci-
cidos Inglczes Old-England,
23 — URUGUAYANA — 22

A ligii Jo Commercio realizou hon-
.cm, ás 3 horas da tardo, cm sua serte,
á rua Buenos Aires, unia nova reunião
de classe, para apresentar uma 1W0
de protesto ás resoluções do governo,
já assentadas, como definitiva-., c rete-
rentes á quota ouro.

A' liora designada nos annuncios, ja
era avultado n numero ile coinmcrcian-
.es, achando-se o salão de honra da
Lina repleto.

O aspecto era solenne, quando o.sr.•"-"amaino Ortigão, presidente da dire-
ctoria, declarou abertos os traliallios oa
grande assemblea; .-v mesa ficou com-
pleta com os srs. Olhou Leonardo» e
.Antônio Camacho Killio, respectivamen-
te vice-presidente e secretario. Os dc-
mais lugares ile honra á mesa .foram
oecupados pelos srs. Accacio Arthur
dos Santos I.eile, presidente Ua Asso-
ciação de Commercio e Industria de
".umo: coronel José Uno, rcprest-uiaii-
ie do' Centro de Commercio e liiilus-
tria; Manoel Antônio Vianna de Meira,
presidente da Associação dos Coiiiincr-
«ianles e Fabricantes de Louças c Vi-
«lros; M. Gomes Junior, secretario da
Sociedade L'nião Conimcrciiil dos ya-
rejistas dc Seccos c Molhados, e An-
tonio Ferreira ila Silva Junior, vice-
presidente da Associação Proteclora do
Commercio a Yuri. o. , _

O commcndaiior «Ranialho Ortigao,
justi ficando o fim da convocação, disse
que pela terceira vez a Liga do Com-
mercio ia tratar do assumpto referente
á elevação da quota ouro, mas desta
vez conto uni protesto geral ás rcsolu-
ções assentadas pelo governo, mie dc-
monstra desta fôrma não attender aos
justos reclamos do legitimo comnicrcio,
que tem procurado por todas as for-
mias possíveis elucidar e esclarecer o
assumpto. Expòz então, ao grande au
ditorio todas as razões que determina-
r.-un a atlitiule da Liga do Commercio,
que, sc tem siJo interpretada como sen-
lio unia exhibiçâo dc revolta, não pode-
iá assim scr julgada pelos poderes pu-
bMcos. porque sabem perfeitamente dc
i-unio a Liga lem exercido a defesa dos
interesses do commercio, como órgão
representativo c de defesa, que é. Ue-
«rlarou ainda que o dr. Wencesláo Draz,
presidente da Republica, só teve moti-
vos dc applausos, quando cila procurou
indicar ao governo os meios suasonos
para conciliar os interesses gcraes.

A Liga, formulai.-- o seu protesto,
em moção que vae mandar ler em se-
«nida, não ouebrou nem pretende que-
luar a sua linha de princípios ordeiros,
como órgão conservador que é, ç dc
respeito ás autoridades constituídas.
¦Xão pude. por outro lado, mostrar-se
iridiiferçri.c, quando reclama, protesta c
•procura nccorilos honrosos, os quaes
lhe são negados integralmente, tendo a
inesip.-i Liga consciência de que pede
até sacrifícios para a classe- que repre-
senta, esperando que o momento de
crise premente, aguda, poi* cjuc passa a
nação, por -culpa exclusiva dos seus di-
_ri-_iun.es. seja solucionado sob os me-
5 ..ores attsüicios para a nossa honra,
para a manutenção dc nossa autonomia
<lc povo consiiluido.

Poi lida depois., pelo sr. Anlonio Ca-
macho Filho, a moção de protesto, sen-
do acolhida «r approvada com gcraes
©ppl-Uisòs,

Sêgúiu-sá eom n palavra o dr. -Ktluar-
do l-Vauí;;.. ijnc começa dizendo: "Só
a greve, só o fechamento do commer-
cru poderão ter a significação do pro-
testo approvado. '¦

listas palavras ilespcrlai-am 11111.1 vi-
lir.nlc salva de palmas, que por alguns
instantes interrompeu 03 trabalhos.
iVoseguindo, iiis.se o dr, Eduardo Fran-
•;'.: "Não é gréyc de dissolução, de des-
ordem-, é a greve pacifica, a greve dn-¦quellcs (ivic se senlem opprimrdos* da-
quellcs que «iticrcui a liberdade; a gi'4-
V-- geral tle iodas as clusses; sem dis-
tineção, único pro;«-s;o significativo
para o inomeiito, desde que ¦„_ represen-
inçijés claras, positivas e sinceras são
ulvidadas pelos poderes públicos."As palavras «Io orador são cobertas
por novos c entlitisiaslicos'applausos.

Falou depois o sr. Manoel Rodrigues
I.iina, representante do conituercio da
praça de Santos, que começa dizendo :— Penso que as difficuldades do
Brasil não são de modo nenhum, ain-
dii, ile molde a ia/cr desanimar aos
homens práticos e. conscientes, que sa-
bem dirigir negócios, com firmeza e
perseverança: isto é, apenas, uma tran-
sição insignificante, oceaisionada pelamá direcção que se tem lindo'até ago-•ra aos negócios públicos, além ilo des-
enrolar dessa guerra monstruosa, quedeixou _ vae mantendo na sua maior
parte os homens perplexos e coados;
nins unia vez fora dessa dolorosa si-
Inação, ,1 nação brasileira escuzti dc ter
receios absolutos, porque, cm resumo.
a ella somente faltam presentemente,
acerto, desprendimento, 11111 pouco de
esforço e boa vontade dos homens de
listado, neste momento extremo de af-
ílicção universal.

Pelo que, entendo que o conituercio,
que tem em si as qualidades necessu-
rias'. e a precisão administrativa, por
irxceilencia, não deve descurar um mo-
mento eni exigir dos estadistas o re-
iiu-dio prompto, fornecendo ns luzes e
<«s esclarecimentos necessários, para«pie se remedei-em sem perda de tem-
po. os males causados por motivos di-¦y ursos,

Xeste caso especlalissimo, o paiz deve
procurar us seus recursos reaes naquil-
lo que possue, e nunca no que de ra-
ano lhe não pertence.

t) que o Brasil tem á vista é muita«terra e muitíssimo boa; portanto dei-
Li é que o Estado deve fazer a sua
principal fonte de receita e mítica ilo
que a nação necessita para a sua sub-
sistencia.

Neste caso, o Brasil, lem andado cr-
rndo, muita especialmente desde o mo-
juciito cm que fez a abolição da escra-
lidáo, pois é intuitivo e claríssimo que,
quando se liberta o homem, quebrando
•os grilhões que o prendiam ao solo,
deve-se submetter ao doininio desse
mesmo homem a terra, pura que elle a
cultive com amor e carinho, para que
V.ln produza abundante e conveniente-
mente; c comttido ' exactanieilté 

'isto
que não sc lem feito, e parece' que

per egoísmo, ignorando, ou criminosa
má. vontade, não se quer fazer I

Xo entretanto, fique bem patente
flue, sem se proceder a essa medida de
princípios, uno é absolutamente possi-
fiel, de modo algum, fazer a felicidade
de qualquer nação, que constitua o seu
patrimônio, principal em bens territo-
rmes: po.s que a terra não póile scr
tbsolutamenie de quem a explora ou
|uer . possuir, mas simplesmente^ ne-
fessanamente de quem a cultiva.

Portanto, se os homens de esforço e
ioa vontade .querem tirar a pátria de
Iodas us difficuldades c embaraces, fa-
trr.-lo-a grande e fei 12 etn poucos an-
|os. que lancem já sobre a propriedade
floral o imposto territorial, alliviando"cilo 

o ra-ii quf ia Urna -KC-.s_._s*.-

O senador Lauro Sodré, «'.
cáes do embarque

Em viagem dc caracter político, afim
de tratar da suecessão do sr. Eneas
Martins no cargo de presidente do seu
Estado, embarcou hontem para BeMm,
a bordo do paquete Pará, do Lioyd
Brasileiro, o senador Iaattro Sodre.

Ao seu embarque, que se effectuou
ao meio dia, no cáes do Porto, çom-
pareceram representantes do presidente
da Republica e de alguns ministros,
além de grande numero de amigos pes-
soac3 e políticos do dr. Sodré.

verifico lão
bi-asileiira,

mo, para que a familia nacional possaviver conscientemente, faria e feliz.
Jísia medida é «mais do que necessa-

ria, até «para que os laços da União se
tornem íisntis firmes e -indissolúveis;
Pois que a Nação, que não possue a
terra coma sua «própria, não tfem .fir-
meza nem segurança, porquanto vem a
faltar-lhe a base solida para a cstabilií-
dade da prole. O paiz, incontestável-
mente, precisa possuir a terra, e, .para
a «pbs_i.tr. tonia-se necessário -tribu-
tal-a.

Uma vez a Nação possuindo a terra
e delia tirando o necessário para a sita
desafogada exisieneia, os governos dc-
verão cuidar, com as abiinidant.es so-
liras, desses inunens-s recursos, em
abrir vias de coniniunicaçáo: aprovei-
tar de pitcfcreneia os 'tios navegáveis,
fazer estradas dc rodagem e de ferro,
para dar já que fazer ao povo; «impul-
sionar tis empresas de torça electrica,
favorecendo «principalmente áquelles que
aproveitarem as cachoeiras u.icionules,
em beneficio, da lavoura.

(Eni suiiima, fomei-ílar por todos os
meios e modos a lavoura, fonte de lo-
da a prosperidade, damrlo-lkc, sem mais
demora; um código agranio, que venha
a regular conscKiil-iu.nte, s_<gii,-hien-
le, todas as obrigações do lavrador até
ao ultimo dos serviçáes, para que todos
egualntenle se julguem seguros, qtiafido
lhes falta Rei e Senhor.

.Depois disso, ainda os governos de-
vem impulsionar com largtteza e vanla-
gi-ns uma boa marinha unercante, para
que os navios nacionaes possam levar a
toda a .pautei a vastissima_ producção,
como proveitosa demonstração de 'tra.-
baliho e ac.3vfcaii.-e do povo, que fará
por esíle caiuimlio o crediío comiiicrcial,
.uiilauveiitie com o nacional. ,

Ao comniiercio pecamos que lhe dei-
xeni siniplcsmeiltie a liberdade de tra-
balliatt ie agir coiiveiiient emente, que
será a bas'ían-1'c, .parquanto elle, pela sua
índole e natureza, procurará os meios
qu. felicJíarão a «pátria.

As iiidiistnias fabris, essas que espe-
item o tempo, porquanto ellas nao sao
.possiveis eonveiitientemcnte, se nao
quando as lacunas da agricultura «esUI-
verem todas «preenchidas, o emr.nier,oio
nacional •i-nriu.tstoiJo c a família satãs-
feita: então sim, virá naturalmente,
sem maior sacrifício, «esse uttinto recur-
so, que será o con.plcmenloi final «Ia
obra perfeita. ¦;•'.¦

a--.ei.to «tudo isto conveiucnlcmcnle, es-
tou bem cento de qua a fekcidade, a
segurança e a grandeza do Brasil esta-
rão inteiramente 'íic-lizadas, _ porque a
csia imensa c nilmiravel pátria, uno fui-
iam recursos naturaes; mas, prestenJc-
nvçiíÊ; é só no cniroo que os devemos
.procurar, e nunca na-s cidades, o«ie com
granti. «magua e tristeza as
grandes; cheias de geiije
an-nii-ca, -infeliz e malt-rapilh-a, :i encher
ns vias e logradouros publicos, numa
deliquesicenclia qiíc produz a verdadaira
dôr do coração. ,-.-,, , ,. ' „-Falou de novo o dr. Eduardo França.
lembrando a convocação dc tuna nova
reunião, pnra que o caiiun-ro.- defina
a sua atlitude, ile.-uKc de tanta palavra,
dis-urso «e papelorio Sem valor. Pe o
govciiiio faz dc tudo isso uma farça, o
commercio que faça uma tragédia/. ,

Usou da palavra o sr. llorncio lei-
xeira, que se eslendeti em longas con-
siikrações, protestando contra a insis-
tencia com que o governo pretende
impor .10 coinmercio impostos que uno
ac justificam c que não têm raziiodc nunniiaiu,
ser, depois dos esclarecimentos e ar. 1- econômica
Ires que foram suggeridos.

O sr. Ranialho Orli;;ão declarou eu-
seguida que u acção vae da Liga para
o coniniercio e do comiiicrçio para a
Liga, com o maior cuidado e sem o
menor relriihimento. A L'ea «!o Com-
mercio não pode promover greves, por-
que é uma associação conservadora çOrdeira, que toma a defesa em geral
e espera do commercio a sua orienta-
ção dentro das normas regulares e le-
«nes. Outra seria a situação do com.
mercio, se elle coiiiprelieritlessd me-
lhor o seu. valor, se a organização ge-
ral fosse outra, pcrniittissc que os re-
prcsentniues do commercio fossem ao
local onde se fazem as leis.

U commercio não deve fazer poliu-
ca, mas pode e deve fazer política eco-
noniiea, financeira e coimttercial. O
çciiimcrcio pode confiar aos eleitos <1_
povo, aos da sua confiança, a defesa
do.s seus interesses e dos seus direitos.
Os estatutos da Liga permitteni ^ essa
approximação ilo comnicrcio. Faz-se
presentemente novo alistamento e a
Liga deve, preparar-se para concorrer
ás próximas eleições.

U dr. Eduardo França propõe que a
Liga advogue, perante os poderes pu-
blicos, a faculdade dos negociantes es-
Irangciros que pagam impostos, serem
eleitores municipaes, como suecede cm
Buenos Aires.

O sr. Accacio de Lanncs, que falou
em seguida, disse que a ameaça que
paira sobre nós é por demais tremenda
para que o commercio se limite a um
simples protesto.,

Maior trabalho que o já feito pela
Liga do Commercio, nas duns repre-
si-maçõts anteriores no protesto lido.
para ser emiado ao Congresso, é im-
possível.

Mas a lógica, a argumentação basca-
da e os conselho, -sensatos que foram
levados ao governo, não foram ao me»
nos ouvidos.

Nem sequer se deram ao trabalho de
examinar e de meditar, o que com tão
bons desejos de conciliação íoi levado
aos_ poderes públicos.

Xesse concurso de valdades incom-
mensuráveis, de amor próprio, mal com-
prehendido e de absoluta «falia de sen-
so commum, de tino administrativo e
dc capacidade e competência para -de-
ciilir as questões graves, que ora as-
soberbam a Wiçáo, é triste de se coi».
sratar «me ainda não foi tomada umn
única medida em que se mostrasse bóa
vontade de acertar, bom senso em re-
solver ç patriotismo cm defender o»
verdadeiros interesses do paiz.

Xão é 110 corte ijue ameaçam fazer
no funccionalismo, nos pobres empre-
tados públicos honestos, que cumprem
eom o seu dever 

"e 
que ganham con.

diíficuidade o pão parn suas familias.
que sc acharia uma solução para a
crise.

Não é no augnienlo da quota ouro
dos direitos da Alfândega, medida cs-
tupida, a força de ser iníqua, que lira-
riam cs meios de balancear os orça-
mentos.

Xão é nn paralisação de obras que
custaram milhares de contos e que,
com pouca coisa mais ficariam termi-
nadas e aptas para produzir, que se iria
buscar elemento; para cobrir o déficit.

Não seria na reforma do fmiding,
que nos deshonra, ou num empréstimo
.us neste ciomentr. só poderia ser fcl-

EM EXPOSIÇÃO
Na Casa Le Mobilier.á rua Chile, „J,

o que lia de bello em moveis. Preços
únicos. Condições facilinias Uc paga-
men*0' .

.XA B1UL0XHECA N.lClONiU-

A còn-crenrla «lo dr. Bandeira de
Mello

No salão da Bibliotheca Nacional
realiza-se hoje, ás 8 i|a 'lioras da noi-
lc, a conferência do dr. Affonso Ban-
deira de Mello, que dissertará sobre
"A idéa nacionalista e as convenções
iiiternacionaes". . .

iKstn, palestra é feita sob os auspícios
da Sociedade B. de 'Direito Interna-
cional e da Academia de Altos Estu-
dos.

Hygienic Rainproof
(C a p a s impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"-
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O 1° Congresso Brasi-
leito de Professores

de Odontologia
Sob a-presidência do professor --A.

Coelho e Souza reuniu-se hontem, as 8
lioras da noite, a commissão organiza-
dora do i" Congresso de Professores

i de Odontologia para a discussão e ap-' 
provação do regulamento e outros fins
de urgência, pois o Congresso scra a

1 ia do corrente mez.
Aberta a sessão o presidente deu a

palavra ao secretario, professor A.
Guedes de Mello, para ler o expediente,
que constou de um officio do "O Gram-
bery", de Juiz de Fora. adherindo ao
congresso e communicando que se fazia
representar pelo respectivo reitor, e ou-
tro da Escola de Pliarmacia e Odonto-
logia de S. Paulo tambem adherindo
ao congresso e communicando rue_ será
representada pelos professores Emílio
Mallet e Vieira Salgado.

Em seguida foi lido o Regulamento c
discutido, o qual foi elaborado pelos
professores Guedes de Mello, Lassancc
Cunha e Souza Lopes.

O regulamento, que soffreu algumas
alterações em debate, foi em seguida
approvado e mandado a imprimir.

Estiveram presentes á reunião os
seguintes professores: A. Coelho <
Souza, pela Associação Paulista de Cirur.
giões Dentistas; Guedes de Mello e
Frederico Eyer. pela Associação Central
Brasileira de Cirurgiões Dentistas; Se-
bastião Jordão e Lassance Cunha, pela
Escola Livre de Odontologia do Rio de
Janeiro, e Lima Netto e Roberto Souza
Lopes pelo corpo de livres docentes de
odontologia da Faculdade dc Medicina
desta capital.
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Sequeiros

COIU"0 DE BOMBEIROS

•Concurso .nri". cliíiígiãò adjunto
Antes de iniciar-se hoje a ultima

prova pratica de cirurgia deste concur-
so, a mesa examinadora, composta dos
drs. Guilherme da 'Rocha, von Dollin-
ger da Graça c Tito de Araújo, fará
sortear o ponto de prova oral, para os

quatro primeiros candidatos, prova que
começará amanhã. O ministro do In-
lerior a cüa assistirá.

STAD! MU
RESTAURANT AO AR LIVRE

AlaMOÇOS, JÃXTARES H CEIAS

ALMOÇO:
Salada dc pescada;
Miu-is o.s au vinngrctc;;
Feijoada especial. ;.

JANTAI.:

Sopa ú*-i c-vadiii!iai
Badejo do forno;
l>crha de porco.

CEIA:

Canja, sopa á 1'oignotl', n*<rn8

frescas; camarão torrado; IFrios

sortidos; Pescn.1iri.ias; Coxinhas
ile frango eom petit pois; Costel-
letas «le porco, carneiro e vitella.

 PRAÇA 'llltADENiE-. — 1
'JL-eíefilio.i- 665, Central

O proprietário,
A. MÒTTA BASTOS.

CIMENTOiiUsMT
Telephone 834, Central. —- Rua

Santa Luzia 202
— paulo passos & o. —

acade.*.uÃ'd-- 'medicina

Rcnlisa-se hoje uma sessão or-
<linarla

A Academia Nacional de Medicina
reúne-se hoje, ás 8 horas da noite, em
sessão ordinária,

iE' a seguinte a ordem do dia:
«I — Continuação da discussão sobre

neoplasinas malignos do rim, pelo pro-
fessor Ernesto Crissiuma.

fl — Os perigos do foot-ball na ado-
lescencia, pelo dr. Ernesto Crissiuma.

m » — « — i
COM A PREFEITURA

Um trecho da rua Ri-
cardo Machado em

abandono

to cm condições onerosas que nos ar-
que sc iria achar a solução
para. o terrível momento

que estamos atravessando.
As medida, a tomar deveriam con.

stiir de um corte racional nas despesas
de modo a equilibrar o orçamento, c
uma fiscalização honesta dc nossas ren-
das "ura uão deixar imperar a fraude,
o contrabando c Uniu sorte dc rouba-
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A noticia desse crime ainda se _ch.a
na memória dc todos, tão recente é
elle.

Josc Lourenço, hespanhol, moço ain-
da, deixara o seu paiz e, transportan-
do-se a bordo do paquete P. tle Sãtrtis-
legai, viera tentar a fortuna no Brasil.

Desembarcara no Rio dc Janeiro e,
uma vez em terra, procurara visitar
conhecidos seus, residentes á rua da
Carioca n. 69. Quando, porém, fazia
essa visita — foi no dia 15 de selem-
bro, isto é, no mesmo dia em que pu-
zera pela primeira vez, os pés em
terra brasileira — encontrou-se com o
seu patrício Amadeu Sequeiros, um
desaffecto antigo, desde a infância, cm
terras dc Hespainha. ' E essa desafiei-
ção nascera de .razões escabrosas.

Dando com as vistas sobre o via-
jante, seu inimigo, Amadeu Sequeiros
sacou dc um revólver c abateu, -nos
estertores da morte José Lourenço.

A policia interveiu, Houve inqueri-
to, Hontem, começou, na .* pretoria
criminal, o summario de culpa contra
o homicida,

Aberta a audiência, o aceusado Ama-
deu Sequeiros compareceu perante o
juiz -suniniariante, escoltado devida-
mente e acompanhado de seu advo-
gado, sr. E. de Moraes.¦Respondeu com relativa tran.,u'i'.i-
dade e desprendimento ás interroga-
ções de qualificação do juiz, as quaes
foram -reduzidas a termo. A' audiência
compareceram tambem, dentre as teste-
niuiihas arroladas, Constantino Sequei-
ros da) Riiba c Victoria Jaranla, lios
do aceusado; José Marlinez «Rodrigues,
seu amigo; Vicente Gargaglioní, os
sargentos Edgard Rangel de Abreu e
José Fonseca, da Brigada Policial;
João Azevedo e Albino Otcro.

Interrogada, iConstantiiso Sequeiros
da Rilia declarou que, sabendo da che-
gada do paquete hespanhol P. dc Sa-
Ptistcgui. foi buscar a seu bordo o seu
amigo José -Lourenço, viajante nelle.
Encontrando, de facto, o viajante, o
declarante com elle saltou de bord) do
alludido paquete, e, depois de levai o
ao consulado hespanhol, á avenida Rio
Branco, conduziu-o até á sua residen-
cia, á rua. da Carioca n. 69, 1? andar,
em cujo andar terreo c estabelecMo o
sen irmão José Sequeiros Martins.

Chegados á sala, o depoente foi cha-
ma rsua esposa, afim dc apresen tal-a
ao recem-chegado, Scntarun-s:. todos,
em alegre palestra, quando subiu as
escaidas o aceusado. filho dc seu irmão,
proprietário da referida loja, que, sem
dizer palavra, deu trcs vezes ao gatilho
de uma pistola com qne escava armado,
visando José Lourenço, que, atingido
por um dos projectis no ventre, caiu
mortalmente ferido, sem articular pala-¦vra. A rapidez da scena encheu o de-
poente, bem como os circumstantes, de
estupor, do que se valeu o aceusado
para evadir-se. Declarou ignorar o mo-
tivo do crime, acercsccntamlo serem
bons os antecedentes do criminoso.

Victoria Jaranla, que depoz em se-
guida, ratificou, com alterações insi-
gnificantes, o depoimento da tcstcinu-
nha anterior.

José Martins Rodrigues, amigo do
assassino, declarou conhccel-o da, Hes-
ipanlia, continuando aqui a amizade en-
tre ambos. Amadeu, ha tempos, na rua
da Carioca, em conversa, lhe disse q-.-.e
se vingaria de José Lourenço, com
quem tivera uma troca de palavras em
IRidondella. na Hespanha, caso aquclle
viesse ao Rio de Janeiro.

As demais testemunhas liontem ouvi-
das ratificaram as declarações anterior-
mente prestadas á policia, no respecti-
vo inquérito.

ESTRADA DE RODAGEM

O delegado do I-finiste-
riodaVfiaçao

ao próximo Congresso
Devendo realizar-se no dia ia do

corrente o Primeiro Congresso Nacio-
nal das Estradas de Rodagem, promo-
vido pelo Automóvel Club do Brasil, o
ministro da Viação designou o enge-
nheiro Aarão Reis, inspector de. obras
contra as seccas, para tomar parte no
referido congresso, como delegado ao
seu ministério. .

— Hoje, ás 4 bo'as da tarde, na
séde do Automóvel Cliíb, á avenida Rio

-.Bran-o n. 110, terá logar a primeira!
\ reunião preparatória do Congresso das
Estra-as. .....

iSerão representados .fficialinente,
pelos próprios delegados, os ministe-
rios da Viação, Agricultura. Fazenua,
Guerra e Interior, o Cons-iho Muni-
cipal, a Prefeitura e o chefe da «policia
do Districto Federal.

Serão tambem uf-ficialniêtité repre-
sentados os Estados de S. Paulo, Mi-
nas Geraes, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro, Bahia, Pernanrbuco, Para,
Paraná, Santa Catliarima, Espirito San-
to, Maranhão, Rio Grande do Norte,
Ceará, Goyaz, Sergipe e Paraihyba do

Além da commissão das estradas do
Automóvel Olub. do Brasil, terão tam-
bem os seus delegados a Inspectoria
das Obras da Secea, o Olub de Enge-
nharia, a Escola Polyteohmca, o ülu-
Militar, o Centro Hipipico Brasileiro, a
Sociedade Nacional de Agricultura, a
FeUeração das Associações Commer-
ciaes e o Centro Industrial do Brasil.

— Ao presidente do A. C. B. chega-
ram hontem as seguintes communi-
cações: _. -.,"Curityba. — '.-Ccusatido rece.i.o
telegramma transmittido programma
Conigresso Estradas Rodagem, convmu-
nico v. ex. representará este Estado
engenheiro civil João Moreira Gar_ez,
director Obras Viação. Saudações. —

Affonso Camargo." ,_
«Ri0.  Tenho a honra de aceusar

o recebimento do officio de v. cx. pe-
dindo a designação de uni delegado
que represente officialinente a Escola
Polytedhnica nos trabalhos do Primei-
ro Congresso Nacional das Estradas rie
Rodagem, iniciativa do Automóvel Uut.
do Brasil. Em resposta coiiimunico a
v. ex. que designei o dr. José Agos-
tiirho dos Reis, professor desta Escola,
para represental-a cemo seu delegado
nos trabalhos do alludido Congresso.
Saudações attenciosas. — Paulo oe
Frontin, director." ... . ,"Rio. — Respondendo ao officio de
v. cx., cabe-me coiiiniunicar a v. ex.
«ue esta Federação será por mim re-
preséntada no Primeiro Congresso Na-
cional das Estradas dc Rodagem. Sir-
vo-ine do ensejo para reiterar a v. ex.
a segurança de minha mais alta estima
e mui distineto apreço. Attenciosas
sauUaçes. — G. Pereira Lima, presi-
dente da Federação das Associações
CcMimerciacs do Brasil.' ,

O Conselho Municipal, em votação
unan:me. deliberou fazer-se represen-
tar 110 Congresso das Estradas pelo seu
presitlente, dr. Osório de Almeida.

¦ata- ¦» ¦*•¦*•¦ "

O anniversario dn
Republica portugueza
Como será festejado

entre nós

A GUERRA

O sr. Bernardino MaehaAo, actual '

presidente, da Republica Portu-
gueto)

Passa hoje mais um anniversario da
Republica em Portugal.

O que foram as lutas para a conso-
lidação do regimeo. democrático no
paiz irmão mão é possivel descrever no
curto espaço en» que se relembra «
passagem do uma data tão cara á
maioria Ido povo lusitano, Foram re-
polidas tentativas Ide incursão dos 1110-
narohtcos, conoertaJdlas na fronteira
tou e a R-qptíblica lusitana eslá de-
insulbntissos — fu'do «com a bravura

Vestidos do voilo 50$ c 55$

Vestidos do linho 50 o 60$

ULTIMAS CREAÇ5ES PAltA
O VERÃO

CASA COLOMBO

A EXPORTAÇÃO PARA O
ESTRANGEIRO

Uma reclamação da
Companhia do Porto

do Rio de Janeiro
O ministro da Viação, tomando co-

nhecimento do officio que lhe dirigiu
o inspector dc Portos, sobre a recla-
inação da Compagnie du Port de Kio
de Janeiro contra a exportação de mer-
cadorias para o estrangeiro, feita pc-
Ias companhias nacionaes de navega-
ção Lloyd Brasileiro, Nacional de Na-
vegação Costeira c Commercio e Na-
vegaçâo, pelos armazéns internos nu-
meros 12, U e 14, inc oecupam no
Cáes do Porto, recommendou aquclle
funccionnrio que depois de ouvir a
companhia arrendatária e. as acima re-
feridas, examine a possibilidade de
chegarem as mesmas a um accordo.

ÇARNOI contra os carrapatos no3AIU.U.L _,Rd0i vende-se na Uor-
tulania; rua do Ouvidor,¦ «-¦«¦ 77.

-.KJ.I.AS ARTES

llieiras cujos autores só não são conhe-
cidos dos covirrnoj porque a este não
convém conlieei-1-os.

1".' nas trãficáncias dns sabinas; tio
dique da ilha das Cobras; das loeonio-
tivas e do carvão para a Central. E
nos mil e seiscentos contos para tapar
a bocea do ./ania! do Commercio, a no
escândalo ora engatilhado de arbitra-
mentos na questão do contrato não rc-
gistrarlo de Sir jolin Jackson e mil ou-
tros alternados planejados ou em via
de execução que se esgotam as mm-
guadas rendas da Nação.

iíí' tambem nas prorogações do Con-
gre.so, é nas gralificações dadas pelo
governo, é nas embaixadas cxtraordina-
rias c nas commissôes polpudas conce-
didas aos afilhados, que se esvaem os
magros recursos do paiz!

Kxifiir uin appello de honra á Na-
ção, uma serie de enormes sacrifícios
ao povo, não é irrisão da parte de 11111
govcriío e de um Congresso que conta
taes proezas eni seu actiyo?

E o orador concilie dizendo:
Sr. presidente, desculpe-me o èxhaus-

tivo trabalho que a Liga tem feito e
está fazendo; a meu vêr é improficuo e
não dará nenhum resultado positivo cm-
quanto o nosso, comnicrcio não sc com-
penetrar de sua força e uão der uma
demonstração pratica e categórica do
que vale. Essa demonstração que já foi
executada com o melhor resultado pelos
meus collegas da Argentina, coni o maior
suecesso, consiste cm nos impor fazen-
do-nos respeitar ji-io temor c lutas -iue
o governo terá de sentir, se o comnicrcio
pacificamente fechar as suas portas até
que elle se resolva a attender-lhc os re-
clames.

O que passar além disso, será feito
em pura perda, porque somente o temor
conseguirá fazer voltar o juizo ao ceve-
bro dc nossos governantes.

O sr. Ranialho Ortigão informa quê,
para esta reunião, enviara convites a
todas as associações, representantes do
commercio e que as que não compare-
ecram enviaram officios, em que tornam
patente o seu accordo com a Liga, con-
dctuuando a quota ouro.

O sr. Camacho Fiilio leu esses of/i-
cios. entre os quaes se acha o dá Asso-
ciação Comihereial, que justificou os
seus trabalhos, combatendo esses novos
impostos, principalmente a elevação da
quota ouro.

O dr. Eduardo França propoz a in-
serção na acta di. um voto de applauso
por esse convite expedido pela dtrecto-
ria, porque representa um acto de fina
cortezia.

«As proposta? do dr. Eduardo França
foram approvadas c««in applausos.

O coraniendador Ranialho Ortigão fa-
lou por fim, dizendo que a Liga ilo
Commercio manifesta-se agradecida pciovoto do dr. Ed. França, poinue en-
cerra um incentivo para que continue a
esforçar-se pela causa qu.» abraçou. Ter-
mina fazendo uni voto sincero pára que
não seja preciso o órgão do cotnitiercíp
vibrar de modo mais enérgico. A Liga
do Commercio alimenta uma esperança:
— que o presidcnle da Republica ouça
por fim a voz do comnicrcio. F. eticer*
rou os trabalhos ás 5 horas ds tar<-._

Foi relcgaoo _v anais trislie abando-
no um grande tacho da rua Ricardo
Machado, «im São 'Clinistovão.

«Apcza-it do edificado, contando ate
duas grandes avenidas, aquelle ponto
da cidade não logrou, até hoje, merecer
a minima -ttenção por parle da iPre-
feitura. . .

10 estado da 'rua e o-mais deplorável
possivel-, cheia de buracos, sem a illii-
m-inação nedessiria, «desprovida de cal-
çanvento — um horror em .unúnn — a
offerecer os mai-res obsíacul.s e pen-
gos ao transeunte eu ao pobre morador
daquelle conibmnádo trecho da nossa
cidade, sem duvida merecedor, de 11111
pouco .mais de solieiiude, por parte dos
funcoionarios da UirciJtoria de Obras
da Prefeitura.

A gravura que ülustic a presente 110-
ticia dá uma idéa mais ou mvnos exa-
cia dos condições eni que se encontra
a citada rua.

Inauguração da exposição do
Centro Juventas

fnaugura-se hoje, ás 2 horas da lar-
de, a IV exposição de artes organiza-
da por este Centro,

A esla exposição, que conta mais de
duzentos trabalhos, concorrem entre
outros arlistas H. liernardclli, R.
Bernardelli, J, Baptista da Costa, Fiu-
za Guimarães, Belmiro, etc.

Todas as Noivas chies e elegan-
tes, compram

seus cn-ovaes no PALÁCIO DAS NOI.
VAS, rua Uruguayana 11. 83 — Riu —
Peçam catálogos.

Amanhã —100:000$ ipor 30$
Kio Grande — Vide 11" pagina. .
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TUíHK/aA
POR-

A sufos-íli-çâo em favor da Cruz
Vcriuelhii Pòrtügnezii

As listas distribuidas parn a Cruz
Vurmelha .Portugueza iniciada «pelo
Real Centro da -Colônia Portugueza, que
estão sendo arrecadadas, subscreveram
os seguintes srs.: _¦':_,

José da Silva Figueiredo. 500$; Alves
& Ribeiro, 20S; João Alves Pereira
d'Andrade, 20S; Alfredo Gomes Lou-
ri-iro, 20S; Adriano Alves e> Irmão,
20Í; Avelino Dias Moreira, 20$; il-ran-
cisco Lucas, 20$: José Ferreira, 20$;
-Movais IPeroiT- Pinto. 20Í; Henrique
Puerta, 10S; Caldas & ."onseca, 10$;
Costa «S- Silva, 50$; Barcellos & Carva-
lho, 10$; lim-espanhol, 10$; José Lou-
ronco 5$; Brito, 5?) Costa & «Ferreira;
io?; Jeiony.mo Bernárdes, 10$; Jorge
Cnr.m, 20$; Vieira & Marques, 10S;
João Corrêa, 20$; Manoel Pinto Junior,
3$- '\merico «Mouüinlio Macieira, 10$;
João da Costa. 30$; dr. Valmore dos
Santos Magalhães. 10S; Antônio Ma-
noel Teixeira, 20$; Antônio Martins,
10?; Joaquim l-'erreira da Silva, 5S;
Antônio Moreira de Souza. 5$; Ignacio
Mvcã da Silva„|$: Benedicto Moreira,
¦•$• Manoel Benedicto, 10$; José de
Magalhães Pacheco, 5"Si Elysio Rosas,
20S000. Total: i:aio$opo.

DR ALBERTO DO REGO LOPES —
lio Hospital da Jli.cricordia. Vi-- uri-
narias, cpcraçúes cm 8«;ral.
DR APRICIO DO REGO LOPES —

Do Hospital ila Misericórdia, Moléstias «Ia
garganta, r.arij e ouvidos,

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Ocitüsta, prof. da Faculdade «le Medicina.
Consultório: rua Sele dc Setembro 11. oo.

(A S194)

MOVEIS A PRESTAÇÕES

M. GOMES DE ANDRADE

j»S 1ÍSCOI.AS PUBLICAS

Umn boa medidu (Io prefeito
Por ordem do prefeito, na semana

em qne houver feriado, haverá aula ás
quintas-feiras nas escolas publicas, ces-
sandn assim a velha praxe de serem
respeitados 05 feriados c mais o des-
canso escolar naquelle dia.m » ¦» - —

Srt XA CASA POI.TUGUESE JOK'
Rua Assemblea, 40 — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior: Kilo, .1SS00.

NO SUPREMO 
•n.l.-liXAI.

Um magistrado do Piauhy pede"halieas-eorpiis"

O Si-lpremo Tribunal 'I*'ederal conoe-
deu homton o "habeas-cor.pus' pedido
eni «favor do dé-êiiibarg-do-.l Augusto
Ewentòn E. -Silva, para o fim de .poder
esse magistrado peneirai- no ediucio
do Tnibunal do Piauhy e tomar parle
110.1 julgamentos, visito como, em 11111
accorilão «proferido pelo mesmo l-níl.Mi-
nal, -o presidente o dleclarpii excltudo
do numero dos desembargadores.

FÒRM-C-DÀ PASCHOAL - O
maior amigo da lavoura; encontra-s.
e-n todas as casas de primeira ordem
«l.sta canital i. de tndni os Kstarlos.

¦>»»¦¦ '

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA. 103

Excellente*, accomniodações para fami*
lias; Explendíd» vista para o mar. Com*
pletamentc reformado e com mobiliário mo-
derno. Cozinha de in ordem. Situado íio
melhor ponto do capital.

XO CLUB 5IIL1TAR

Uniu conferência do dr. Almncliio
Diniz

•O escriptor dr. Almachio Diniz fará
hoje, ás 8 horas da noite. 110 Club Mi-
liiar, uma conferência publica.

Tomará para ihcina o interessante e
niomciiioso assumpto "Analogia dos
problemas de assistência c da defesa
nacional."

1 t» «.—

ÜZAE tinta Sardinha, actualmente
melhor do nosso mercado.

AVIAÇ/ÃO XACIOXAL

¦V grande toinlioln projectada pelo
Aoi-o-CIub

Estiveram hontem reunidos, na séde
do Aero Club Brasileiro, os membros
das commissôes desta sociedade, encar-
«regados «los trabalhos da organização
da* grande .embola pró-aviação nacio-
nal.

Nessa reunião, qu? foi presidida pelo
marechal Ribeiro Guimarães, foram re-
gistradas numerosas adhcsõcs á inicia-
tiv.1 da tonibola. sendo tambem feitas
novas remessas de "liciteis".

A dircctoria do Acro Ciub «ãistiu
i .._. reunião.

DESCOXTO A rUXCCIOXARIOS

Uma acção ordinária contra a
União

Cincoenta «c oito funcoionarios publi-
cos proinizeram hontem, 110 foro fede-
ral. uma acção ordinária, por se julga-
rem 'J.spdos com o acto do governo,
que, -em 1915. mandou descontar 15 "i"
de 'imposto 

"sobue 
os seus vencimentos,

qüaiKló a lei respectiva mandava, dos-
contar 10 °\°, como se está praticando
es-t. anno. .....

«Os autores pedem que a -niao seja
condemnada a it<_s_.t_ir-}hes, com 03 ju-
ros da mora c custas, o excesso co-
brado.

 ¦¦ t <» ¦ f
DÒÍÍXÇAS DO IriSTOMAGO, SYPHI-

US — Cura rnpiila c radical. Dr. D. O.
Ilattciuiicri. Chie 9. 10 ás 1- — 2 ás ..

A 749
,.-_. '«u m tm • \m
LICEU 1)R ARTES 1. OFFICIOS

Curso publico de pliysica
Realiz.-.-se hoje. ás 8 horas da noite,

110 Lyceu de Artes c Officios, mais
uma conferência do dr. Oliveira de
Menezes.

£' i»nc» aj pubUs. • entradj» ._..

COM OS CORREIOS

Como se faz o trans-
porte das malas

do Correio
Somos informados de que entre Ves-

engano (Japuranã) e «Rio Preto, o ser-
viço de transporte das malas üo Cor-
reio sc faz do modo mais irregular
possivel, sem que haja um carro apro-
priado para tal fim. As malas postaes
viajam conjuntamente com passageiros,
nos carros dc 2* classe, com grave pre-
juizo e risco para os destinatários.

CLevamos o facto ao conhecimento do
director dos Correios para as devidas
providencias.

 ¦ 1 m 1 m ¦

BOLSAS PA-BA sk.nhokas
Na Casa Dias Ribeiro, rua Uruguaya-

na, i.l«S, tem as mais modernas Bolsas
de Seda c Couro. Fabricantes <¦¦ Im-
portadores. _ U 

0-t'*

UMA IMPRUDÊNCIA

O bonde electrico foi de
encontro á andorinha

Hontem pela manhã, quando irrompia
da travessa S. José, procurando .a rua
General Canabarro. uma " andorinha ,
carregada de moveis, de encontro a cila
foi o electrico da linha Andarahy Gran-
de 11. 1.1S4.

«Cuspido da bolça o cocheiro e seus
ajudantes, Manoel Filho do Amorim,
Francisco do Amaral e José Joaquim
Filgueiras. atirados ao solo, receberam
sérios ferimentos, que foram curados no
Posto Central de Assistência.

O motorneiro Manoel José das Ne-
ves foi preso e auloado no 15o districto
policial. Ml

com o inquebrantavel arrojo do lusi
tano — e a esses movimentos, a mes
ma bravura e o mesmo inquebrantavel
arrojo, fortalecidos pelo amor ao ideal
repiiblicano e pela anciã de um regi-
men de plena __mocru'cia, responderami
com "brilho, consol-klando a no\'a fór-
ma ide governo e realizando, portanlo,
definitivamente, o sonho acalentado
«durante annos e alguma \ei mallo-
grado.

«Depois do deslUironamento do sobe-
r-ano, seguiu-se uitia série de difficul-
datles para a democracia nascente, um
longo perodo «de 'intranquillida.c e —
porque não dizel-o? — de incertezas
tiinibem. Elementos poderosos, dc par-
te .a parte, ctiiquanto decorria o primei-
ro lustro, em t-ioques -tremendos, crea-
ram unia situação difficil para o «paiz.
lí o que se viu dominar foi umia po-
litica -issolvente, 'de rancores, impe-
dindo a naçã'o vle proseguir 110 traba-
lho para a realização dos seus destinos.

•Depois Uído pareceu serenar, para á
surre.fa proseguir a campanha anti-
republicana entre alguns dos elementos
que pareciam _fiie'çoa'dòs ao novo rc-
ginii-n. A tdesco-erfa em tempo dessa
conspiração de gabinete motivou um
movimento reaccionario das forças de
terra e mar, movimento que triiwn-
phou, jogando «por 'terra o gabinete Pi-
nienta de Castro e orovoeanilo a rc-
nuncia do então presidente Arriaga.

Deante de Iodas essas vicissitudes,
o ardor republicano não se aquebran-
tou e a Republica livs'tana parece de-
finitivameme consolidarJa.

Perduram, porém, ainda as dissen-
ções entre «tnonartiliicqs e ropüblicanos
e entre estes mesmos, dissenções que
téin um corollario natural, qual o en-
fraquecniento da força necessária para
o engrandecimento nacional.

Convém salientar, todavia, que, mais
alto que todas essas questões políticas,
havia de falar á alma portugueza o
seu nunca desmentido patriotismo, esse
sentimento natural que sempre a'00111-
panhou a gente lusa na victoria e que
nas horas dc revezes nunca a aban-
donou,

Arrastado o paiz para a grande
luta das nações da -Europa, unificou-
sc a alma portugueza, uniram-se os
elementos para a defesa da honra na-
cional, esqueeen_o-se o sceptro ou o
barrete phrygio e IcnibranJo-se apenas
de que, defendendo-se a bandeira, seja
cila qual fôr, que as 'hostes lusas eni-
punhem, deante ilo estrangeiro in/ltni-
go, defende-se, sim, o nome glorioso de
Portugal, de tão betlas tradições guer-
reiras.

E hoje, pôde dizer-se, o regimen im-
plantado na terra dos nossos ances-
traes está, de facto, consolidado.

rCouiiuemora-sc, pois, lioje, uma dala
que já é portugueza,

A colotra portugueza desta capital
festejará «con-igriamenlé, como iodos
os amios tom sido feito, a passagem
da gloriosa data de 5 de outubro. As-
sim, estão projectadas para íioje diver-
sas festas, entre cilas unia sessão so-
leniie do Grêmio 'Republicano Portu-
guez, devendo falar 'diversos oradores.
O Centro Beneficente Bernardmo Ma
chado lambem' realizará traia sessão
solenne para conimemorar a proclama,
ção "da Republica c o 4o anniversario
de sua fundação. Haverá um atiTiientç
fe.tival, que se realizará na sede do
Club ("ij-ninaslico Portuguez.

No Palace fheatre, no Phenix e no
Carlos Gomes rcalizar-sc-ão especta-
culos de gala, devendo comparecer ao
ultimo desses theatros o embaixador
Duarte Leite.

AJttLAVRA OFFICIAL .

De todas as linhas de
frente

Áustria — -Vienna, 4. — O estádio-maior do exercito cominunica cju data
çtejí de outubro:'Frente nuuaica: A oésle de Tetro-seny repelimos, láihbãin hoiiiem, todosos ataques. Rechassáiuos egualmeiiite,com grandes iperdas para o inimigo, 03ataques de destacamentos mniaicos nasimmediações _e 'Cr.Jmeni, ao sul do«passo Rotihcnturm. Dctivciiios o avançodo adversário a noroeste de Fogarás
1 °/é/?je e noi1oíste de Sz-ekely-Udvarh--
ly (Qd-r-ialle-i), continuam ua rtiuiai-
oo» a exercer pressão sobre os nossos .«postos avançados.-

[Frente do archiduque Carlos. — Di-
minue de violência a luta nos Carpa-
tios. 0 inüiniigo atacou, com grandeseffectivos, as trc.pas turcas entre o
ZlofcuLipa e o Narajowká, a sudoeste e
ao sul d. Brzezany. 'Estas reeliassaraih;
porém, o adversário num violento con-
tra-ataque e subsequente luta corpo a
corpo. Os ntssois ganharam cerca de
100 metros d- terrieno ao norte da es-
tação ferro-viaria de iPotutery.

¦Frente do Hlrincipe í/eopoldo. — -As
tropas do general -Bolehni-iEnncHi foram
atacadas de ambos os lados da ferro-
via Brcidy-Zloczew. Os ataques for.-un
coinjplclQintenitc recha-sados ao norte da
ferro-MÍa. (Em quati. pomos itepéllímos
sete assaltos consecurtivos dos russos.
Ao sul da ferro-via conseguiu o adver-
sario penetrar num sector de um regi-
irJeiit.. O contra-ataque iniciado ao .
anoitecer, progride ooin bom exilo, já
tendo stilrio por nós recuperada a .maior
pante das trincheiras perdidas,'Frente italiana. — No planalto do
Carso njeniipoi-ariamente vivíssima actii-
vidade ile artiilher*- e tle lança-iniiias,
que se tem estendido tambem ás nossas
posições no valle do Wippach."

Vienna, 4 —O estado-maior do exer-
cito ccnimunica em data de 2 de ou-
tubro:"'Frente ntniaiea — lApoderámo-nos
de algumas alturas no sector de Orso-
va. A oeste de Pefros-ny conquistámos
o monte Oborooa. 'No valle d«o Grande
Kokcl i-cchassimos vários cpirtra-hila-
quês rm._1.i-0s. Rciitrúmos 09 nossos
postos avançados para Koli-1,

'Na frente dos Carpathos está suípen-
sa a 'luta, que continuai ao sul de Brzi-
zany, favoraveliiiienle para nós.

.Frente do principe Leopoldo — As
tropas atistro-allcmãs Reconquistavam to-
do o terreno perdido antc-hontein ntl
ferro-via Di-dy-Zloczow, teiwlo niprisio-
nado 24 officiaes e 2.J00 soldados e
capturado 11 metralhadoras.

Na Volhynia estiveram as posições
do exercito do c-r.nel-gei._ral von
Tersztyansky sob iutensissimo forjo de
arvililieria do inimigo. (Foram reoliassa-
dos vários alaques de infanteria. Hoje,
de iritáii-hã. ce«lo, lançou o inintigo for-
tes massas contra as nossas posições a
noroeste dc Swinhiehy, sendo rechassa-
do por um contra-ataque,

iFremüe italiana — A ar.i-l.cria adver'
saria mostrou grande actividade cm to-
da a frente do litoral. As nossas posi-
ções do planalto do Curso foram bom-
bai-dctiéas á noite com particular vio-
tencia.

Varias noticias

QUAT1.0
PI.E31I0S

SoloMTOS
Centra loterico
R. SACHET, 4

Os expatriados fran*
cezes regressarão

aos seus lares
A l-cspanlu. vae taxai' os lucros

«le guerra
Miidrid, 4 (A. H.) — A commissác

encarregada dc dar parecer sobre o pro-
jecto dc luxação dos lucros de guerra,
resolveu modificar onze artigos do al-
iudido projecto, de maneira a aniiullar
os seus effeitos retroactivos.

O typo do imposto que incidirá sobre
aquclies lucros varia entre 15 c 35 "|".

As impressões de um jornnllstr
sobre n offensiva fran-

co-ingleza
Londres, 4 (A. II.) — Telegraphain

de Roma conimunicando que acaba do
regressar do Somme o correspondente
do "Giornale d'Italia", junto da frente
brilitnnica, O alludido jornalista de-
screvendo o avanço inglez, que classi-
fica de prodigioso, diz:"Agora que a avançada ingleza que.
brou as linhas defensivas que os alie-
mães tinham construído successivunu-it-
te, gastando dois annos nesse trabalho,
e que ella impediu que o inimigo s«
reorganizasse nas suas ultimas trinchei-
ras, graças á rapidez com que o ataque
tem sido levado a effeito, a marcha
brilannica tornou-se verdadeirament.
irresistível. Quando os últimos pontos
fortificados das defesas allemãs tive-
rem caido, nada mais no mundo pode-
rá resistir "á maravilhosa e incrível
concentração da artilheria brilannica.'

Os allemães, apezar dc combaterem
furiosamente e com as suas melhore!
Iropas, cujo cffcctivo é avaliado cm
cent divisões numa frente de 25 milhas,
cedem terreno dia a dia e soffrem per-
das elevadíssimas cm mortos, feridos e
prisioneiros.

A iinmeiisa superioridade da artilhe-
ria e aviação inglezas e os resultados
satisfatórios obtidos pielob ''dreailnou-
ghts" terrestres provocarão, segundo
tudo leva a crer, grandes modificações
na guerra de trincheiras, que não maia
será interrompida pela chegada de iii-.
verno."

Madrid, 4 (A. H.) — A embaixada
liespanhola cm Berlim communicou ac
governo que brevemente regressarão
aos seus lares as populações do norte
da França, que tinham sido deportada'
pelas autoridades allemãs.

Nós bebemos, vós bobeis, elles
bebem HANSEATICA.

M « » « ¦ 
NOS CO..RE10S

A abolição dns diárias dos es-
tafetas

O director dos Correios dirigiu, hon-
tem, um officio ao ministro da Via-
ção, pedindo a revogação do decreto
que aboliu as diárias dos estafetas.
correios e entregadores, por serviços
extraordinários e externos.

Justificando o seu pedido o sr. Ca-
niíllo Soares declara que a gratifica-
ção concedida a esses empregados sub-
alternos é justa, porquanto i.mesma
é dada por trabalhos feitos fora das
horas do expediente, debaixo de -*'
de chuva.

-¦ O -t» o —

KEINÍEURAÇ-õES ÜE COLLE-
CTORES

Uma derieiio do Supremo Tribunal
Os corleciorcs federat-s, -cinittidos

pelo governe, -passado, .rs. Eucíydcs
Passos Monteiro, Alfredo Coutinho de
Almeida, Francisco Antônio da Cosia
Nogueira Juniior, Antônio José Martins
Filho e Zaclianiás Vieira Moita, tive-
ram hontem confirmadas pelo Supremo [
Tribunal Federal, as -entenças da 1»
instância, qtte os rciií-cgraram nos seus
cargos.

¦ .-»•—¦

O monumento a Ruy
Barbosa

Comniiinicaim-iios:"¦Deverá realizar-se em 25 do correr»,
te, na Liga do Comnicrcio, uma con-
ferencia pelo acadêmico Deineti-io Ila-
nionn, tendo por tlienia — "_Ruy Bar-
bosa e sua obra philosophica".

Ailbesòes lêm surgido de todos os
listados do Brasil pura o monumento
do grande brasileiro. A eslás adhesões
o dr. Theophilo Pessoa, já agradeceu,
por telegrammas e cartões.

A coinminissão, por esses dias prin-
cipiará • a angariar donativos para «
i-recção do monumento.

Outros noivos que não
casam

Elle, dia e as testemu-
, nhas vão parará policia

Noticiámos, ha poucos dias, a dece-
peão de dois noivos ao verem o casa
mento impedido por falsidade dos do-
cumentos exhibidos.

Isso oceorreu no juizo da 3* preto-
ria. Hontem repetiu-se o caso. O sol-
dado da Brigada, Xenocr tes, do 2° ba-
talhão ia se casar com Joanna Angus-
ta, que declarou ser orphã. O juiz sus-
pendeu o casório porque verificou nos
papeis 11111 consentimento da mãe da
noiva. Esta e o noivo foram apresen-
tados, bem como as testemunhas, ao 3"
delegado. O soldado declarou que Ira-
tara dos papeis o seu companheiro
João Ribeiro da Silva, . no inquérito
já iniciado, depuzerain as testemunha-
Arnaldo Pennafort, Douingos Pereira
da Siiva e Antônio Ribeiro.

sói

AINDA A "STANDARD OIL"

Foi nrchivado o inquérito
O procurador criminal da Republica

requereu ao juiz federal da 1* vara
o archivamento do inquérito sobre a dç-
nuncia de alguns funecionarios publi-
cos, aceusados de terem sido suborna-
dos pela "Standard Oil", visto que o
inquérito policial nada apurou sobre o
caso. O juiz, em despacho de hontem,
concedeu a arcbrvgmem. pedii?,. .

Bordados á
mão - Ponto

machina e á
Passa-
Largo

i jour e picot —
manaria. CASA VIANNA,

de S. Francisco 14, 1" andar.

VOLUXT.1RIOS DE MANOBRAS

Exume 110 3o Regimento
Realiza-se hoje. ás 7 horas da ma-

nhã, o exame dos voluntários de nu-
nobras do corrente anno, r.o quartel do
3° regimento, seguindo-se imniediata-
mente s inspecção de saude, para in-
corporação final, que será no dia l.
do corrente. Amanhã, ás mesmas horas,
fará ex.-.me o 8o batalhas t iej*_.is de
W-nh.ã S.'l

A POLICIA

A giiarda-norturiia do 16°
districto

Foi exonerado do cargo de conluiai-
danie da Guarda de Vigilantes "Moctur-
nos do 16" districto policial Alexandre
Plemout e nomeado para substituil-í
João de Souza Bandeira de Mello.

¦ l-alii

URINAS Kxame romple'-
25$; de sangue, 305

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

EM MADUREIRA

Duas creanças per-
didas

Dois meninos, parecendo sem de»
tino, despertaram, pela madrugada de
hontem, a atténção de um policial que
rondava o largo de Madureira.

Levados á presença do coiiiniissario
de serviço no 23o districto policial, o
mais velho disse chamar-se Ósvvaldo e
contar 8 annos de cdadi:, e outro \V_1-
demar, de sete annos.'ntelligenles c espertos, sabendo ler e
escrever, declararam os pequenos serem
filhos do guarda nocturno João I.uiz de
Andrade, morador á rua Campos Salles
n. 10, que os puzera na rua.

Procedendo a pesquizas verificou a
autoridade terem elles faltado á ver-
dade, porquanto na casa indicada náç
residia o "pae das creanças", que esta
sendo procurado ¦

DESAPPAREOEU MÍSIE-
RIOSAMEXTE

Pedidos de providencias íi policia
D. Maria Pimenlcl, residente na vi-

zinha capilal fluminense, procurou hon-
tem o inspector do Corpo de Segurança
e communicou que o seu filho, Louri-
vai Pimcntcl, de 21 annos, su:ra <Ie
casa, não mais appareccndo.

Agentes de policia Piocuram o. de»
appate-ci-9-

-J--íí-._k_iri"-.i__i«_:^-^>Kíi_,^-:- ..-„-í.l'_-_.---r--^_,_--..
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CORRUÍfr DA, MANHA — Qniüta-feira, 5 de Outubro de l#g

j/Tiro Naval Brasileiro
^REALIZOU-SE HONTEM MAIS

UM EXERCÍCIO
f Rcaliiíott-se homem á noite, no Ars-e-
tiaVde Marinha, mais ttm cxeroiaio do
Corpo de 'Reservistas da Armada. .

iHwivfe grande numero de voluntários
c as evoluções foram feitas com metlio-
do;e correcção.

•At insoripções continuahn abertas ro-
dos os dias, a rua 7 de Setembro 109,

, Os uniformes qtte foram approvados
pelo roinisftr» da Matínha s§o de uma
dis'Jincçü!o. bom singular. .-•

Os voluntários diaverao apresentar-se
amanhã, ás 8 horas da noite, no Arse-
liai de '.Marinha.

, Instruccão Publica
* 

O director geral, assignou hontem o»
íceuinles aclos;

transferindo; para o 6° districto com
á classificação de 16" escola mixta, a
4* escola masculina do 9o; para. a 2
(feminina do 9°, a professora caihcdra-
tica, d. Julieta Claude dc Albümiermiej

designando: Maria das Dores Alue»
Pereira do Rocha, para reger a ifi* mix
ta do 6"; Manoel do Rosário, para
servente da 16a escola mixta do 6
Maria Rosa de A. Cardoso, pura a_ 3
jiiixta do 3o; Odilia Braga Ciiimarues.
para a =* feminina do 8»; Aurora Coe-
Jho da Frota, para a 5* mixta do 4 !
iDeolinda de P. M. Pereira Lima, para
a 11a mixta do 6»; Ermelina Celestino
iiara a 6a nvxta do. 50; Antônio An-
custo li. Martins, "ara a 3a masculina
nocttirna do 7": Jal.vá Guanabara, para
o lardim da Infância Campos bailes;
(Maria da Cunha, para a 3* feminina
tiocturna do 11o;

i. nomeando para o logar dc substituta,
às sras. Herminia de Macedo e Jalva
Guanabara; .

dispensando do logar de substituta
<le adjunta licenciada a sra. Carmelita-
llcniiqueta da G*uz;

¦ foi declarada sem effeito a ..Iransfe-
Vencia- de d. Eduardina de Carvalho,
para a 2* feminina do 19" ,e I.eomd».
ffelxcira para a i" feminina-do 20".

*** ^r i m»à

ÉUMA

dar-se medicamentos
alcoólicos ás creanças

Paia o seu organiev
mo delicado o re-
médio ideal é a

EMULSÃO
deSCOTT.

— NO CATTETB

Es

Sports

ACTO1 m
O prefeito 

"assignou hontem os se-

guihtes aetos: . ., .-
abrindo o credito especial de . •

1 MJoSaoí, para- pagamento de- ditie-
renç-a 

"de 
vencimentos- que deixou 

J«
perceber o fimcciooario. da Soçretarm
Io Conselho, João Rbdrigitç, da Motta

Teixeira, e revalidando, a licença, coij-
cedida ao 4o escripturano José Luiz y.
de Barros.

SOMENTE UM
EODE SER O MELEOIt

E ESSE ÜM É! O GALÇADQ ,

8 c 'iO Rua Carioca; Mi K. Larga. 5. Paulo, Santos e.Porto Alflgrc

Cardoso, UhaMino Vargas e Jayrae Mflnt'
tieiratt de. Siqueira; distineçao: tremo le-Sociaes

ptrm ¦ ¦ ii " M '<

PAIAS INTIMAS

k 
Helena; a galante Ilcleninlia, filha do

osso companheiro Souza I.iiurindo, cora-
plcta hoje mais um
«aniversário natali-
cio, para alegria dos
sons cxtretnosns paes-
e para satisfação dos
6cus maninhos e de
quantos a estimam
e admiram a sua
grata, intclligencia e
grande vivacidade.
Para a pcniierrucha

1 • .: .- YtS&íá 1 é hoje,. portanto, um
'J , '-, dia completo, cheio

li ¦'¦ *Ü de surPrcs:'5' llc a,c"
E^bsmmmb gri.is c de felicida-

des. A' noite, of-
íírecc-rá át iuát amiguinhas musica, flores
c docest

<* -'*
f fPnzem annos hoje :' O sr. Oscar tle Niciucycr
ci.inle de nossa praça 1. ,

a. sra. d. Antonia Augusta jtoliatp•Mtmtcirn Junqueira; mãe do deputado Kl-
lieir.i Junqueira „.„,-.

a sra. d. 'líponina Martins llmitista.
Bignii esposa do sr. José Brancsco Ilapti5-
ta official da secretaria do Conselho Mu-

'BMMH^BI-

Soares, nego-

Fr.in.
Hdith

dia. r
unia in*
o nome

de di-
realizar
Ctíristn
uuando

i — o sr. Adalberto Rodrigues Martins :'1 _ Fez «um» hontein «• senliorila Ara-
tv Aiwa dos Santos, filha do. sr. -Çy-
giriano dos Santos, fimcclonario da t-atxa
úe Conversão.

t> :ii #
CASAMENTOS
1 O sr. Aristides Ferreira contratou casa-
nicntn c-om -.1 scnhorilii Antnuietta de 'rei-
tos Cindario, filha do sr. Pedro Ciodano
c de d. lvulalla dc '1'reitas Ciodanoi

O « «
NASRIMiHXXOS1 Aeli.i se enriquecido o lar dn dr
«isco tlt* Castro Araújo e tio di
llitiarte de Custro Araújo, desde o
*lü corrente, com o nascimento di
*tt;i'esMtntc menina, que receberá
de I».

* ft *
C0XFE11EXCIA8 , .

A conferência oue o acadêmico
reito Victor Ferreira Alves, devia
liòjtt no salão nobre da Associação
«le Moços, ficou transferida, liara
te- nmniuciar. •-

Hoie. ás S horas da noite, no =.ilãn do
C|rau'.o Ciilholico. o padre dr. João-(.uai-
liciíti fará a 2,1" conferência da série —
,:Ouestf>es biológicas'', sendo esla sobre —
"O cviilucioiiisino e a historia das formas
eiiibryouariàv",

•¦¦¦»:,*

FESTAS
O lenciitc loão Antônio dos ?;intri?. da

r.i!i;id:i l'olicial; por motivo do iiiiniversa-
tit inlaliciò de sua esposa, a .l.do filiou-
tf, reuniu cm sua residência, i rua La*
tuntby n. 6-A, diversas pessoa.) de suas
trcuçòe--, ás quaes offcrceeu um lauto jan*
tar, tendo .-iiilti trocados diversos brindes.

A's if . horas d:i noile tiveram inicio
ínnsij.s que se prolongaram
aú felfi madrugada.

limro as pessoas prcseule' i*n lemos no*
tar as setilioritiis Kruestina l*cixoto. l'lora
iMiiiiins. Virgtiin Pereira, f.aura Peixoto,
'CVrcciçíio Monteiro, Graciosa Soares, de*
ràliliim ile Souza. Maria li.-aiia, Itila de
Oilveirn. Maria dc Oliveira. Diirvaliu.i Pe-
rci.ni. Clur.i Moreira dos Santos, lirneslln.i
Ãlorrim e Anita-'Martins; ?rns,: Maria An-
tíiiia Pereira, Arabella ile Oliveira, llcr-
iiarcliua Santos, e srs. Gaudencio Ro>-i,
Ii-uoeciicio Caldeira, Álvaro (.'orríw Cám:
¦tu?, Ahrcido llarcclos, Antônio tle Az*:*
vedo Gonçalves, Guanabara Júnior, Igttacio
)lla|'\üijt da Silva, tenente ArUiur José
da Silva. AtiRU5to Gonçalvet Dias, Miguel
í\\v.í Santos, Antônio de Mauallinòs. Kunuiai-
dc Gonçalves dos Satftos, Títijiolcão Falcão

reira llruin. João Albuquerque dos .tantos,
ürivaldino Ribeiro <la t-osta, Dcoziho l in-
to de Oliveira, Vitalino Alves dc Jesus,
Alberto losé da Silva, Derincval Ili.ano
de Siqueira c Isaac licitei 'Mendanha; pie-
nrmcntei Uenietrio de Carvalho Moraii.
ltilhcns -Munir. Cearense,- Obvio Machado
de Araújo. Manoel Teixeira Ribeiro, Ml-
guel llastos. Salvador da Luz, José Alves
de lesiis. Ulias José da Silva e Artihno
Antiuics -de Suiza; simplesmente; 1'iiminp
Jusé da. Silva, Obed Costa e Athayde Al-
biioucrque de Souza. ,

Classe elementar (2» anno), ,1 cargo no
professor elementar Antônio Francisco de
Siqueira — Approvados, com distineçao e
louvor-. Arynaldo Alves de. bani Anna,
Aliilio iPernandes •Cardoso. 1-crnando dos
Santos e Godofredo de Oliveira; com dis-
fiiicção: Benedicto Fernandes dos Santos,
Francisco Fernandes dos Santos e J.ouri-
va1 de .Siqueira: plenamente: Cerinaldo da
Silva llruin, 'Manoel Carvalho de biquei-
ra e Octaciüo da Silva; simplesmente: Al-
tair Fernandes de Oliveira. Percilio \ ar-
«as, Antônio Cardoso dc -Carvalho e An-
tenor dos Santos. ,

Na classe média (i"" anno). e cargo <lo
auxiliar de ensino Alberto Vieira Souto —
Approvados, com distineçao e louvor: Ary-
naldo Uilieiro de Souza. Dagobert.o de Si-
uueira, José Ernesto do Patrocínio, 'Mario
Vlicrto Alves. 'Miguel dos Reis Siqueira

c Raul Ribeiro de Carvalho; distineçao:
Uiuard José da Silva; plenamente: A ipio
dc Oliveira Caldeira, Ahililnloquio Alves
llarecllos e Ubaldino do Nascimento. Cosia;
simplesmente: Nelson Ribeiro 'leixeira.

* * *
VIAJANTES

Acompanhado de sua cspo'3, d. Vicio-
rina Vranbcck, parte hoje com destino a
Poços de Caldas o sr. Arthur Vranbecl:,
conhecido ncsociantCi proprietário da Casa
tlcim. «

.Regressou hontem do PárS, em . compa-
nltia de sua fjunilia, o capitão-tenente Jra-
quim Ribas de lfaria, que ali esteve em
ccmniissão, dirigindo a. construcção do plia*
rol de Salinas.

O distineto official, que foi recebido po1,
t mi úmeros amigos e companheiros de ar*
tt:as, chegou enfermo de moléstia adquiri*
da. no desempenho da conunissão da qual
se desobrigou com brilhantismo.

* * *
líXFEr.MOS ¦ .

Achattdo*£e já restabelecido da en ferrai-
dade de que foi acconuuctlido, compareceu
hontem ao seu gabinete de trabalho, o sr.
Í,eopoldinp líastos, director geral de l*a*
zciiHa Municipal.

O estimado funccionarlo foi muito cum*
pvimentado, sendo especialmente distingui-
di -pelo prefeito e altas autoridades mu-
iilcipaes.

* !» *
O dr. T.uiz de Carvalho Mello, presiden-

te da Ordem Sciciitifica do Itrasil acha-se
em franco restabelecimento dc saúde. Km
rtgoijo, os seus amigos mandam rezar
je. ás o libras, uma missa em
«raças,
cll-.eroy

na matriz de João,

hO'
acção dc

em Ni-

MAdlTXISTAS DA
— Ucune*se boje esta

sessão ordinária, ái H
11 sua sede,- á rua da

* *
dc

• l7oj»aça Pei-í-ira. I*aliin
Xicaitor l?ORaça. I;niil

Antônio 'Monteiro c An

Kstcvcs ile
mo tlc Al-
;io Peixoto.

,1'ay
ÍAti

annos hoje
1. filho do
' !>» Silra,

Krigoriíícos

o imcn-ss
sr. GtiM.ivt

fuKccinnnrío
¦!o Cães do

nto

úii d. Amélia Burlamaqui Cacta
Slíva.

O raíbl Gustavo Cactsno offeree
f$rc motivo uni lauto jantar át
dc s ,v- relações. A' noite haver;
fasen lo-sc ouvir ao piano «> maesl
ton:t> Narciso Caldas e o coronel
di Silva.

*' O capitão Miguel (Sorte para corunie-
r-nrar :i passagem do aimt versar io natali-
cie da sua interessatUe filliinha Aura, a
lAuriiiha, como a chamam na intimidade,
offeíecen Imatcm uma liclla festa ás fa*
iTÍ'its das sua1- rolaçüea dc amisade, á
ciüâl esteve muito concorritta1.

ffocou dnniite a reee;-ç-*io um/qttartctto;
pfil». a türccção do conhecido professor An-
tenio Mendes seguindo-se dansas, que cor-
rrerani animadas até no amanhecer. A's 2
jiòrhs foi servida a ceia. o ntio offerèccti
•opfortunidade para diversos brindes, sendo
o de honra feito pelo sr. Samuel dc lima
CeiMrn. .1 calauie menina A'ira. que distrt*
¦Miiít a todos ns sen convidados delicados
laiirinüos de flures naturaés;

Carie le rtrito
Mfaude*!

isejo, os |s. unia

da

MAXIlíESTAÇOES
l;c annns hontem o sr.

Ihyiv. líelchior, guarda-inúr (¦p.; deita capital. Aproveitando t
offié.:aes aduaneiros ffzeram o
nianífestação da apreço.¦¦C) ¦.)'t*ii*'.:il ILeíte -T.nlm. cri
irV.ííí. ofíereceu no ^rr Baytna um Riianla*
clittva c uma bengala de chino com castlò
rle ouro, ein um rico er-tojo, enaltecendo
;poi esfa oceasião em breve allocuçla os
Li-.ij priilicados daqucllc fitiiccionario.

o (shiucte de trabalho d.) «uariUi-niòr
Bcbavasc artisticamente ornamentado de
dicrci naturacá. # # *
VÜJA ESCÒLAK

Resultado dos exames de proai(ição .!.•
r'.,c--- da 2* escola elementar imscnlina,'dn -¦¦." dislricto, na Harra de Guarailba.

>r elesientar Antônio
iqueira, c£fcctua>los nos dias

meu de agosto do cor?

ASSOCIAÇÕES
GR.I0MIO 

' 
IIOS

MARINHA CIVII,
eo-lcctividadci em
horas da noite, ei
Candelária 11. 69;

*
MISSAS

Por alma do commendador iFerrcíra
itiunadaiucnte Lvtello, foi lionlem celebrada missa de sp

j tituo dia do seu passamento, inv matriz
do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé.

líntre o grande numero de amigos do
extitictp, que assistiram ao acto, notámos

í ns seguintes: Antônio Joaquim Peixoto de
í Castro e familia, dr. Antônio J.- Peixoto

1 de Castro e familia. Antônio José Perei.
n Rostos, Miguel C. 'I.inn, l-.tigcnio T.
I.ete de Abreu o familia. P. Queiroz Sea-

t l>ra o familia; .Uodolpho dc Mello c fa-
, milia, di*. Paula Fonseca; Manoel Keüppe

líraeff e família, Artítulo da Silva Guitno*
• rães c familia, Domingos Abrantcs Júnior

e senhora1, Kügcnto de Araújo Viatura o
familia. viuva Thereza iCoIlangelo e filhos,
Margarida Cnllaugello, Francisco Collange*
l.i, K-inílio, A. iMcdina c senhora, viuva
do coronel llctievenuto iMagalhãeg e filhas,

1 dr; Antônio Antunes dc_ l^gueircdo. ücta-
i via 'Ferreira Xoval, Ariuvislo de Aluiei*
! da Ueao, Kduardo Ferreira Leite, Alexaii.
| dre Duarte th Cnnlia, Daniel Duarte da

tino (Cunha, Antônio J. M. ZaniHh Júnior, Sot-
lido f ter Zainith, dr. 'Victorio da Costa, José,.
Ãr-| Joaquim da Rocha, dr. lívariíto Marques!

cj da Costa. Davi d Medeiros. José Nunes
da & C,, Job de Campos c familia, Club Na-'

I t. ç*'0 e Regatas. Carlos Medeiros. Cíástãò 1
por Calvo. Luiz NT. Cairo, João Azevedo, Club,

soas! de Rebatas Upquclrão do Passeio. Arman-1
«i,i tMaclia Io e senhora, viuva Assumpçío'
Cavalcante, familia Saltes Cunha, líduar-Io ;¦Ccroueira e senhora, viuva Augusta t Cosia :
o filho. r.uÍ7 Gonzaga Pereira da Fonseca
N'cllo. capitão Cândido Martins, Porcina
íMprcuo tíuimaráes, José Pereira Guima* j
rãès c família. J. C. Afòura Trindade, An-
tonio Cerqueira c família. Antônio de C.
•Santos -Moreira, viuva Santos Moreira
C.iuko dc Repitas Grogoatá, Clodoaldd Clui-
caràes. famílias Driani c Tosta. T.icino So. j

bra! e filhas, José Theoph:l*r Mjarmtes Fcr*
reira, dr. Zacharías Gomes Estetla.t Joa-1
(it.i:n Ferreira e 'família, Ondína Alaria da jConceição, Álvaro da Costa c família, A d* i
jucto Ferreira, Jcronymo José de Frei ias. i
Atthur Alegria, viuva Annita Campo*. Ly-
ceti Literário Portugttcz, Joaquim Corrêa ¦
de "Viguciredo, JoãOi Reynahlo de Faria,
muie. dr. Jorge (Maisonette e irmá. Naty
•Machado, Victorino da Silva, Maria José
Horta Pereira e filha e muitas outras,
cujos nomes nos escaparam

* * *
FA1.LKCIJÍHXTOS

Fallcceu hontem a menina Kstiu-r do
Andrade, filha do èt. Fortuna to de An-
ilra lie.

O seu enterramehtò terá !ocar hoje, ãs
11 horas, saindo o foretro da casa n, ;o
da riia Visconde de Sapucahy.

Sob. á presidência, do chefe do
tado, realizou-se, hontem, com a pr«-
sença de todos os ministros o .despacho
collcctivo, tendo sido assignados decre.
tos das pastas seguintes-.

INTERIOR —' Sanccionando as re-
soluçSes legislativas: que considera in-
stituição de utilidade publica nas con-
dições que estabelece, a Escola bupo
rior de Commercio do Rio de Janeiro,
com sede na Capital' Federal; c a Es-
cola de Commercio dc Porto Alegre;
que adia para o primeiro domingo de
abril de 1017, as eleições para a for-
niação do Conselho Municipal c pre-
enchimento das vagas de um senador e-
dois deputados pelo Districto Federal-,
que autoriza o presidente da Republica
a inverter,, dentro da verba dc . . . .
5o:noo$ooo, votada 110 orçamento do
Ministério da Justiça c Negócios Inte-
riores para 1913, na rubrica 15a, para
custeia das Caixas de Avisos policiaesr

,as respectivas parcellás dc despesas;
invertendo as parcellás de io:ooo?ooa
e 40:000?, consignadas na verba 15",
do orçamento do Ministério da Justiça-
e Negócios Interiores, dc que trata c
decreta legislativo n. .1.170, desta dar
ta; creando uma brigada dc infrmteriu,
uma dc cavallaria e uma de artilheria
de guardas nacior.aes, na comarca de
Caracol,, no- Estado de Minas Oraes;
concedendo o accrcscimo de 20 °t" dos
vencimentos ao dr. Cineinato Américo
topes, professor catliedrutico da Esco-
Ia Nacional de Bcllas Artes.

MARINHA — Promovendo: no Cor-
po da Armada, por merecimento, ao
posto de capitão-tenente,. o i0- tenente
Euclj-des Francisco de Souza, e por
antigüidade ao posto de t° tenente, o
graduado Nelson Noronha de Carva-
llio; transferindo: para a reserva o ca>
pitão-tenente João Paiva de Novaes,
visto- haver sido julgado invalido- para
o ¦ serviço da Armada; graduando: no
Cbrpo da Armada, no. posto de i° tç-
nente, o 20 tenente José Joaquim Bel-
fort Guimarães; concedendo a medalha
militar a diverso^ ofíiciaes, sub-oífi-
ciaes" e praças.

Guerra — Abrindo o credito especial
de 573:531$"$?, para oceorrer ao paga-
tnento do soldo vitalício a mais 266 vo-
lüntarios da Pátria; promovendo: na
'arma de. infanteria: a capitão, por cs-
tudo, o i" tenente Olivio Ferreira, sendo

'classificado na 2» companhia do 2,?" ba-
'tnlhão do 8o regimento; a i" tenente,
Ipor estudos, o 2a, Octavio Garcia Ba-
rão; a 2» tenente, o aspirante a offi-
ciai Arthur Leão; graduando: na arma

'dc cavallaria. 110 posto dc capijão, o i."
tenente Trajaho i.annes de Carvalho;
transferindo: 110 90 regimento de infan-
teria, os capitães Carlos Carmo de Oli-
veira Mello, da 1* companhia do 25"
batalhão, para a 2V do 27", c Manoel
Nunes Pereira Linin desta para aquella
companhia; os 2"" tenentes da arma de
infanteria Aroldo Borges Leitão. João
Carlos Barreto, Mario Bina Machado,
Gustavo Cordeiro de Faria e Antônio
Gomes dos Santos; este para a arma de
artilheria e os demais para a de cavai-
laria; mandando reverter á 1" classe do
Exercito, o 1" tenente da..arnia de ar-
tilheria Cassildo Krebs; reformando: o
major Alcêbiàdes da Costa Rubim, da
arma de artilheria; o capilfio da arma
de infanteria João Jcronymo Pereira
Leite; os 1o0 tenentes Arnaldo Cai-
nciro e- Jesuiiio Camargo, este aggrc-
gado á arma de infanteria e aquelle da
mesma arma; os 2"" tenentes da arma
de infanteria Gastão da Costa Pereira c
Leovegildo Alvares dos Prazeres.

Fazenda — Sanccionando as resolu.
ções legislativas: que autorizam o go-
verno a abrir os créditos especiacs: dc
78S :aoo$ooo, para pagamento dos juros
dc apólices emittidas para a constru-
cção de estradas de ferro; tle 2:.ioí$i6o,,
para oceorrer ao pagamento dos venci"-
mentos do 3° •escripturario do Thesouro
Nacional, Pedro Rodrigues de Carva-
lho, no período de 22 de julho a^ 31
de dezembro de 1913; dc 57:6.|8$740
para oceorrer ao pagamento devido a
D. Fany Wonns, em virtude de sen-
tença judiciaria; abrindo o credito de
20o:ooo$ooo, á. verba 5" do orçrinento ;
do Ministério da Fazenda, do corrente
exercício; approvando a fusão das so-
ciedades de seguros " Kspirito-Snntense'
e " Ãlliança Mineira", sob a denomina-
ção, que adoptam, de " Companhia de
Seguros Ãlliança Mineira" e inodifiea
os estatutos novos adoptados pela as.
sembléa geral de 15 dc novembro de
'f'*- ¦ ,-'¦'•'-Fiação — Sanccionando as rcsoluçues.
legislativas que autorizam o Poder fixe-
ciitivo: a conceder a Manoel Francisco
Pereira, gtiarda-cliaves-de 1" classe da
Estrada de Ferro Central do Brasil. 11111
anno de licença, com metade da diária;
para tratamento de saúde: a concessão á
Escola dc Agricultura Pratica de Qui-
xadá, Estado do Ceará, do usofruto de
terras pertencentes á União e dá ou-
Iras providencias; aposentando: João
Çhrispiniaho, como diarista da Reparti-
ção Geral dos Telegraphos, dc accordo
com o art. 48 da lei n. 2.221. dc 30
de dezembro de 1900, como estabelece
o art. 433 do Regulamento que baixou
com o decreto tf. 0.148, dc 27 de 110-
vi-mbro de 1011; expedindo o decreto
11. 12.227, concedendo á "Aluminium
Coinpaiiy of South America", autoriza-
ção para funecionar ua Republica; con-
cedendo patentes de invenção a: José
.lotia Vasconcellos, de uni plantador

para catuia dc ussticar ou outras plantas
c sementes; .1. B. Duarte, de um novo
producro industrial denominado Inglati-
na C, applicavel á tinturarin ou estatii-1
paria; Jncintlio Monteiro do Nasci: j
meiilo, dê um novo processo dc preparar |
a forragem denominada Forrágcm gor-1
da ; Companhia Calçado Clevelaud. de ,
um enfusle aperfeiçoado para calafetar |
e cnfiistar calçado, denominado Flexa;
C. M. Gardon, de um novo systema dc
fabricação dc botões artificiaes dc. la-
ranjeira, denominados botões parafina-!
dos; Raul dos Santos Paiva, de 11111 re- i
gistro automático Paiva, para desitifc-1
ciar ãppai-ollios sanitários; Eduardo!
Barbosa de Carvalho, de 11111 aSSÚcarei-6 '
denominado assucarcirò mecânico; Júlio
Gaertner, de uni novo sabão industrial, !
para limpeza e polimento de ¦objectos'
de qualquer espécie, denominado Suba-
lenbo: Luiz Augusto Pereira, de aper-
fciçoaiiientos em mesas c cadeiras para i
servirem como carieírtis escolares, ¦ aj
trabalhos de escriptorio e oificinas e
outros fins; Miithildê Rutter. de um
processo de fabricação dc latas para
conservas; Antônio José Fontes, dc
uma nova fôrma de tijolos para paredes
e outras partes de -.nua construcção-;
B. F. Milbacher, de um apparcllto ma-
nital portátil para passar um liquido
de. 11111 recipiente para outro por meio
de ar comprimido;

JOCKEY-CLÜB'
O programma para a próxima corri-

da do Jockey-Cltib ficou deíinitivamenT,
té organizado pela seguinte forma:"Grande Prêmio Imprensa Fluni*nen«
se" — 2.000 metros—Prcmio: 6:000$

Torito, Monte Cliristo, Mont Rose,
•Enérgica, Liberal, Estigia, Halpin, Pa.
raná, Pirque, luterview, Trunfo, Ar.a-
gon, Pégaso, Buckless, Zézinho, Otaner
e Maciste."Clássico Importação" — 2.000 me-
tros — Prêmio: 4:000$ — Meduza,
Enérgica, Barcelona, Insígnia, Colom-
bina, Battcry, Jacy, Yvonnette; Arau-'
cania e Parade. ,Pareô "Animação" — t.6oo metros

Prêmio: 1:500$ — Trunfo, Maipúi
Merry, Bay, Oavid,' Buenos Aires,

A greve dos pilotos d»
Costeira

Força- policial para garan-
tir vapores

\ Companhia Commercio e Navega-
ção pediu hontem forças de policia de
armas embaladas, para. bordo dos seus
vapores /iTíii/iy, Gftrupy, Ass„, Pifagy,
Aracaly e Piãuliy. ,

Motivou es3e pedidbi o receio dc que
-fosse praticada contra qualquer dos
referidos vapores alguma, violência por
parte do sen pessoal; ora em greve, por
haver adlierido ao movimento provoca-
do pelos- pilotos da Companhia Cos-
teira. Essa força, composta, dê- 15
ças, foi distribuída pelos citados
vios pelo sub-inspector da Policia
ritimn, capitão Miranda, que- se
viu da lancha Alircdo Pinto...

pra-
11a-

¦Ma-
ser-

Makc Money,
pian c Idyl

Royal Scotcli, Saint Ul-

Pareô "Estrada dc Ferro Central do
Brasil" — 1.450 metros — Prêmio;
11500$ — l.ady Périclés, Pisiacbin,
Barcelona, Franeia, Majcstic, Miss Elò-
i-cncc, Torito c Espanador.

Parco "Dezescis de Maio" — 1.600
metros — Prêmio: 1:500$ — Flanicn,
go, Belle Angevine, Cuido Spano, Gol-
den Snurs, Monte Chrisío e Voltaire.

Pareô "Vpiianga" — 1.600 metros
— Prêmio: 1:500$ —Samaritano, Can-
gtissii, Cascalho, Estilete e Ganay.

Parco "Industria Pastoril" — 1.450
metros — Prêmio: 11500$ — Pilan-
gneira, Tiiumplio, (Dj-namiie te Hor-
tensc. ' ' "

Pareô-"Prado Fluminense!' — i.fioo
metros — Prcmio: 11500$ — Vesu-
viennc, Boulangcr, Image, Miss Linda,
Patrono e Dionéa. -

FOOTBALL-
JUIZ DF. FO'R-A — >SPORT CLUB

EVEREST
rFoi um festival admir.-ivv-l a inaitgu-

ração da magnifioa praça de sports do
Club -de Juiz de 'Fora. realizada domin-
go ultimo. 'Nada faltou á bella festiva-
dade. Nãoisó no que-se prendeu a ca-
ractv-r solenne, bem como á parte p;ior-
tiva. revestiu-se a inesina de todo o eh-
canto e brilhantismo;

A" comitiva que daqui partiu para. a
bclia cidade mineira, representando o
Sport. Ciub Kve:esr„ ainda se sente aré
agora na mais viva. grata e expressiva
impressão ile contentamcrtfo sol) o quo
foi a magnífica festa do Sport Club de
Juiz de IFúra. ConsMtittiti. como.se es-
locrava, o''e.lou" do festival o invpor-
tante "niatcli" tlc "football" entre o
club local e o UiWest. A!» tres horas
c quarenta minutos teve inicio o jogo,
soli a direcção do dr. lAyres Banosn.
Ambas as "equipes" logo se movimen-
taram e debaixo d'e inniimcros nppliui-
sos váo dando á importante prova um
aspeuto- verdadiirãiiíente emocionante.

Os lances siicccdein-se dc parte at
parte; entretanto, npeza? de todo o
ardor, perícia c calma dos "playcrs
dispiítantes, 'tc-iuiina o primeiro ' halt
time" com o scfuintc 'resultado: oXo_.

Terminado o; tampo d.- descanso, ini-
ciou-se o segundo "Jialf: time". O
iíverest 'procura atacar o "goal" de seu
adversário, o que não lhe é .muito dif-
ficií; entretanto a defesa <lo Club do
juiz de iFóra. nK.enta c destro, não
consente ao club carioca oceasião dc
abrir o "scorc". Passa tamíieiu a a.a-
car valentemente o Club Everest; mus
este, que dispunha, dc 11111 triângulo ad-
miiavel, resiste energicamente ao club
local. Não liaveru Menccdor, era então
a opinião geral da apastencia rupresen-
lada cm umas tres mil pessoas.

iE uni iccftlentc ?
Só assim... Pois foi mesmo.
:Ha uni "comer" contra o., club da

capital. Bem cuntrkla a1 bola. dá cm
rcsiíltadoi num infeliz "liicli de um
"álf bacU" do Everesí, o mesmo vasar
o seu próprio 

"goal", sob surpresa ge-
ra''iDez 

minuto; após terminava o match
Rio-Minas. com o residindo dc i-\o.

O juiz foi imparcial.
#.iis.i*

FLUMINENSE F.OOTBALL CLUB

melissa' llTffkwií

GERVAO

w. W

_DE —

Ernesla Souza
inappetcncla.

IHi HiliU, WflIigitllK,
DSrxs .di cabt-p,

fijsií Hupttüil»,
Urinas Turvas;

I iilii

I TÔNICO DOSYSTEMA

lilHiSiSili
MACAHE'"PROGRIDE
A$ tmivineras obras

que estão sendo exe-
catadas

A Prefeitura de Macahé communicoii
áo governo do Eslada do- Rio que esta
executando diversas obras publicas dc
ha muito recianiadas, notadainente a
niacadaniizaçfio da Avenida 'Ruy Barbo-
sa, a principal artéria da cidade, com
uniu extensão dc quinhentos metros,
tendo cohst ruído cm todas as esquinas
galerias dc esgotos, alem dc aterros e
abnulanieiitos cm outras ruas.

Foi construída mais uma ponte dc^
noventa, palmos de largura, no logar
denominado "Çapellir.lia', em Çarape-
bus, além dum pontilhão de trinta c
seis palmos 110 mesmo districto, e mais
duas pontes, uma em Neves, 110 6° dis-
Irieto, com quarenta palmos de exten-
são, e outra sobre o rio Glycerio, no

'S° districto, com setenta palmos.
lá foram iniciadas as obras de rc-

sfaiifnção da estrada dc rodagem que
liga a cidade á fazenda dc Santo An-
tonio, numa extensão de 36 kilometros,
piissandò pelos campos do Imlniro.
' 'E' na fazenda de Santo Antônio que
o Moinho Santa Cruz esti descnvol-
vendo, nos lermos do contrato ultima-
mente celebrado com a administração
do Estado, as culturas dc trigo. .

Além dessas obras a Prefeitura dc
Macnhé continua a. cuidar de outras.

COPMDOR
DECAkTAS

OS PROFESSOR138 ADJUNTOS

Mnls umn. reunião convocada
puni hoje

A's 2 horas da tarde, reunir-sc-ão
hoje os professores adjuntos de 2" !-c
,V classes, na sede do Centro de Pro-
fessores Primários Municipaes, á rua
Buenos Aires 187, sobrado.

Ao Conselho Municipal pretendem
esses professores dirigir um memorial,
pugnando pelo restabelecimento do ar-
tigo 05. do decreto S38, de 20 dc ou-
tubro dc 191.i1 inc, em sua alinea."a",
dclcrmihava obedecessem as promoções
ao critério de unv terço das vagas por
antigüidade e dois terços por níereci-
tnento.

Uo prefeito procurarão obter os incs-
mos professores o apoio necessário á
reivindicação, desse direito.

(Secção infantil)
' 

Para o "training" que se realiza
hoje entre o i" c =" "teains.",. 

p ca-

plain" escalou os jogadores abaixo, <-

pede por nosso intermédio o compare
cimento dos mesmos, na sede do.cluz

4 horas da tarde.
IR amos

Joel — Rosadas
Oscar

as

Nogueira —

A.
Freire

Rcvnaldo —

— lulio — Travescdo
¦ C. Augusto — Frauciséo.

Nilo — Paulo
¦Oscar

Villela — Soutclli
_ Moiicyr — Pedro
Diuias — João -- Luiz —

Sá Carvalho
São convidados a comparecer na

sede do club. todos os sócios niscnptos
nesta secção, 

SAT-ÃO DOS HUMORISTAS

A ronniüo de hoje
Os orsanizadores do "Salão dos llu-

1 morisi.-is" convidam todos os liumoris-

I tas expositores e mais pessoas mter-

| cssadns pelo grande certanun, que se

| deve inaugurai- no dia 25 do corrente,
reunir-se boje. ás 4 horas, da tar-

Associação de

iMARISHA MEUGAXTE

Hs.lií convoenda- nina reunião para
amanhã

¦Realiza-se; amanhã, sexta-feira, ás
7i|e da noite, na União dos Foguis^

¦e-pü.s> á rua Buenos- Aires, n. 159, umaj* 
fêiinião. para todos-os marítimos per-
tencentes á Federação Maritima Brasi-
leira;, na qual o presidente da mesma
Federação tratará da. reserva, da a|r-
Üiada' e da instruccão militar; Falará
também solire n situação geral da nossa-
marinha mercante.

NA PREFEITURA

de, num,
Imprensa.

dos salões da

Can
dos
1'orll

A baile.
;r„ An-
Gacraiio

A
VIDA

RHUM
I a

-. DE -

Erne5Ía5ouzQ
Com Iodo,

Olyceriiia e llypo-
pliospliitosdeCal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Rachtlismo

TÔNICO PODEROSO
BRnHnSQ S C.-l.° de Março. 1-1

VIDROS

O serviço sanitário dos
portos do pai^

Chegados hontein do norte dn Rcpu-
blica, onde foram em conunissão da
Sattdc Publica, afim de in;-pcceioiiar
ns dependências do serviço sanitário
dos vários portos ali silttados, estive-
ram em conferência com o director
geral de Saúde. dr. Carlos Seidl, os drs.
Alberto da Cunha e Maurício de Abreu,
que deram conta da sua missão. Tendo
ainda, entretanto; dc inspccciiin.il- os
portos do sul do pn.iz, os alludidos me-
dicos aguardam somente a conclusão
da sua conunissão. para que possam
apresentar "o seu relatório, li' possível,
todavia, que antes de partirem para o
sul. apresentem elles ao dr. Carlos
Seidl um relatório parcial, indicando
quaes ns medida; que a Saúde ^ Publica
deve pòr em pratica, desde já, para
melhorar tanto quanto possível as con-
dições das nossas inspecionas, _ bem
como as medidas para a .fiscalização
pratica dos serviços de hygicne.

Entre estas, a 'Dircctoria de S.iud:
| Publica tenciona dispensar o expurgo
I prévio para a atracação no porto do
, Rio de Janeiro dos navios que tenham'¦ atracado no porio da Bahia, mediante
j certas medidas we serão propostas ao
| I.loyd Brasileiro u á Companhia Xncio
1 nal de Navegação Costeira.

I ÍNSTRUCÇJO MILITAR

Começou o pnganteuto dos opera-
rios da Directorii».

Conforme fomos os únicos a noti-
ciar, a dircctoria de Fazenda Mtinici-
pai iniciou hontem o pagamento dos
salários dos operários da Dircctoria de
Oliras e Viação, correspondentes ao mez
de junho, devendo o pagamento dos
demais niezes começar ainda csic mez.

Os salários homem lpagos importa-
ram em 234:628$93pA

Hoje serão pagos os alugueis das
casas ocetipadas pelas escolas publicas
e ngciicias, c corrcspondenles aos me-
zes de abril c maio do corrente anno.
líssn folha-, importa em cerca de . . .
i8Ò :ooo$ooo.¦ Wl i»t »¦

COADJUVANTISS 1)0 KXSIXO

Utn convite ú classe
São convidados todo; oseoadjuvantes

e professores de escolas noctiirnas a
coniparccereiii hoje, á 1 i|a hora da.
larde, 110 Conselho Municipal, para ira-
tar de interesses da classe.

O qae informamm
conimunicada allemão

Berlim, 4 — (Official) — O quartel
general coiniuunica cm diita de 3 de
setembro: ,"Frente oeste. — Duque Albrccht:

Xas proximidades da- costa dc Flan-
dr.es próximo a Lombartzydc nossos
soldados da niairiiha trouxeram, ao vol-
tar de- uni reconhecimento., coroado de
êxito, 22 prisioneiro^ francezes.

Príncipe herdeiro- Rüpprcclit: — A
batalha aú"~norte do Soinme. continuou
a desenvolver-stt sob constantes e fortes
combates a artilheria. Ao; norte dc
Tliiepval c a noroeste de Coitrcelette
retomamos alguns trechos de trinchei-
ras em que o* ingleses- haviam posto
pé. Nessa oceasião- conquistamos algu-

imãs. metralhadoras. Revestiu-se- de es-
peciat violência o combate entre- Lc
Sais c a: estrada de Ligny-Thtlioy a
Flers. Os. soldados britnnnicos ganha-
ram a custa de gravíssimas, perdas uma
diminuta parcetla- de terreno- em am-
bos os lados da herdade h.aucourt-1 Ab-
bave. Kntre Güendecourt e-Morval nos-
sa'artilheria, cedo pela manhã, repelliu
quatro ataques francezes vindos da di-
recção de Lesboeufs c reteve em segui-
da a infanteria. inimiga em suas tnn-
cheiras. Fortes ataques dos francezes
próximo e mais paia oeste da estrada
Sailly-liaticourt. assim coma contra o
bosque de Saint-Pierre-Vaast attingi-
ram, cm parte, nossas trincheiras avan-
çadás, das quaes nós expulsamos o mi-
migo novamente cuii luta. corpo a corpo.

Frente leste — Príncipe Leopoldo:
O general von Linsingen communi-

ca: "Começou hoje após preparação ex-
traordinariamenle violenta pela artilhe-
ria o ataque geral esperado contra as
tropas do ueiieral-tencnlc Schmidt von
Knobtlsdoríf e do general von dçr
Marwitz incorporado ao exercito ue
von Tersztianshy. Desde as nove horas
da manhã os corpos do- exercito russos
avançam contra nossas posições eslian-
jando sem consideração nenhuma vidas
humanas; As investidas repetiram-se
por ta vezes, as de ambos os corpos
da guarda Por '7 vezes. Vê-se que o
4? corpo do exercito sibenano, ha pou-
co muito maltratado próximo a Ku,,
tnica, foi retirado da. linha, dc comba-
te. Todos os ataques fracassaram com
perdas sangrentas extraordinariamente
elevadas. Onde destacamentos isola-
dos conseguiram penetrar em nossas
trincheiras completamente destruídas,
como, ,por exemplo, ao norte de Zatur-
cy, foram pouco depois dellas novamen-
te expulsos por contra-ataques. Por
muitas vezes observamos que os rus-
sos por meio dc fogo de artilheria com-
pelliam ao ataque as suas tropas de
infanteria ou tentavam obrigar a novo
avanço as coUnnnas- que refluíam.
Além disso constatou-se que o inimigo,
nas trincheiras avançadas, cm que elle
penetrou temporariamente, assassinou os
nossos feridos. Apezar da violência do
combate nessas perdas são relativa-
mente pequenas."

Ao norte de Graberlca podemos ex-
tender as vantagens por nós obtidas. O
numero dos prisioneiros ascendeu a
2.619.

Arehiduqite Carlos: — Os- russos
continuaram os seus ataques na margem
occideiilal do Zlota-Lipa e avançaram
até á collina dc Lysouia, a sudeste dc
Brzezauy. Tropas allcmãs, austro-liun-
garas e turcas repcllirani-nos novamen-
te. Ao norte do Dnjestcr um destaca-
ínento allemão levou a cffeito, com
êxito; 11111 rápido avanço.

Na Transylvania as tropas allemas c
austro-liuugaras avançavam nas imine-
diações de Bekokten (Baranykat) en-
contraram-sc com forças rumaicas su-
periores em numero, relirando-se devi-
do a isso, Na fronteira, a. oeste do des-
füadeiro de Rotlitnturm, os runiaicps
tentaram levar de roldão a nossa h-
nha de postos avançados. Travam-se
ahi' pequenos combates. Nas montanhas
dc Hâtzcg rcpellimos ataques iniini-
gos. ,

Frente dos balkans. — Grupo dos
exerciios db marechal von Mackensen:
A' retaguarda ¦ das tropas rumaicas que
trájtispuzcratn o Danúbio ao sul de Bu-
caérst os monitores atistro-hungaros
dcstriiiram a ponte de barcas sobre esse
rio. Ataques inimigos em uma larga
frente da linhir geral. Cobadiau-loprat-
sar-TuzIa fracassaram novamente dcan-
te da valorosa resistência das tropas
búlgaras e turcas. Fizemos mais dl-
100 prisioneiros.

Continua a progredir nosso ataque
contra as tropas britunnicas que trjins-
puzeram o Struma a noroeste do lago
Tahiiio.

Copia a secco, sem ngun. Pro-
duz copias iutidH.s na dociiun

parte do tempo necessário com
o copiudor coraiuum.

Pedimos vir examinal-o.

CASA PRATT
OUVIDOR 135 — RIO

PRIMEIRAS
"O PISTOLAO", NO S. JOSÉ"

Conforme de longa data fora annitn-
ciado, subiu hontem á scena do theatro
S. José a revista O Pistolão, original
de fiestier Júnior e Ighacio Raposo,
musicada pelo maestro Pattlino Sacra-

'mciito. •
Os cspcctaculos de hontem tiveram

grande concorrência, tendo o publico
applaudido a nova revista. Hoje, O
Pistolão será repetido.

Em virtude de absoluta falta de es-
paço, deixamos de dar uma noticia mais
eircunistanciada, o que faremos em a
nossa edição de amanhã.

— * — » U—
Em Taboas

ESPANCADO PEIO SUB-DELEGADO,
UM HOMEM VEM A MORRER

Segundo uma cama que nos enviou o
sr. Ananiias de Lima, residente em São
José, Taboas, 3°. districto .policial do
município de Santa-.Tliercaa, no iEstado
do Rio, o sub-ülek-.gado dc policia Ideal
espancou um pobre velho de nome Ma-
noel Gomes 'Cardoso, que veiu a falle-
cer cm conscqiíeiioia desse 'cspancanven-
to. Tratando-se, porém, de ttm delioto
de autoria da .policia, foi o cadáver de
Cardoso sepultado no cemitério de la-
boas, como se iliouvcsse perecido de
morte naitwal.

O nosso missivista pede-nos .ohame-
mos a attenção da chefe dc policia do
Estado do Rio ipara .es9c caso, que deve
realnicnité nitereccr a attenção de s. s.,
ii que será facilmente apurado, visto
qis?, segundo a carta do sr. Ananias Li:
ma, toda a população de São José foi
testemunha do bárbaro espancamento.

 ¦ » m »*¦ ¦

DE PORTUGAL
í.i.s*oii, 4 — (A. 11.1 — O chefe do

gabini-tc, sr. Antônio José de Almeida,
regressou hoje a esta capital, da sua
excursão ao norte do paiz.

Loto depois de chegar, o sr. Antor.10
José de Almeida foi ao Pala::.i de Ee-
lem, onde teve longa confsrsncii com

presidente Bernardino Machado.
Ziiiooff. 4 — (A. II.) -- O coinman-

dante Oliagas Franco, que exercia o
vargo de governador c'vil desta capital,
foi ohamado ao serviço do ex^cito.

Para govertiador civil de Lunaa 101
nomeado o sr. Lopes Fidalgo, que ja
exerceu aquelle cargo cm Avciro.

Lisboa, 4 — (A. II.) — Por decreto
dc hoje foi adiada para 31 de dezem-
'iro 

próximo a exlracção da loteria pa-
Iriotica. extraída pela Cruzada das Mu-
llieies Portuguezas em beneficio da-
Cruz VcrineHia e das victimas da
guerra. ,,. .

Usboa. 4 — (A. H.) — Os officiics
ia missão militar anglo-frane.v.i assis-
liram agora á tarde, em companhia do
chefe da divisão naval, sr. Leottc do
Rego. á cxhibição-de uma longa fia,
ia qual se reproduzem as principaeo

ihascs- dos exercícios reccntcmen'e
: realizados pelos navios dc guerra poi-

ugu-ezes. —«-»
Oi CASO DA COLÔNIA

ANTKitíDADIÍ 1>E P0S1O

O juiz ,'tiiniillou a ucção' O 2" tenente do Exercito Antônio
Bastos Paes Leme-propoz 110 juízo da
2" vara federal uma acção ordinária
afiin de ser reconhecido o seu direito
de -contar antigüidade do posto que tem,
a panir de 14 'de 'dezembro de 1907.

Baseou a sua pretéhção na lei 1.836,
de 30 de dezembro de 1907, juntando
um dominem o firmado ipêlo comnian-
dante em clu-fe das forças que opera-
ram cm Ba.ué, 110 Rio Grande do Sul.
em que lia referencias elogiosas, pelo
facto >de 'haver abandonado os seus cs-
turiòs o collocar-se espontaneamente ao
lado dos que combaliam entre as for-
ças füderaes, além de constatar a sua
bravura, <¦ a preferone a para commis-
soes àrriseaMas.

O dr. Pires e Albuquerque, julgou,
porém, a acção ntilla. vislo não haver
ó autor citado os seus companheiros di
armas, que serão prejudicados com a
rilleração do quadro de antigüidade que
pretende reformar;' «a »»^"»-»—.

A PATiTA «'AGIA

l?*il!éceu ante-hnntem o fCpultou.se Imn-
tom, ás 5 horas da tarde, no cemitério tle
S. João BaptiMn. o dr. Clirísliano Ba-"
ttti:-;.i Uraucü, lente cathcdrãtico th Kscola
Nurni:il.

O dr. llaptistn Franco tinha tima lonsa

i;n pcio

ire"• X
le atino. i

!t- eicnicntar, 1" anno. n;c.irgo «lo-
. .- dc cnsmn Augusto Mune —An-

firovcülis. com dlstinccio 7 louvo- ¦ '

clo«. Santos narecllos, |(;ir de .Siqij
eteí José aa Silva. Hern:

carreira no
=¦'» ein no?
Pctropolis e

Deíxòu n
tiíir.is sobre

O feretro.
Cupacab.ina

Normal.

i uual exerceu não
como também em

Simicira.. Vi. I meras cor
Fernandei seiutnleai

magistcrto.
1 eaintal.

S. I'ai-.:>.
dr. Raptistai Vranco diversas
as matheniartca*.
que saiu da rua N. S. do

ti. 7-3, foi muito concorrido^
íarccido reureseutantea dos cor-
:te discente e alíunuos da escola

feretro foram coüocadas innu-
ás. entre as ouacs. notámos as-
dos i° e -° anuos da Ivscob

Normal, da esposa e filha, do sr. Cas-
tão Cru; Ferreira c senhora, do dr. Odi-
lou Goulart e senhora, de Jaj-me ?a Rocia
e senhora, c do dr. Alberto Rcve e se-
hhora.

r.oFatlcc
lionlem,
Chaves, estimado
CÜo dos Correios,

O foretro saiu
Senador Alencar,

dia 2 e sepultou-se ante-
Fraticíico hrnesto da Silva
o fuuccionario Ja rcuartt-

casa n. 101 da
iC Citriitovão.

EXTKRRAiDSXXOS
SANTOS I.EONOR

áj 5 horas da tarde, no
mero so.-i^â, do cemitério
cisco Xavier, repousam os. i
dos Santos I.eouor, que
anno:
KO d

Desde lionteui,
ccnulcro nu-
ils S. 1'ran.

restos de T.uiz
durante alguns

nesta folha, oecupou o árduo car-
repórter do poüi'

' A primeira aula na União
dos Empregados no

Commercio
Na União dos Empregados do Cc-tti-

! mercio, realizou-se hontem, sob os me-
, lhores auspícios, com avultado numero
\ de sócios, a primeira aula de instruccão
, militar, sob a direcção do tenente Les-
] sa Ba,stos. instruetor nomeado pelo gc-
; ueral Gabino Eesouro.

J Em vista do enthüsiasmo que rei'-..:-u
I entre os rapazes, 'futuros reservistas,
! é de esperar que nas próximas ma-
I nobras a linlia dc tiro da "L"nião"
' 

concorra com um contingente bem ele-
vado de defensores do torrão amado.

A' secretaria dessa Sociedade tem
chegado innumeras proposta- de cm-
pregados, que desejam inscrever-se
nessa linha de iiro.

Ficou estabelecido que as aulas de
instruccão militar se realizarão nos dias
úteis das S horas da noite em deante,
e, nos domingos e feriados, pela tua-
nhã.

Vã assim a "União" coroada com
feiiz êxito a sua tão almejada idéa.
com o inicio de uma brilhante e bem
desenvolvida conferência sob o preparo
militar dos empregados do commercio,
realizada em sua sede peio 1° tenente
dr. Paes Brasil.. .a-a-o»-»-!.--

O requerimento de Manoel Silva Va-

O largo dn Carioca redimia
Pelo teleplione c mesmo pessoal-

mente recebemos hontem innumeras re-
clamações sobre a falta d'agua no lar-
go da Carioca.

Não se sabe porque as Obrar, Ptibli-
cas desusaram a água. de.pois de 4 ho-
ras. deixando as casas coniiucrciacs
sem o precioso liquido até a noite.
Aqui deixamos estas linhas, na certeza
de que medidas muito serias sejam
executadas afim de se evitar a repro-
dtlcção de tal facto.

—» «¦» ifi ¦ ...

O communicado inglez das
11 horas

Londres, 4 — (A. H.) — Comnuim-
cado das 11 'horas:

"A aldeia de Eaueourt-1'Abbayc esta
completamente em nosso poder.

Durante a noite, forte canhoneio na
nossa frente, ao sul do Ancre, onde
lambem continua a chover copiosa-
nienlc.

Entre 1 de julho e 30 de agosto ca-
pturámos -•<M33 allcmães.

Exercito do Oriente:
Avançámos homem além das nossas

novas posições perto de Karajakeni e
tomámos parte da aldeia, de Venikeni,
situada ao sul da estrada de Seres.
Os liulgiiros contra-atacaram cm váo
tres vezes. O combate continua.

As perdas «soffridás pelos búlgaros
são muito severas."

iil

O que informa um com-
municado russo

Pctroi/rado, 4 — (A: 11.) Communi-
cado do estado-maior:

"Na Dobrudja —As canhoneiras rus-
sas bombardearam o flanco esquerdo
do exercito búlgaro perto de Rasova,
fortaleza ao sul dc Cernavoad. nas mar-
gens do 'Danúbio. A nossa pffcnsivá
na região dc Rasova, Tzopadin c Ter-
veli continua.

N.-i frente oeste —Na região a oeste
de riubnow, ao sul de Vothynia. perto
de Clielvow e em Korilniza coniiiina.m
empenhadas batalhas muito encarniça-
das. Em Shiúvlca e nas cabeceiras do-
Slola-Lipa o inimigo defende as suas
posições obstinadamente. No resto da
frente canhoneio acompanhado de fuzi-
laria em diversos sectores.

No Cattcaso — Na,frente do Cattca-
so não houve modificações a regis-
irar."

As operações no
Soinme

H.) — Comiiiunicado

REGRESSOU O DELEGADO Ali-
BUQUÊRQUE MELLO

Deante das aceusações que o sr. Mau-
ricio de liacerda, da tribuna parlamen-
tar, formulou contra o sr. Lobato, di-
rector da Colônia Correccional, o chefe
de .policia determinou a abertura dc um
rigoroso inquérito, encarregando dellc
o dr. Albuquerque Mello, delegado do
5o districto.

O sr. Albuquerque foi á Colônia c dc
lá regressou hontem. á tarde.

Ouvimos que o sr. Albuquerque en-
còhtroti a Colônia Correccional em per-
feita ordem e disciplina, sendo fome-
cida alimentação aos infelizes ali reco-
•Hiidos tres vezes ao dia. A autoridade
ouviu vários correccionaes c delles teve
a certeza dc que nada lhes faltava. .0
almoxarife declarou que assistia diária-
incute á distribuição do rancho, sendo
os gêneros dc boa qualidade. Hontem
mesmo o sr. Albuquerque Mello confe-
renciou com o chefe de policia, a quem
expnz tudo quanto observou na Colo-
nia. ,'¦«"-.

li quanto a escripturaçao?" Teria . o
delegado do 5° encontrado alguma ir-
regularidade? Não o sabemos.

A mesma autoridade aprescnlará ho-
je 011 amanhã ao chefe de policia um
relatório circiinistanciado do que obscr-
vou, relatório este que será enviado ao
governo. J|a|| 

ATIROL-Bli AO MAR, MAS EOI
SALVA

Pouco antes dc 1 hora da manhã ati-
rou-se ao mar, 110 Cáes do Pharoux
uma mulher de cor preta, mal trajada
e que era vista durante o dia a men-
digar pela Praça 15. O sr.Aridi-3 Zai-
loir. residente á rua General Câmara
111, vin-a e salvou-n, arriscando a pro-
pria vida. Na Assistência para onde
foi levada a infeliz declarou chamai--
se Maytle Pcçanha, e não ter residen-
cia.

A crise na Lig,, Metro,
politana

O CONSELHO ADIA A SESSÃO
Por proposta de dezoito represerw

taiites, isto é, da unanimidade de re.
.ircsentnntes presentes, foi adiada 4
sessão para eleição da, dircctoria, •que

o conselho director da Liga ia realizar
na noite de hontein, para amanhã,
assim como mantido o sr. Souza Ri
beiro, na presidência até esta sessão.

Esta resolução foi motivada peloi
desejos -Je accordo que animam os par-
tidos dissidentes ua nossa Melropoli-
tana.

Eis os termos da ..proposta appru-
vada:

"lllmo. sr. Joaquim Antônio da
Souza Ribeiro, 111. d. presidente da
Liga Metropolitana.

Os abaixo-assignados, membros do
conselho director desta iustuição, vem
requerer-vos a transferencia dn sessão
que se devia realizar hoje, para ciei-
ção da nova direcloria, para sexta-
feira, 6 do corrente, pedittdo-vos o
obséquio de permanecer na presiden-
c'a até essa data. — Rio, 4 dc outubro
de 1916. — (assignados) Antônio An-
tunes dc Figueiredo, Edgard Leite Ri-
beiro, Annibal Arthur Peixoto, Kiniii-
no dc Carvalho, A. Couto dc Souza,
-Luiz E. Lebre, Marcondes Ferraz,
•Octavio do Amorim Carrão, Mario de
Castro, Plínio de Carvalho, Álvaro
Costa, Màirifredo Liberal, Vicioriano
Borges, W. D. Reid, Ctintidio C. de
Aguiar Curvcllo, Serra Pinto, Antoiii:
de Miranda, J. Luiz Affonso."

Numa das salas da Liga Melropoli-
tana. rciinirain-se hontem, depois dj
sessão do conselho director, os repre-
sentantes especiacs dos cltibs filiados,
afim de: tratarem de organizar a chapa
da nova dircctoria e tratar de outros
assitmptos indispensáveis ao accordo en
tre grupos dissidentes.

Achavam-se presentes: America—Ar-
thur Luz (iu secretario); Botafogo —
J. A. Souza -Ribeiro (presidente) : Elti-
minense — Arnaldo Guinlc (presidiu-

• le); Bangu' — Firmino de Carvalho
(representante); Flamengo — Alberto
Borgerth (2" secretario); S. Clirislu-
vão — Mario de Castro (presidente);
Guanabara — dr. Antônio Mendes (pre-
sidente) ; Villa -Isabel — tenente AI-
varo Costa (t" secretario); Carioca —
Delphim Esposei (presidente); Cattete
—•Arthur Serra Pinto (representante);
Boqueirão — J. Luiz Affonso Oviee-
.presidente); Mangueira — Luiz F. Le-
bre (lltesoureiro) ; Palmeiras — Man-
¦fredo Liberal (representante) ; Andara-
¦hy — A. Miranda (representante) ; Bra-
sil — Oldemar Murtinho (presidente);
Icarahy — Antônio Antunes de Figúei-
redo (presidente); Rivcr — Plinio de
Carvalho (representante); Paladino —
Cantidio de Aguiar (representante);
Vasco — Marcilio-Telles (represcnlan-
te); Pav-Royal — José Ortigão (presi-
dente); Rio Crick-ct — \V, A. Rud (rc-
presentante).

Esta reunião foi promovida pelo dr
Álvaro Zamith, que a presidiu.

A reunião foi secreta.
Conseguimos saber que foi apresen-

tadapelodr. Álvaro Zamith uma chapa
para a eleição da dircctoria, a qual re-
.presentava também a opinião da maio-
ria. Essa chapa era: presidente, lidwin
Himc; vice, Alberto Borgerth; 1" se-
cretario, Álvaro Cosia; 2" secretario,
João Teixeira de Carvalho; thesourei-
ro, iNoel de Carvalho.

0 sr. Souza Ribeiro em nome da
minoria — America, Botafogo, Fliimi-
nense, Rio Cricket, Villa Isabel; Cua-
nabara, Parc-Uosal e S. C. Brasil — de-
clarou que, se bem <iue na chapa orga-
nizada pela minoria haja nomes diffiv
rentes cm; alguns cargos, ella concorda
com a proposta, unicamente fazendo eni-
penhò na eleição, de um único rcpié-
sentanté: o sr.;;.ííçHpr Luz.

.. K- maioria comirvoit-'sc irreductivel
não desejando entrar em accordo, nessr
ponlo. com a minoria.

Ainda outros assumplos foram dia
ctttidos.

O que é certo é que nada se conse
guiu. A crise continu'a a mesma, senãi
peor...

Terminada a reunião, o dr. Álvaro
Zamith declarou-se lão dcsgpstoso que,
em face do fracasso do accordo, vae
abandonar o desporlo.

Eis o que. por ora, podemos adean-
tar aos leitores.

Nada feito, portam 0.

DE PORTUGAL

O [ifcsiilcnto do Conselho om
Coinilua

Lisboa, 4 — (A. H.) — O presiden-
te vlo ministerio, sr. Antônio .losé de
Almeida, e o ministro do Fomento.
sr. Fernandes Costa, tiveram uma ca-
lòrosa recepção em Coimbra'. Os dois
estadistas regressam iiiiniedialaiiieiiie a
esta capital.

ataudCf completamente coberto de
lindas flores naturaesi teve a acumpanhal.o
grande numero de amigos.

O Correio de Manhã fez-.=; representar
pelo nosso companheiro Alircdo ifilva.

ruo
ções

¦ outros. funccionaTios das reparti-
de Fazenda, no listado de Mara-

niião, pedindo abertura, de concurso de
2* entrancia, teve do' ministro da Fa-

zenda o seguinte despacho: "Aguardem
>SS requerentes opportunidade.'';

ULTIMA HORA
Augusto Lourenço Borges

afaria Pimenta Borges, Noel de
Carvalho e mulher, Joaquim
Lourenço iBorgiçs e familia. 1'el-
nijndti iFinheiro, filhas o genros;
Lconidia iP.imenta e .T-.tlia Bor-

g^s comnutnicam aos seus amigos e pa-
rer.te-s o fallccitnfen-to de seu .esposo,
soero. pae. irmão. cunha/Io < tio AU-
GI'?TO LOL'RBN'ÇO .BORGES, oceor-
rido hontem ás S 1S-: horas da noite,
ein Rangai', c que -o Seu cnterransenlo
se efíec-iiani hoje. ás 3 horas da tarde.

J no cemitério local. (1065)

t

Paris, 4 (A
das 15 horas:"Ao norte do Soinme, completamos
a captura de uma poderosa linha dc
trincheiras allemãs entre Morval e o
bosque de Saint-Pierre-Vaast. Fizemos
dez officiacs e cerca de trezentos sol-
dados allcmães prisioneiros.

Ao sul do Soninie. vivo bombardeio
levado a effeito pelo inimigo na re-
gião de Belloy-cn-Santerre."O ináo tempo difiicultou as opera-
ções aéreas na maioria da frente.

VESTIDOS MOTÍEL03 ?.
La Maison Nouvelle
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A batalha de Herman-
nstadt

Berlim, 4 — (T. O.) — A batalha
de Hermannstadt é considerada um ma-
gnifico exempío da estratégia, que tem
por objectivo formar com êxito um cir-
etilo. em torno do inimigo. A manobra
foi magistralmente concebida e dirigida
pelo general von Fnlkenhayn, e lirilhan-
temente executada pelas tropas ailemãs
C atistro-lutngaras. Os rumaicüs soffriam
um ataque frontal, cmqtiaiito que non-
siderayeis forças de cavallaria allemãs
avançaram da direcção norte, cercando
os ritmaicos 110 caminho para leste.
Ao mesino tempo, o, corpo dc exercito
cnmmandado pelo tenente-general von
Krafft abriu passagem. desde os vai-

| íes de Gniziny e Goingitier e derrotou
• 05 runiaicos, contra os quaes effecttiou
j um assalto para entrar no Passo de
I Rothenturm. Todos os corpos ausiro-

alletnàes atacaram então o inimigo pelaI retaguarda e pelos flancos. Seguiu-se

immediatamçnte um contra-ataque ru-
niaico. poréni já era demasiado tarde e
o contra-ataque fracassou, porque as
tronas alpinas, que tinham reehássado-
iiiauiãtralmcnle os contrá-alaqucs ini-
migos no Passo de .Rolbcnturm, que
havia sido tomado, auxiliaram an mes-
1110 tempo o'ataque geral, enviando des-
tatamenios de reforço. As forças ru-
maicas foram atacadas por tres lados,
acuadas e impcllidas para as montanhas
de Fogaras. cujos picos alcaniilados e
esireitos trilhos não periuittem que
el!;is sejam atravessadas em grandes
detacamentos. assim como tornam im-
posivel o transporte do material e et|ui-
pamento de guerra. Assim, os rumai-
cos foram completamente anniquilados
entre Hermannstadt e as alludidas
montanhas, soffrcndo gravíssimas e
sangrenta perdas. Outrosim, foram for-
çados a abandonar toda a artilheria e
o material rodante, bem como os acro-
planos. Os destacamentos dispersados
fugiram para os bosques. As tropas
atacantes austro-allcmãs encontram-se
agora ao sul do Passo dn Rothenturm,
onde rechassarani victpriosaincnte to-
dos os contra-ataques runiaicos. A ba-
talha de Hermannstadt demonstra as
forças offensivas dos impérios centraes
e provam ao mesmo tempo que estes
império mantêm a iniciativa neste thea-
tro da guerra, que. segundo os anglo-
francezes, devia trazer a decisão.

O ultimo ataque aéreo a
Londres

Berlim; 4 (T•rlim. 4
officialtuciite cp
2 de ou tubro)
hardearam com

. PO — Cotnmunicarse
ie na noite de 1 para
varias aeronaves bom-
grande resultado a ei-

dade de Londres i! os estabelecimentos
indttstriaes das margens do Htnnber.

Apezar do violento bombardeio com
granadas incendiadas e dos ataques do*
aviões inimigos, as aeronaves allemãs
regressaram incólumes, excepto uma
(jue, como se observou, foi attingtda
pelo fogo das baterias inimigas, caindo
sobre a cidade de Londres.

Um banquete ao sr.
Larreta em Paris

Paris; 4. (A. II.) — Raliznii.se lionlem,
á noite, u jantar do despedida offèréeiilò
pelo corpo diplomático americano desta ca-
pitai uo tlr. Rodrifíiiez I.nvveta, ex-ministro
da Republica Argentina cm Paris, <juc anui
deixa profundas saudades c syinpathias gtv
racs.

Assistiram todos os representantes diplo.
maticips americanos e os srs. Julcs Caiu-
bon, cm representação do sr. Briand. tnipè-
dido de comparecer; Paul Desctianel, pre-
sidente da Câmara dos Deputados; I)aÜ-
mier. ministro do .Rabincto. UaUtiiier, dire-
ctor dos Serviços da America; líarthou e
Hanotanx, ex-iniiii.stros; tiraça Aranha. Ka-
phael líeor^es Levy. membro do Instituto;
Presidiam á ccriuiünia o dr. Olyutbo <ie
Magalhães; ministro do llrasil. e o encar-
regado dc negócios da Republica Argentina.

Por oceasião dos toasls o ministro do
Brasil aííirmmi ao dr. I,arreta ouc 0111 seu
regresso constantemente o acompanhariam
os melhores votos do corpo diplomático
americano; c auguròit-lhc na Argentina o
mesmo exilo que obtlvcrá cm Paris, onde
deixava uma inesquecível recordação. ICxpri.
min os sentimentos dc confiança e união
des representantes americanos em Paris e
alhifliu aos esforços do dr. Ruy Barbosa
cm favor da consagração do arbitramento.
Keiulcu uma calorosa liomenaiiein de admi-
ração á l;rança, cuja collaboraçãó moral fl
intellcctual sempre se assítznalára peloj
exemplos dc fidelidade, pelo respeito de
direito até á abnegação, tielo civismo de
súá resistência aos mais fortes c da sua
generosidade nara com os fracos.

O sr. Larreta responde ucoin um dis.
curso de formosa eloqüência, pronunciada
com um calor comniuiucativo que iirova*
cou npprausoa ciuliusiasticus dc toda as-
sistenciai

Affiriuando a sua 'Profunda convicção na
triumplib definitivo e universal do espírito
pacifico, dcc'arou ler esperança dc que se
icnrajjHiA&e nos 'jovens paízc3 t\o Novo
'Mundo i|tie todos os dias se robuslcctam
¦pulos meíos de conciliação, a tilèa fraitceza
dc que "a -guerra matara a guerra", fe*
cundada agora nos campos de batalha pela
sangue dos seus martyrcs.

Attribniu essa generosa aspiração ao ge-
nio harmonioso da tfrança, paiz entre to*
doa humanitário, que sempre pagou com t»
sen cangue as maiores conquistas bistori-
cas da dignidade humana, t|ue, pela sim
grande revolução, pelas suas guerras de H--
herdade, tornara .possível a organização li-
beral das jovens democracias americanas.
Num dos mais bellos trechos da sua ora*
ção disse o dr. Larreta :"Acredito que ainda agora, quando at
suas bcllas bandeiras gottej/am um sangus
RT.rioso. quando a sua grandeza mural re-
veste aos olhos do mundo inteiro a eviden*
cia do Sol, quando já nos parece ver col-
locar-se sobre a sublime figura da Vieloria,
guardada cm Londres, a cabeça pbrygía da'.Liberdade, — a França cmtíníia a sonhai

seu grande ideal de fraternidade e de
ipaz universal sem fclonia1 e sem fraude,
esse grande ideal que ella se dispunha •
propagar atravez o inundo e que, recente-
mente, teve que abandonar -por necessi-
dedes da ?tra honra.

Uircvc reinarão para a (franca dias ra-
diosos e bellos, mas é necessário antes
disso, no interesse de todos, que o geni«ida acrópole triuinphe do gênio monstruo*
so da força, o espirito de sabedoria subiu-
gue dc unia vez 'por todas o espirito da
Cólera !" •

O sr. Rapliae! Oeorgcs 'I.evy apre=entoa
uni tocante adeus, aquelle que a França
adoptara como filho, no maravilhoso lite-
rafo que levava com sigo um pouco da ai-
ma fraitceza c ia dc certo modo ser m
Argentina o representante da I-'rança.

O sr. Julc3 Oambon apresentou ao dr.
I.arrela as excusas ilo sr. Rriand. impe-
ilido dc comíjorcccr e exprimiu o scntttucn*

! t.i de saudade tio Quai dIOrsay pelo aí.iv
1 lamento dn ministro argentino, homem delistado dedicado, cheio dc boa vontade í
| de bom sciüo. coração de escol, estadistaI «tu-nada inferior ao arli-ta. V. concluiu:"O que acima de tiniu, lametititmos, *
j o afastamento dn amigo da franca queprovastes ser, nos voiíos discursos r-':1,Ii-co?. nas vossas palavras de homem, pa'a-: vr.is repassadas da tafieição filial que trn-
] tlep ao nosso tpaíz. espressío dis voaaajKntimcntos na véspera do dia ds amsnM

que a Fnnçri e-vem r que cm vòj faljjt-tatao peln França eternamente 1" -.

m. . ii-A-...
ILEGÍVEL.
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TillTlas
CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS C.OMKS — Ttccita de E*-

Io. A's 8 i!; linras. .
P,\-t,.\CK-TllIiATRG- P.estixiil- de-

dic.nlo i colônia portugucia. As sip
-tom*. „ . -

IMWiNIX— Alma que rcfloru Cco-
nicii'.i) ü h'ui-'0 cm apuros (v'uic-
villt). \'s -t. 8 e io 'horas.

ItlíCItiKHO — O coiiorio (come-
dinV." A's Sc ,io lioras.

S JOSÉ' — O /•i.t/1'íuo (revista).
A's ;>, 8j!i o i" i|a horas.

* # *
Cinemas

WHÍttlCAXO — Cavallciro dc »"-
riwle (drama); Amar triumphanle
'(drama); ''Grande assttto (drama);
Por trás da porta secreta (coinediai.

W-KSiOÃ — Ò submarino allcinao
Ttcutschlaud (do natural); As trone-
iíÍik dó fílabo de Cryslal (comedia);
.-I (Ilha dc Celeste Império (comedia);
Uni: crsal-1 ornai (do natural).

C1X15MA PALAIS — Ucndicanle
do amet. ,,

CISK lllü-VTi — O ninidiVíiiili'
<fc õiiior (drama); í/hi roubo uni tre-
ros (drama): As manobras do 2° ""¦
talltíiO dc caçadores (fln natural) /3»«
luij™ dc uma pccICucha (comedia).

IKIS — Os piratas saciacs (drama);
A filha do circo (drama)::Umã fiuui-
lia dc mclouwhos (comedia); Odron-
jeiiialidatlcs (do nattir.il).

0!)i'(i\' — Ti/ire real (drama).
PATil.li'— Paixão dominante (dra-

tua);

mos nue a empresa do Carlos Gomes,
no mesmo dia da nossa nota, deu evi-
dentemente novas ordens ao pessoal,
a avaliar pela abstenção dc applausos
ás entradas dos artistas, o oiie. afinal,
é tanto liara louvar .como para üRra-
decer...

RECLAMOS
Theatros

tes e numerosos.pedidos, a nao rett-
ral-o hoje do seu programma. E não
era para menos: T^iv real, além de
•er um film. de scenas de intensa
ecçSo dramática, tem como protago-
nista a festejada actriz Pina iMeni-
chelH, que tão apreciada é pelo nosso
publico. Quem, 'pois, ainda não teve
oceasião de assistir a essi grandiosa
úWÚ ü_ Cul-ilwíu_iapllÍu, qüc "_. _«.'-*
ca o ensejo.

*
Um film surprehandcnte é o que

hoje nos dará. em premiére, ¦ o lu-
xuoso Pathé. K' um trabalho, da con-
ceituada fabrica Fox Film Corporation
que iiiiresenta no nosso púbico um
deslumbrante trabalho, montado com
rara sumpluosidade. Esse film deno-
mina-se — Paixão dominante c tem
como .protagonistas os dois reputados
artistas Wilüam Shay e Clairc Wtiit-
ncy. 'líxtraidò dc um romance hindu ,
sua racçao se passa na Índia, descre-
vivido scenas da vida do haretn,
acompanhadas de bailados caracter sti-
cos. ao compasso de instrumentos exo-
ticos, por languorosas e bellas oda-
liscaj. ti' um drama de vigorosa
acção c de scenarios os mais ricos e
encantadores.

Circos
SPINMvLLI f.rande espectaculo.

OS ABUSOS DA "CI.AQUE"

A pronqsito do que ha dias publica-
mos nesta secção, ooin referencia aos
fllinsós da "clinucM nos llícatros do
Wio, ritaueni houve nue se deu ao
inrommodo de nos nscreycr. para nos
dizòr eme tal instituição data dos mais
remotos Irmnas...

Niío lia duvida nenhuma de rjuc as-
sim é. A tradição attribue mesmo a
rcspònsnliilidad- dessa .reação no ia-
moso NTerò. (|ue, no dizer dos lti*-tn.
liadòrcs, assalariava conte para o ap-
plainür, no amidiitliratro dc Roma,
ratando a sua vaida !_ ali o Ic.vava a
cantar e tocar flauta. Não í menos
certo, floam, uue. no tópico que ser-
viu de assumi)to ao nosso amável mis-
sivísta, nrio aceu-ámos nenhum dos
empresários cariocas de ser o inventor
<la corporação "clauueira"...

O nosso intuito foi; apenas, como
ícjjeçtor i'ns cojnnicntarios aue ouvi-
mos dc iirande numero de espectadp-
ris dc uma das mais concorridas ca-
sas do diversões do Rio. o de chamar
a attenção das etnòresas theatraes pa-
ra o extmero dos auplausòs dos ova-
cionadoros pròfissionác5..i

K som querer silar. entre outros
theatros, a Opera, Opera-Coiiiica; Co-
media hVanccza. Odcon e o Theatro
dc Coquelih, todos dc Paris, que rc-
'tiíaram cs serviços da "claque", dirc-

Pola unanime opiniüo da imprensa
r nelas gostosas «arualhadas do pti-
blii-o. se avaüa do êxito artistico ,de
unia peça: pelo parecer do bdlieleiro
se aquilata 60 a peça tiRradou ott não.
O Lanario conscauiu reunir as tres
opiniões, e dahi o seu inillutlivcl c
enorme exilo. Além disso merccwi
essa peça, da companhia Alexande
Azevedo, um descinuenlin magiiificrj,
cm que se destaca Crcmildii dc 011-
veira. cxccllcute artista, sempre deli-
ciosamente trajada; Antônio Serra, no
protagonista; Azevedo, tio pintor;
Penara de Souza no pão pão, queijo
queijo; I.uiz Soares. Jüdith.

Hoje, repete-sc Otuiiui-io nas duai
Sí.S_0C5. *

A alma aue rtflonú. comedia cm i
acto. do c-scrinlor brasileiro Heitor
Ueltrüo, c A'»i;'o rm apuros, lande-
ville, de I.abithe, traduzido por Jaymc
(''liiilmrãcs. sãn duas pecas quo têm
auradado uiimenso ao cleeante publico
freqüentador dos cspectactilos da com-
panhia do Theatro Pequeno.

lloje, «n iimíiWe e nas duas ícs-
soes da noite, rcpcleili-sc as duas ma-
Kuiftcas peças; (tuc certamente ainda
permanecerão muitos dias no cartaz do
1'bcnix. *

O espectaculo de boie. no Falacc-
Thcatre, é cm homenagem á colônia
poriuKueza.

Será rtn ré senta da, pela; companhia
laicilia rcres-I.,eopoU|o Króes, a, velha
v sempre apreciada oeça de Pinheiro
Chagas — A mergádinha dc Vai-'•'•"•• ,

A rivita e em csnwtacttlo comple-
to, a preços de sessões.*

Commcmorhndo o nutiivcrsário da
proclamação da Republica Portuguezn,
a companhia do lídèh Theatro. de I,Ís-
boa. leva bojo a cffeito um espectaculo
de cala; , , ,

Alem da revista — AV pais do sol,
scrà representado o delicioso poema—
(.Vííi dos cardeacs,

O actor Henrique Alvos recitara a
noesia dc Avelino de> Souza — O 5
de outitbr0, sendo tamhem executada
a Rapsod!a de fados, do maestro ller-
nardo Parreira.

O espectaculo. que « completo, co-
meçará ás 8 tia horas da noite.>»

Kepet--se hoje. no ?. Tese. a rc-
vista nacional — O pistofo, original
de Ignacio Raposo e Roslier .fnnior,
musica do maestro Pauliiio Sacra-
mento.

Pado hontem, em pramerc, o novo
origina! Cgradou ao numeroso publico,
que não regateou auplaúsos a autores
e actorc.;

No principio das ^tres sessões, será
executado, por banda? de musica, o
patriótico liynnio A P"rtnoiic:a.

* * sü
Cinemas

Como previrámò-, o chie Odéon
obteve tão estupendo suecesso com o
empolgante e sensacional romance —
'filtre real, que a direcção da^Com-
paniiia Ciiieinatograpliica Brasileira se
viu obrigada, attèndendo a ifisistcn-

Um verdadeiro "chef d'ceuvre" é o
que iroje exhibe aos seus innumeros
habitues o elegante Cine Pa'ais, que
dia a dia mais empenhado se mostra
em offereccr ao .nosso publico pro-
granimas <\c requintada arte e alta»
iPí-ntp emotivos. Tem o titulo de —
Mendkaute de amor esse extraordi-
nario trabalho, em evico _ possantes
actos, cuja vigorosa acção impressiona
c arrebata o espec'íidor. Ao vigor de
suas scenas, jogadas por artistas de
nomeada, o magestoso film reúne uma
enscenação caprichosa, de èffeitos os
mais deslumbrantes. ¦

film seguir-se-âo: a primeira .série do
estonteante romance — Os piratas so-
ctflM peça de entrecho violentíssimo,
cujos detalhes são os mais extraordi-
narios. E, para fecho do programma,
Uma familia dc mclomanos, hilariante
comedia; OdcoiuActualidadcs, o 15°
numero, com as noticias locaes mais
importantes,

O conceituado cinema Amencrno,
que funeciona em Copacabana, annun-
cia para hoje um espectaculo dos mais
seduetores. Consta elle do seguinte:
Carallciro do noroeste, interessante
comedia, de scenas emocionantes ;
Amor triumphante, extraordinário dra-
ma, de episódios os mais arrebatado-
res; Grande assalto, bella comedia;
Por trás da porta secreta, film dc vi-
goroso entrecho.

Logo|>er_
Destróe omáo hálito

* * #
Varias

:'t

Operando sua habitual mudança de
programma, o confortável Avenida f?-
rá hoje correr na sua tela os mais
attraentes • e belios films, Ifcse -pro-
eramma está assim constituído; : o
igí.indc submanino DOupsclilaml, Sn'-
teressvite descripção de sua recente
viagem aos 'listados Unidos, fita em
cuja confecção o operador teve dc
arriscar a vida; As tragédias do Cio-
ho dc Crysfl, admirável producção da
DT.uxo, sensacional romance cin_ duas
vibrantes partes; A filha do Celeste
Império, comedia de ni.is stni! con-
cepção, com episódios os mais encan-
tadores; UnivcrsaUJorn?!, ultimo nu-
mero, com as novidades mundiaes mais
palpitantes,

*
O popular Ideal começa hoje a

exhibir dois grandiosos films, que cer-
lamente hão de fazer o mais estu-
pendo suecesso. O primeiro delles —
Mendicaute dc amor, è uni formida-
vel drama de alta sociedade, em sen-
sacionaes partes, de episódios os mais
íjnpolgahlf», desempenhado» por ar-
tistas de nomeada. O -outro extraordi-
nario film — Um roubo nas trevas
ou Suspeita trágica, c um possante
drama de aventuras snciaes, cin qua-
tro longos netos, artisticamente traba-
.'liados pela 'Pailié-Préres. jComplctan-
do o programma, teremos ainda — As
manobras do -'" batalhão dc caçadores
a pé c o film cômico — Ei» busca
de uma pechincha, este só ua m"li-

O querido Íris deliciara hoje os
seus freqüentadores com a ultima se-
ric do arrebalador drama de áventu*
rriS — A filha do circo, cujos primei-
ros episódios tanto emocionaram o ml-
Mico carioca. A esse sensacional ssimo

Faltam apenas alguns dias _ para o
estréa da celebre artista Fátima w'J
ris, no vasto theatro da avenida Go-
mes Freire. Fátima Mires, que da
ultima vez que nos visitou, esteve
no tvreo, apresenta-nos nesta visita
um variado repertório de novidades
em trahsformismò.

Fátima .Miris dará poucos especta-
ciilps no Republica, pois tem a sim
tournce já traçada c as datas de es-
tréa eiii diversas cidades do 'Brasil
marcadas.

<+ Hontem, á noite, recebeu a em-
presa do theatro Republica um tele-
grainma de «Fátima Miris, dizendo que
lhe será agradável attender a um pc-
dido da imprensa e da sociedade san-
tisU-i, no sentido de ali dar mais tres
espectaculos. A empresa respondeu
que accederá ao desejo da sympathica
artista, que, por esse tnot'vo, só po-
dera cstrear no Republica no dia n,
com o programma já onnunciado.

O publico que tcdiia paciência e
espere mais alguns dias.

+ A seguir a O canário, represou-
tar-sc-á, no Recreio, a engraçadissima
comedia Íng'e_a, de Pincro — A/t?»*
lira dc mulher... traduz da por ib.duar-
do Victoriiio. A companhia terminou
os seus ensaios e tem encetados já, os
de Simonc, mas a empresa, em vista
do exito enorme de O romirio, não
marcou ainda data fura a premiére
da comedia ingle/ü. *;

^Vae ser entregue á empresa Pas-
choaí Scgrcto, cora destino ao Hica-
iro S. losé, a burletn cm tres acios —
Cilpido: em acção, original dc. Mario
Mariath, com musica da maestrvia Al-
zira Marialh,

^ Devem começar amanha, no aao
José, os ensaios da revista — Dá cá
o pé..., original de Cândido Castro
c Oduvaldo Vianna, musicada pelos
maestros Paulino Sacramento e N.--So-
riano. .: "'
? Telegrannnas da Agencia Ame-
ricana:

Lisboa. 4. — O bailarino brasilc ro
Duque foi recebido no .palácio de Be-
lím. onde convidou o dr. llernardino
Machado, presidente da Republica, pa-
ra assistir á recita dc gala que dará.
aiurviliã, em comniemoração á data
repubticana.

O chefe do Estado prometteu com-
parecer,

Lisboa, 4. — Os )ornaes, em te-
Icgrannua dahi. »iotic!am que a actriz.
brasileira Lttcilia Peres virá breve
mente a esta capital, dando uma serie
de representações no IMcn-Theatro.

-\"os círculos theatraes, principal-

mente, causou a melhor_ impressão,
apezar de ser essa o .pruiicira nez que
Lucilia Peres. veiu representar em
Lisboa. a»»i

Cinema Americano
(COPACABANA)

HOJE um sensacional programma,
constando de films arrobatadores, me-
recendo especial mensão: — "Cavai-
leiro", <io Noroeste; "Amor Triuro-
phante" e "Grande Assalto", "Por
traz da Porta Secreta".

Sabbado —Dia chie, "Betty Nan-
ci", no grande- film "Tentação de
uma mulher". (J 95')

¦¦» — >*. 

Gottas Virtuosas d* g»S
Curam liemorrtioides, males do utero,
ovaríos, urina-s.ea. própria Cystite.

ALFÂNDEGA

"Instituto é ReyMa
Carioca'*,

Estrada de Ferro de
Itapura a Corumbá

FIANÇA PRESTADA PARA O
CARGO DE PAGADOR

O ministro ' da Eazcnda commu-
nicott ao Os Viação que Lopo de
Azevedo prestou fiança para ga-
rantir a- responsabilidade de Luiz
Paulino de Carvalho e Souza, no
cargo de pagador da Estrada de
Ferro Itapura-» -Corumbá, tendo
sido ó competente; termo assigna-
do na pro.«itradoriá geral da Fa-
zenda Publica em 3 do corrente
'""• 

, m* »*~

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção
 Aposentos para soo pessoas -—

O que mais convém aos passageiros
do interior — P"Sos:

Quartos com pensão 7» e 8*ooo.
diários Quartos sem pensão

ti e 5$ooo diários.
Praça da Republica 307 — Rio de

Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna e ao lado da E. F. C,

- I — • —

Restituição de direitos
CREDITO CONCEDIDO A'

ALFÂNDEGA
A directoria da Despesa do The-

«ouro Nacional concedeu hontlem
A Alfândega desla Capital o cre-
dito de iS2$i44. Para attender á
restituição de direitos pagos pela
Anglo Mexican Pctròlem Produ-
cts Company.  . .

LIQUIDAÇÃO
Incia-se hoje a grande liquidação da

Casa Kosmos, á rua Gonçalves Dias n. 4.
Sendo a ia liquidação que faz esta

casa, é de bom aviso fazerem-nos uma vi-
sita, para ajuizarem dos nossos preços. '

-**-

Mme. A. ETIENE
Continua a trabalhar na sjfti

especialidade de vestidos chies
¦e fora do commiiin, tendo todos
os elementos para este gênero
de trabalho. Rua 7 de Setem-
bro n. 132- (A 101

Massa de Tomate- A me-
llior é

a da Companhia Manufactora de
Conservas Alimentícia'^

COMPANHIA 1>K F. R TECI-
DOS MAGE'ENSE

dircctoriaUma altprnção na
Communicam-nos: ..."Em assembléa geral, foi eleito

klircctor-presidente da Companhia
dc lf. e Tecidos Magéense, o sr.
h. G. de Souza Pinto, em sub-
slituição elo sr. Miguel Duarte
Pinto, que havia resignado p car-
go, tendo a mesma assembléa ap-
provado as contas da directoria."

O comniandantc do vapor hespa-
nhol P. de iiilniilcfl.il. entrado em ju-
llio ultimo, foi coiuleinitado a pagar os
direitos da mercadoria extraviada dp
um volume da marca S em triângulo,
importado por líugcnio Parisot.

Foi pcnnitlido a Ribeiro & Mo-
raes levantar a quantia dc 680$ 70,
liuuido .Ia venda em leilão, da caixa
do sua propriedade, da marca R. « Mj

 Km um rcmicrinicnto do offieial
aduaneiro José Coelho de Mello, pe-
dindo 30 dias dc licença para tratar
de sua saúde, foi exarado o seguiiito
despacho: — "Tendo cm vista o de-
creio n. 3.008, de =4 dc dezembro
de 1914, deve o requerente dirigtr-se
ao sr. ministro da Fazenda.' . .

A' LiRht & Power foi pernutti-
do despachar, livre dc direitos, tuna
caixa, da marca K., contendo fitas dc
algodão nara isolação.

__ O leilão dc mercadorias caídas
em commisso, realizado hontem, nos
armazéns 5 e 6 do Cães do Porto,
rendeu 2:?2i$ooo.

Foram deferidos os rcqucrmicn-
tos de restituição de direitos:

E. G. Companhia bul-America,
3i8$6_3; Carvalho Silva & C. »$gi4S
Gaspar. Medeiros - C. ii8$66i e
161S671: Companhia Brasileira de fcle-
ctrícidade Siemens Schitctcrtworke,
3375857: João Reynaldo, Uutinho .*
C., M$3iii Pauol Stern. f 5?/i5i Gut-
marães, Pinto, Cerqucira * .<-••
3go$6o7 e 25í$i20i Josc Sdva _ \.,,
a"o$7oj. e Hubcr & C. 66S.401.' 

— Foi deferido um requerimento de
Augusto Bcrquá, pedindo entrega, da
certidão dc edade com que instruiu o
pedido de inscripção 110 ultimo _ con-
curso nara guarda desta repartição.

O inspector baixou, ante-non-
tem, uma portaria elogiando o aju-
dante de guarda-mór, Annibal Nu-
nes Pires, pelos bons serviços que
prestou como substituto do guar-
da-mór Carlos de Brito Bayma
Eelchior, que vòttou ao exercício
do seu cargo, do qual esteve alas-
tado no serviço do Jury.

Os comtnandantes dos vapo-
"Amiral Villarete de Joycu-

c "Bourganiolle", entrados
em julho, "Luisiana", entrado em
agosto, e "Amiral Rigault de Ge-
nouilly", em maio, do corrente an-
no, foram condemnados a pagar
os direitos em dobro das merca-
dorias que deixaram de descarre
gar, sendo designados os escnptti-
rarios Affonso Faria, Armando
de Oliveira e Castro Araújo, para
procederem á respectiva avaliação

Por portaria de hontem, foi
desligado do serviço desta repar.
tição o offieial aduaneiro Pedro
Ramos Ferreira, nomeado . 2° es-
cripturario da Delegacia Fiscal do
Thesouro no Estado do Espirito
Santo. _ ,Foi permittido' a Barbosa
Albuquerque & C, despachar pela
nota n. 4.435, de agosto ultimo,
duas caixas vindas de retorno
pelo vapor "Orita", em 3 do cor-
rente mez, visto conterem essas
caixas a mesma mercadoria des-
pàclíàda por aquclla nota.

Os requerimentos de Hirne
_ C, e Costa Pacheco & C, pe-
dindo restituição de direitos que
pagaram a maior, o primeiro na
importância de 23$474 e o s*"
gumlo na de 337Í570, foram defe-
ridos.

INAUGURAÇÃO DOS BEMEFT.
CIOS E POSSE DOS NOVOS

DIRECTORES
Conforriie determinação da lJi-

rectuiia c úk accoroo-çonv os ccu.
•Estaitutos, será lavrada 'hoje, em
sua sede provisória, á rua 7 <{e
Setembro, 82, i" andar, a acta de
inauguração dos beneíicios e pos-
se dos novos directores, rcalizan-
do-se. nesta oceasião a primeira
conferência offieial mensal, pelo
director-gerente, dr. Alexandre
Balia Pereira do Carmo, sobre p
thema — "O Instituto Carioca sob
os seus múltiplos aspectos de be-
neficencias".-u 1 ^ »*¦

O C0XG11BSSO CHILENO

Convocação paru unia sessão
extraordinária

Santiago, 4 — (A. A.) — O
presidente da 'Republica, dr. João
Luiz Sanfucntes, convocará 0. Con-
gresso Nacional para se reunir cm
sessão extraordinária a 12 do cor-
rente.

e — »_¦
UM DIPLOMATA SlíRVIO

Cura radicáluiúiàU) ti queda do culiólluj tifjstíuó
a caspa, evita o embranquecimento o faz nascer
novos cabcllos - VIDRO _$000.

Vendc-so nas Perfumarias o Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, o Baruel & C.

ESPIRITISMO

res
se"

Sua chegada a Buenos Aires
Buenos Aires, 4 — (A. A.) —

Chegou a esla capital o ex-consc-
lheiro da legação da Servia em
Paris, sr. Spiro Pozatianovich,
que veiu cm caracter particular,
devendo regressar brevemente á
França. — * m ia 
No Corpo de Bombeiros

O CONCURSO DE CIRURGIÃO
ADJUNTO

Antes de iniciar-se hoje a ulti-
ma prova pratica de cirurgia des-
te concurso, a mesa examinadora,
composta dos dis. Guilherme d»
Rocha, von Doellinger da Graça e'Pito de Araújo, fará sortear o
ponto de prova oral para os qua-
tro primeiros candidatos. A prova
começará amanhã, devendo a ella
assistir o ministro do Interior.

APOSENTADORIA DE UM
MAGISTKADO PAU-

LISTA
S.. Pnttlo. 4 — (A. A.) —

Foi concedida a aposentadoria ao
ministro da 'Câmara Civil, dp Tri-
btsna) de Justiça, dr. Primitivo de

f-astro 
'Rodrigues Solte, constan- ¦-.:•„ .

o que o seu substituto será tira- "c das sessões, cerca de

Phenomenos espiritas
no Riò de Janeiro

Anno de 1005
Por equivoco publiquei os phe-

nomenos observados em 1006, an-
tes dos que observei cm 1905.
Phenomenos observados na es-

curidão
Eu, o sr. Constante e o me-

diutn, a sra. -D., não faltávamos
ás sessões J a sra. D. Adelaide de
Figueiredo . Carvalho assistiu a
oito ou dez, e o sr. Alamiro Cos-
ta, áetuálmerite offieial da Secre-
taria da Marinha, a uma ou duas
apenas.

Um pequena mesa redonda • de
tres pés foi expressamente con-
struida com madeira pesada; sen-
támo-nos ao redor, pousando as
mãos sobre ella; tendo antes de
se apagar o gaz, collocado em ci-
ma, uma campainha, papel enne-
grecido, am pedaço de papel de
jornal, tres tira9 dc panno, um
annel, uma cajxa de papelão sem
tampa, a qual havia sido su«ti-
tuida por um engradado de papel
nelia collado, um coto de vela e
uma trombeta de papelão.

A mesa, com o contacto das
nossas mãos sobre ellaç elevava-se
acima do soalho cerca de 0111,60,
tres ou quatro vezes, antes de co-
meçar a sessão e baixava nova-
mente até o soalho.

Esse phenomeno dc levitação da
mesa com o contacto das nossas
mãos, reproduziu-se durante a sé-

120 vc-
do dentre os juizes do interior.

ASSOCIAÇÃO CENTRAL
BRASILEIRA DH

OIRUKUIÕES-DENTISTAS

EM ALAGOAS

A reunião dc hoje
'Realiza hoje esta associação

mais uma sessão ordinária, que
muito interesse despertará, não só
porque será recebido sòlennemeri-
te o professor dr. Luiz de Aguiar,
distineto membro correspondente,
como pelo assuniplo da parle
scientifica em que o professor
Benjamin Gonzaga levará a ef-
feito uma conferência sobre a sua
recente descoberta, a Phenothcr-
motherapia, cujo thema está divi-
dido cm duas partos: i", novas
applicações da plienothermothera-
pia; i", novas formulas suggeri-
das.

A sessão é publica.
¦_»-»«»

A CRISE DO PAPEL

Pagamento de funecionarios
Maceió, 4 — (A. A.) — O

Thesouro do Estado esta proce-
detido ao pagamento dos funccio-
narios da Instrucção Publica.

PATHE'Supressão
da .

raspem

Amplo
A rojado

Confortável

OJE XJ_^__ FILM "HOEIS OONCOURS"
jEígr" Signiflcfxçíio s excepcional, absolutamente superior, sem e^sual

Fox Film Corporation
SIGNIFICAÇÃO: unia fnbrica sem con

frnnio, uma marca que representa para
o espectadur uma GARANTIA, a creadott

do T11EDAHAR1SM0 fornecodora dos es-
plendorosos lllnis das sérios

Clné-Tlicátraos <la Ciuciüatògraphla
ultra moderna

rjvri ra_ ESZBK

gr-^» SIGNIFICAÇÃO : 5 netos de amor in-¦^ ooiríprélionsivel, uma europeu stibju-
Rada pelo olhar dominador de falcão de um
Príncipe Indiano — A Índia mysteriosa eir;
todo o seu exhubemnte esplendor— As mes»
(|tiiias dc altas muralhas alvaceutas, de tor-
íeôos dolrhdos o gtiarr.ecidas de espessas,

artistióas e caras tapeçarias — Onditlosas,
l.tscivas o lnnguidas danças executadas ao

jinentos exóticos, por 1U0
ndo ligeiras o provocantes num semi-nú apenas velado, com ricas

pedràrips o diáphanas ga>:cs iimltículoros. —

E3i« ejaa. esboço o cixxe o _E»a,tl_.é apresenta como torindLe
_*as se _is laalbitués, certo cie colher __a_iis umavlctoria

CLAÍ.A WHITNEY
À Incsquccivel créndbia div In- l£ ¦

THEATRO CARLOS COmES
Companhia <lo sessões, do ICdeu Thoatro do

Lisboa — Empresa Teixeira Marques
Gerencia A. Gorjüo

HOJ3EÜ - -^'S S 1x2 - HOJE
RECITA DE GALA

Conunemorando' o anniveisario Ua REPUBLICA PORTUGUEZA,
com a presença de S. Ex. o Sr. Embaixador, Cônsul e

Câmara Portu gueza <le Commcrcio. £»
1» e única represcntaçSo do celebre original cm um acto, do dis- H

tincto escriptor portuguez Julio Dantas . , ¦ ., .

I m »CUMES

ÍM íf^nua no «Juramotito UoSoUlado son do instrúti
o? iiiebriiuitcs, bellas e admiráveis oilaliscis, esvòãçttndd

WIX.--IAIML SHAY
O incomparavcl "L>on José"

na "Caruien"

S___<3-ü"_KTX>_í_.-__í,_ESI_=l_A„ -- Mais um programma sem egual
_2 films (dois) de grande metragem

LOUCURAS DA MOCIDADE- 5 acfoj da Tox
FII-HIO OO IIM-iViiOO - 4 actos de Pathé

Éra_5_F.ra^

desempenhado pclns artiflas:
ParrlMflC CARLOS LEAL ,, U-mnlnc. Plácido Ferreira
WcHUC_C_.henrique ALVES-rdIIlulus' Augusto Costa.

JAYME SILVA José Queiroz.

Os mobiliários c baixellns dc prata, foram gentilmente cedidos
para este espectaculo pelas cüs.is commcrctaes desta cidade: Lcán-

dro Martins _ C •* e Cardoso A. Moreira."0 5 DE OUTUBRO'•
\ 1'küs do poeta porttistiez Avelino de Souza, recitados peloactor Henrique Alves.

RAPSÓDIA DE FADOS
expressamente escripta para esta recita pelo maestro Bernardo Fer-

.rclra c executada pela bri lliante orcliestra deste theatro.
U.tiina representação da rcyucl te original de Carlos Leal c Avelino

d c Souza.

NO PÂilDOSOL
Compéres: ^riaLurMin HENRIQUE ALVES.

Minho. . . ELISA SANTOS.
Tomam parlemos artistas UERTHE BARON, Mediria dc Sou-

za, MiTry Soller, Margarida Vello*o, Tina GoclltOj Amélia rerry,
Sarah Medeiros, Etclvina Sallaty, Amélia Pastihi. João Silva, Jay-
me Silva, José Moraes, Luiz Bravo, Plácido Kerreira, Augusto
Costa e Álvaro Pereira. Brilhante cnscciiação de Ja*yme Silva.

Maestro director da orcliestra BERNARDO FERREIRA.

MAIS UM GRANDE TRIUMPHO DESTA COMPANHIA.
A revista dc costumes, cm dai- aclo3 c nove quadro?, original por*

tuptiez

Uni jornal de Santos snsncn-
tio a sua publicarão

S. Paulo, 4 — (A. A.) — Sus-
pendeu a sua publicação, devido á
crise de papel, segundo declara, o
jornal "Cidade de Santos".

Na Repartição dos Te-
legraphos

VENDA DE~MATERIAL IM-
PRESTAVEL

O director da Repartição dos
Telegraplios foi autorizado pelo
ministro da Viaijão a vender, me-
diante concurrciici.t publica, di-
versos pedacs de cabos telcgraphi-
cos e telephonicos, imprestáveis,
existentes no deposito daquella rc-
partição, no Cács do Porto.

EM S. PAULO

ti' denunciado um soldado an-
tor de quatorze nu»

iihalada.s
S. Paulo, 4 — (A. A.) — O

juiz da 2" vara criminal julgou
procedente a denuncia offerecida
contra Francisco Baptista dc Pau-
Ia, soldado do 53" batalhão dc ca-
çadores do Kxercilo, pronunciado
como incurso no nit. 294, para-
graplio 2°. dò Código Penal,

O indiciado, na manhã dc 10 de
setembro ultimo, nà travessa Bra-
sü, cm SanfAnna, assassinou com
quatorze punhaladas a .sua amasia
llcnciliota Soares.

O anel desapparcceu tres vezes;
o espirito dizia, por pancadas na
mesa, onde o tinha collocado;
assim, foi elle encontrado nos ca-
belios e no peito do médium e cm
uma prateleira distante.

As tiras de panno que se
achavam separadaas appareccram
amarradas.

Muitas vezes obtiveram-se im-
pressões de mãos humanas no pa<-
pcl ennegrccido; as nossas mãos,
examinadas, estavam limpas.

Pedi que O coto de vela fosse
collocado na caixa, sem rasgar o
engradade. de papel que servia de
tampa.

Ouvimos logo o ruido do coto
caindo na caixa onde foi eheori-
trado,

Varias vezes levantei a mão
para o ai e, a pedido, dedos, ora
delicados, ora grosseiros, nella
bateram.

A trombeta foi soprada com
muita força; o som parecia vil
•da altura de uma pessoa em pi,
an passo oue eu, o médium e o sr.
Constante (éramos as únicas pes-
soas presentes), estávamos sen-
tados. »

Na sessão a que o sr. Alamiro
assistiu, oceorreu utn incidente
interessante.

A mesa inclinou-se tanto que o
sr. Alamiro para evitar que á
trombeta caísse no chão, ampa-
rou-a.

A entidade deu logo, por pán«
cadas directas, a seguinte coiiinni-
nicação: eu não preciso dc aju-
dantes.

Eu, o sr. Constante c o me-
ditiin, ignorando, por causa da
escuridão, o auxilio que o sr.
Alamiro havia prestado, ficámos
surprehendidos com esta commu-
nicação, apparcntèmenlte descabi-
da; o sr. Alamiro, então, riu-se
muito e disse que o espirito diri-
ria-se a elle, pois que havia atn.
parado a trombeta com receio que
ella caísse.

A campainha, varias vezes, to-
con fortemente.

Amarrei a extremidade de um
barbante no braço da cadeira em
que eslava sentada d. .Adelaide,
nue se achava em frente ao me-
diiiiit, e a outra extremidade no
braço da minha cadeira ao Indo
esquerdo dc d. Adelaide; . afastei

as cadieras, de _ modo que o bar-
barite ficou muito esticado.

Envolvi o .badalo da campainha
com um papel, e amarrei no cabo

um pedaço de barbante de cerc?.
dc 0111,20 de comprimento. .

Feita a escuridão, pedi que a ,
campainha fosse transferida di
niesm para o barbante esticado, ciir
tre as cadeiras. '

Pouco depois, uma pancada naí
mesa (era o signal convencional)]
annunciou que o phenomeno hai
via sido produzido. ',

Uluminado o local, achou-se _
campainha amarrada 110 barbante;
esticado, por meio de uma laçadat;

Feita novamente .escuridão, a
campainha foi transferida para a-
mesa.

Ü papel de jornal foi rasgado)
varias vezes pelas entidades occttl-
ias, o som que elle produzia,
quando estava sendo rasgado foi
ouvido perfeitamente pelas pessoas
presentes.

¦ Phenomenos observados á lut '
Eu desejava usar em uma seí<

são, forte claridade para observar
o phenomeno com muita nitidez,
mas como ai luz directa do gaz
difficttlta a manifestação, fui pro-
curar o pliarmaccutico Julio de
Araújo, então estabelecido á rua
General Polydoro c que desejoso
de assistir a uma sessão espirita,
promptatnente conseguiu uma sub-
stancia •phosphorescetile, que aipc-
zar do odor desagradável dos ga-
zes que desprendia e que produ-
zia tosse, dava uma claridade
muito forte c que não irradiava
alem da mesa.

Sobre um vidro rectangular quí
depositei na mesa ao redor da
qual estávamos sentados, colloquci
a substancia phosphorescentc.

Toda a sala achava-se ás es-
curas, mas a mesa estalva perfei-
tamente visivel, graças á intensa.,,
luz do phosphoro. .,?|:

Eu, o sr. Julio de Araújo, O-
sr. Constante e a sra. D., mi-"
diuni, éramos as únicas pessoas
presentes.

Collocou-se uma campainha no
centro do vidro em cima da lumi<
nosidade.

A entidade que se manifestou,
disse chamar-se Dcmosthenes.

Eu pedi que tocasse a campai*
nha e que permitlisse a mão st<
bem observada.

Cerca de um metro acima dá
mesa, surgiu uma mão humana,
que desceu vagarosamente, movi-
mentando-se; no chegar á mesa,
segurou a campainha pelo cabo,
tocou-a com força e jogou-a so.. .
bre a mesa; depois, abriu os d«^
dos e ficou immovel, cerca doi
uni palmo, dcante dos meus olhos,
com as costas voltadas para rnin»,
por espaço dc um ou dois minu-
tos. 1''

A mão era clara, delicada, lisa;
tinha dedos alongados, finos com.
unhas brilhantes. !

Depois, ella foi vagarosamente
subindo e desapparcceu. /¦!

O sr. Araújo levantou-se admU
rado e nervoso -e disse: as nossas 1
mãos estavam visíveis sobre »•
mesa, de quem pois pertence essa1;
mão que appareoeu e tocou a cam«i
painhal Isso c uma maravilhai ',

Eu respondi-lhe: ha muitos an*
nos observo phenomenos cspirita9'
sem nunca ter visto uma materia-,
lização e no entanto o senhor as-.!
siste a tuna sessão pela primeira.
vez e logo é testemunha desse
phenomeno ! — Oscau d'ArüoNi.
Nisri.

A "PRESIDENTE SARMI- •
ENTO"

Regresso do sim 'viagem, d»
instrucção

Buenos Aires, '4 — (A. A.) —«
Chegou ao porto de Ia Plata a fra-
gata navio-escola "Presidente Sar-
mieiito", da marinha de guerra
argentina, de regresso da sua via-
gem de instrucção á volta do mun-
cio, com os aspirantes da Escola
Naval.

ARGENTINA-ITALIA.

O novo addldo militar port»
nho cm Ronin

Buenos Aires, A — (A. A.) -»
Será nomeado addido militar á lc<
Ração da Republica Argentina, en»
Roma, o capitão Gustavo Torh-1 ¦
quiust, actualnienle ajudante dej
ordens do dr. Victorino de Ia Pla-j
«a, presidente da -Republica.

PALAOE THE-ATraE:

MARÉ DE ROSAS
_a_B!____c: gngSBlBBB _K3___H55w_!

B*ü-___-____! __! g ]J_!!Jj!_L!ll_LwJ___i!lli--?-^

Giuiido Companhia l^ncllla I'ei'e3 — Leopoldo JFróea

Hf\ JT? s <x& outubro m/\ fTT!rlxJdEá RECITA EXTRAORDINÁRIA HUUEi
Festival dedicado á colônia portugueza —Espectaculo

completo ás 8 3[_ — Jfrcço de sessões

8

i:mprosa J. Cruz Júnior Jtua da Carioca ns. 49
I-SCOJ - O maior programima! - 3E_CO JE3

_M MATIINlSlii J-) SOI«l.I3
grande romance dc aventurasNo programma de hoje ílnalisa o b,FILHA DO GIRGO

15* serie ¦ -A. KECOMPEiNSA, em duas partes
Chegou a hora do Iriumpho para Peg c para o di\. Lund Jut.ior. Eú

o Iriumpho de Gracò Ctinai-d c de Francis Ford.
Em seguida: INICIO dc um film monumental:

OS PIRATAS

Cinema Theatro S> José
EMIMíESA PASCIIOAL SiSGRErü

Companhia Xnciuiiül. fuiid.id.-i cm i de janeiro de igii _ Direcção «cc-
nica do actor Kdeirdo Vieira — ,\r.-ip<tr.i dc õiçhestrá, José .Nunes

A maior victoria do Theatro Popular
S_0_r_S_ 5 de Outubro de 1916 _E_COJ_S3
ESPECTACULO DE GALA, EM COMMEMORAÇÃO AO 6" AN1ÍI-

VERSAR10 DA REPU BLICA PORTUGUEZA
Tres sessões--A's 7, 8 3)4 e 10 i|2-Tres sessões

4", sn e 6" icprescntacões da revista de cosliinieí cariocas, em 2
netos,; 9 quadros c duas- apotlieoses, original dos conhecidos eseriptores
Ignacio Raposo e Resticr Júnior, musica do inspirado maestro Paulino
Sacramento.

O PISTOLAO
Compéres ALFREDO SILVA

JOÃO DE DEUS,'
no "Pobre Diabo"
no "Pistolinlia".

é um grande drama cm 15 series da acreditada fabrica DLIJXO
rrotagoinstasauas [(a MARIN SAIS e OLLIE KIRBI
que cs freqüentadores do 111IS vão lícrvr adorando pela sua belleza o pela sua graça.

OS _PI_R._3kT_A-S SOC1AES
6 a historia de duas moças riquíssimas que, dispondo de meios, saem a correr mundo em
busca dos quo solTrcm e dos que são perversos; ellus amparam os pequenos e castigam os
máos. .são scenas bellisstmas que se seguem, em que ha luta, em que a astucia luta con-
tra a astucia, em que tudo empolga.

HOJE, I* Serie - O -Pequeno IMonte C_vrlo
em que se imeia o licllo drama.

HOJE, 2' serie - -A.s __•_____» Corso
—— em quo se apresentam MONA o MAMA, as nossas duas heroinas, —

Graciosa comedia da
MONT, em 2

Completa o programma :
Uma familia de melomanos

Como extra, na inatlnée:
0DEON ACTUALIDADES N. 15

fabrica GAU-
partes

Jornal cinematógra-
pliico.

AMANHA - um film novo
no programma :

Protagonista - ANT0N1KTA
A IMMACULADA lindo drama italiano da fabri-

ca Aquilii Films, em \ partes.
CALDERAnl

Brilhante desempenho de toda a co mpanhia — Exito extraordinário !—'Sraude s uccesso !
MONTAGEM DESLUMBRANTE

Km cida scs-."n, ,-,crá executada "A Portugueiát: i>cla orclie.-tr.i, co-
niycíimlo as reiirescnlaçõcs pela exhibição de films das mais àfnmadas

(R 1051)íãbrica-s.

««.•íe«'(3«S8S_as3«S__e_9_i99

ICasinoPlieiijxl
§ TIIEATRO PEQUENO
2 Único theatro por sessões que

funeciona na Avenida

§ -E_£0_T_E_l
MATINÉE A'S 4 HORAS
SOIRÉE ás 8 c ás to horas
ESPECTACULOS DE CALA
EM HOMENAGEM A' DATA *
DA PROCLAMAÇÃO DA j
REPUBLICA PORTUGUEZA Jg 'ÍV Portuáuew'
pela orchestra do theatro

S A ALMA QUE REFLORIU... (
(original brasileiro) 1

§ NOIVO EM APUROS !
(Uma 

íabriea de gargalhadas) ]
£. Misc-en-sccne Het Olympio No- fguetra — Mobiliário da A. .

IDEAli — S. José 7-1.

Uma tinica representação da obra prima de Tiiilieiro Chagas, original mais representa-
do cm Portugal c Brasil.

Ü papel de Morgadinha pela i* aclriz LUCILIA PKRES, o dc Morgada pela distincla
actriz APOUONIA PINTO, o de Luiz Fernandes pela primeira vez será desempenhado pe'oeoircclo actor portuguez ALVES DA CUNHA, os demais papeis por .1. Colas, Altila dc Mo-
raes, líduardo Pereira, H. .Machado, E. Santos. Brito; Arouca e Anialin Capitani,

Miie-cn-scéne dc Leopoldo Frócs — Mobiliajrio da Casa Moreira iMesqttitá — Guarda-
roupa do "cosliimiere" A. Miranda.

LA1"311'15 

'• — *" reprcaeataçãò do "vaudcvillc" em 3 actos de Fcydcau, continuação da"Lagartixa", arranjo de Luiz" Palmerim: A¦-DUQUEZA DAS 1'OLIES UERüERES — Ultimo
succcsòo dc Paris. Completamente novo para o Brasil. (R 1023

¦ 1 1 ___j___BB___a

CINEMA IDEAL
1 Rua da Cariocc, 60 a 62 - Proprietário H. Pinto — Tolep. 1037 C.

HOJE COLOSSAL E GRANDIOSO PKOUKAMMA NOVO HOJE
O CINEMA IDEAL não descansa sobre os seus tiiumphos diários. Ao contrario, no

desejo dc tornar-se cada vez mais iliaiio do favor publico de que goza, organiza seus pro-
grammas sem medir sacrifício, dotando a sua tela de tudo quanto de melhor se edita no
mundo cincmatographico,

O programina dc hoje é bem merecedor dc ser annotado entre os dc grande e real sue-
cesso!.,.

inegualãvel trabalho thcatral, a mais alta affirmação
Aquila-Filriis, dc Turimda

Ein primeiro logar destacamosYo
arte italiana, da' prove «ta fabrica

ITE DE Al
O ttetos fio grande pompa o extraordinário luxo

de

Amanhã -
REFLORIU
APURO 3.

Kncommciulas
Central.

A ALMA QUE
e NOIVO EM

pelo tel. 5C21
(1064)a«e9«aose«(5*S9S9»««9»8

CIRCO SPÍNELLI y_K^ a_aagi-E-g--S---------g----

Grawdc companhia eqüestre nacional
da Capital Federal

Empresa Aífonüo Spinclü — Compa-
nhia Benjamin de Oliveira

THEATRO RECREIO

SEGUNDAFIüKA — Im suecesso esmagador com a linda PINA TlflRC DP Al
MEN1CHULL1 uo grande dram» em 6 parta» livan__ n__n_.

HOJE — HOJE;
,VARIADf.SSIMO ESPECTACULO I
Estréa —ORCÉLI DORCI— Estréa i

BAILARINA IIESPANHOLA

I Companhia Alexandre Azevedo -Tournée Cremilda d'01iveira

Sobe á scend cm i* representação.
a peça fantástica dramática cm i pro- j
logo, 4 cc:o3 c 1 apotheose, ornada ;

com 33 números dc musica do _au-
closò maestro Irincu de Almeida, in- |
titulada: j

A Princeza Cryslal \
Arranjo c mièc-ensccne de Ucnja- s

min dc Oliveira.
Preços e horas do costume.
Urevenicntc — OS GUARANYS.

***,

Km er.?aio= — O GALLO DA
TORRES c OS MYSTERIOS DE,
NEW-YORK. 1

I
Sabbado — MARAVILHO ESPE-

CTACULO.
SoiociÜ.

Todos, hoje.

10 CANÁRIO
ntilhante creafiâo de CREMILDA D'0L1VE1RA, ANTO-

N10 SER11A engraçàdissimo no protagonista.
Amanhã—A's 8 e âs 10 :

vsoseosoet o OA.-Sr_fl_-=*.lO oooeoeeoi
A seguir : A comedia ingleza de Pinero — MENTIRA

MUI.IIEH-Exito absoluto. R1022

O assumpto c intensivo e cominovedor; contém, entretanto, o mais vigoroso lance
amor de mãe, de integridade feminina c d1: grandeza de alma na concessão do perdão.As .scenas, de uma violência atroz, são vividas cm meio da alta sociedade, onde im-
pera a riqueza e o esplendor dos adornos, (jtic occultam os dramas mais tenebrosos.

A linda aclriz mllc. Claudia Zambuto dá á sumptuaria pc;a especial realce de arte e
forte dramaticidade.

Mais um surprehendehlc trabalho dos inexcediveis fabricantes Pathé freres convém as-
signalar: é o impressionante drama policial - .

UM ÜUUBCI NAS TREVAS
(Trágica suspeita)—í longos actos de aventuras sociaes

Passado em meio da ostentação palaciana e da opulencia dos modernos salõei. Assit* !tirots aos sefjiiintes quadros sensacionaes :
A Suspeita do Adultério—Ferida 0111 sua honra—Desprezada pelo es-

poso—A morte repentina da dlstincta dama- Müoh criminosas despojam amorta de todas as suas ricas jóias-A suspeita cruel—Accnsulo de crime deroubo—A condeiiiuação cruel e injusta—A partilha do roubo-A briga dos Iladrões — A impenetrável identidade dos larápios — A intervenção do de-
j tective—Uni suicídio inesperado—A reconstruecão do delictn—O esclareci»
j mento final do mysterio-A fatalidade etc. Grandioso e iinpaneute'...
BRA^I^BATA-g^C^A^Rl!'18 """ *" aCtUttlÍdade ^ ^ ' AS MAN°' '

Como extra na matlnée, o esl'usiant<- Film contico de Ame-riean Kincma- EM BUSCA _>I_UMA PECHINCHA.SEGÜNDA.FE1RA-A ácclámada DEUSA DA BRLLKZA : Mlle. Robine, no impulsivo emaravilhoso drama do Pathé Frères — CIÚMES POSTílUMOS - ã surprehendentes partes.
~-,„?^ tr.esmo pro.ramma I Continuação do celebro o famiso romance policial - RESUR-RE1ÇA0 DE ZIGOMAll-3 partes electrisantes

QUINTA-FEIRA—Um novo e formidável suceesso-Apresentação <ln segundo film da
[nova série «GALLO de OURO», de Pathé Frères, edioao americana, soba denominação:
GUERRA AO JOGO ".~!0.'-B-níos---'üctos- suecesso egual ã «RADiO-

A SEGUIR—O pungente drama de
! commovente contextura em 6 partes
| Mais o formidável drama policial, da série do dectetive Sexton Black; o denominado
j HOMEM DE FERRO. Primeiro titulo sob o titulo-O CHEQUE FALSO. 5 partes. 106U R |

TELEGUAPHIA !...-O FILHO DO INIMIGO

.' .._¦:-..,,¦¦-.;.¦-,--¦ í^__í^_f_J_.-
m
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m) Ütír] CORBEIOr»A, MA»Hâ — Quiiítobiwi» 5 àè Oitti*íé^ m«?.$*àv

GOMMEHICIO
T$u.i>, 5 de outubro de iQi.C.

NOTAS DO DIA
, Hoje, á i hora da tarde, deverá
fctalirar-se- a nsscinblca da Companhia
de ScRuros União Comnicrciai dos.Va-
íej-.stas.
¦ O co-.rctor Òrozímbo Mililiz Ilarfe-
I» Júnior, autorizado por ordem ju-
diqial, venderá hoje, na ItoUa, is apo-
lices geraes de 1:000$, juros de 5 ul°'« 

unia dita de 500$, .pertencentes' «o
espolio da finada Anua Liuza Max-
avcII Carrcrê. ,

ill.jjc, 3 i hora da tarde, deverão
reunir-se os credores de I/nzuv & Ir-

uYSSEMMilsAS CONVOCA DAS
K Sociedade Tubos . Maimcssiann I,da.,
dia o,, ás 3 horas.

líinprcsa Constructora Uio Grande
ido Sul) dia 14. há 1 horas.

Companhia Trcdial, dia 14; a 1
hora.

COXCOIUIENCIAS
ANNUNC1ADAS

' IWgada Policial do Uistrbitu Pc-'dend; 
para o forneeiincnto de 50 ca-

(vallos creDitlos, pclltulõs ou de san«
güc. dia 1.1. , , „listrada de berro Central do «r.v
6Ü, para o forncçwncuto. de iiiateria)
cloctrico, dia iG, no meio"-dia.

. listrada de Perro Ce1itr.1l do Brasil,
para o fornecimento de .diversos ar tu
goí, dia 8, ao meio dia.

Estrada de Ferro Ccutr.il do Bra;
sil, pura o. fornecimento de C.ooo
Car ricas de cimento.

listrada de Fciru Central do Brasil,1
parti o fornecimento de artigos diver-

• «pa, necessários para a officiiia auto-
Itrapldra da liiieiideiicia, dia si; ao
mciq-dla.

Estrada de berro Central do fira-
sâl, ima o .fornecimento de oleoa,,
lubrificantes, cslopu c'sra.\a, dia 23,
to inüío dia.

¦Kst rada de Vcrro Central dor Tt.rU-i
ti}, para o_ fornecimento do inacliítias
divergi--, dia. i'4, ao meio-dia.

Adniinistraçiíb dos Correios fl<> hs-
todo dn Rio de Janeiro, liara o fome:
cimento de material, dia 31, ás 4

. liOrao. ,
Lloyd Brasileiro, para a ventln (tos

cascos dos vapores lislrdlu e Onon,
ijlia ji. ás 2 libras•

UIO ü NI5KS ISToil EI >0 IIIÍS
Falléacla de Silva l.ima Ribeiro &

¦Cl-, d.Tl 0. á 1 hora.
liallancia de A, Nunes de ba, dia-oj

l, ã jtòras

As qualidades acima de 7 "¦<" acom-
JHKitlam relativamente ao5 preços.

I-Tm .1:
Kiitradas: to.051 saccas.
Desde, i: 105,52.1 saccas.
Médio-: 35.175 saccas
Saídas: — —
Ksisleucia: í, r"i«»V.i.i8 sàcca**
Preço.- nor 10 liiíòâ; s$8ío.
Posição do mercado: estavet'.

" 
ASSUCAR

Kntradas cm 3:;'7.-íÍ74 saccoit
Desde 1": i t..o.sí ditos.
Saiilas cm 3; 3.458 saccos.
Desde i°: í.8jo ditos.
Existência cm 4. ds tarde: U(.S|6

fiaecos.
l/osiçúo do mercado : calmo,

COTAÇõiiS
Rfahco crystpl . . . . S=io a S540
Crystnl aniarcllo . . . $48" a |5°°
Mascavo $.160 a $400
Branco, i" sorle . . . S620 a $040
Mascavo $wo " 548u

iírifrnda?
Desde 1'
Saídas ei
Desde 1"
Kxisiciicii

Al.iiOUAO
om t: não houve,

: s.jCS fardos,
ti 3: Gia ditos.

1.0S4 fardos.
. em 4, Jc tarde: 6.310

üit..
Posição dn mercado: calmo

çptaçoí;s
TV-rnatubueo. . . ,
K. ('.. .In Norte. . .
iViraUyba.

Nominal
Nominal
K animal

allcnca de, J.
mior, dia 10, â 1

f K.illcncin d« J.'dia (O, á 1 hora.
i- (¦'iilfencia de A.

«o, á 1 hora.

G. .Tu-AT. di
hora.

Alves & Andrade,

Coelho & C, dia

CAMIIIO
f illonteíh, este mercado abriu estável,
correndo para 03 saques os taxas de
i.míi c H9I3J d. e pouco depois
íúmontè cSta.

Pura n compra do napeí particular
íia,via tcUnlieiro a 12 nio-* ¦« i-i.jJS d.

O Banco do Brasil conservou para
os ví}lc,a ouro a taxa de 121(16 d.

A' t.-.rdo, o mercado enfraqueceu,
viliorwido para o fornecimento do caiu-
lrat'3 as. taxas de ui|.| e 120I34 d.
« para a ncviuisição de letras do co-
bcrtlira a de '.a í 113-: d.

<.)j negócios conliceidos foram de
pouca mutila, fechando o mercado em
calma", com saques a 12 i]( e u-ol.í-d.
c collociição para o papel particular
a 12 111 ia ri.

'Vomtu aUUadas uai taucilas
liaticos;

A 00 dfas'.
Londres. ...
Jhinburgo, , •
Parií. ...»

A' visia:
B,rjudres, . , f
Paris. ....
Hamburgo,, . «
Iralia ....
Põrt-ugal-, . , ,•Nova Vork; * ,
iMouievidtu., . .
3le.s'auha. . . ,
ÍBiteubs Aires. .
Súissá. ....
Vales dó café, ,

(N'hÍcs ouro, , .

dói

BOIiSA
líõiltein, a Bolsa fuiiõciíftoti activa.

porem, sem desenvolvimento de ne-
goeios rVálbado»,

As apólices freraes ficaram cm b.d-
sa; as Jo C. de l''erro, as do C. do
Thesfiuro, as Ptjftularví, as ..Mmeiras,
as 'MunicipaeS. as acções d:i Docas
.le Santos o as do Bniico Mercantil,
sustciitndasi as da Uòdc Siil.-Mineirii
f ns ilas Docas da .llaliia; frouxosi
a? ilai loterias e das Tetras, au\n-
Ihi^.

VENDAS

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
'Balancete cm 30 de setembro de 1916

Acctotiiitas: entradas ã realizar ,.
Aecões cm caução •
Agentes no Brasil e na Europa * .

Carteira:
Títulos descontados t . » . . •
Uífeitos a receber ...... í

Contas correntes garantidas . . .
Valores, caucionados ....•., :•:
Valores depositados ......
Diversas contas ¦
Caixa; em inócua corrente . .. •.

Passivo
Capital tv....
lúuido de reserva ,,..,.....
Deposito da Directoria , . >. >: ..

Depoáirantes:
por c]e com e sem juros .
idem de aviso ......
idem de prazo-Iixo ....
por Letras a 1'reinio . i j:

Depósitos Judieiaes
Depositantes de Títulos/'c Valores
Títulos por Couta de Terceiros _•
Diversas contas . ... . ... ... . .. «

' 
Uio de janeiro. 4 de outubro

João Ribeiro de Olivçírá c Sousa,
Preside ntc

15.009 ;50i$ifi4
1 1.967 :.48j$.88»

15 t9Òo$ooo
80:00*03000

.43i:6i5?6ã7

16.977 :o-15?o52

9.i97:999$-'oo
27-595 15<>7sil53
37-507 o42$733
,6.o-'9:585$7i8

aj.659:97i?94i

Ji3.495t227$434

5.000 :ooo$ooo
3;6:6S3$720
o'o:ooojooo

24.ig(i:3o;$766
4.949:225$458

535 :133567J
7.38.3 -.3675759 37.3Í.-I :o.-9$6ó3

49:;27$J3o
65.ii)3:i09$8S6
4.2S3 -.151^615
1.059:0255330

de 1916,

113-495:=2~Í434

G. Goucal-ees,
Contador

a j; R.
Cunha;
ditos, a
jõãa da
Saraiva;
jaca di

fardo
iacii

Pereira; 2 ditos,
1 ditos, a M. 1'.
Gastar Kibelrb; ¦
Cunha; 10 ditos,

4 dites, a Ecrrna
carne, a AHiano

1 João da
Alves; 8
ditos; o

a .Martins
frinão; 1
Carvalho;

da
to, ao
('.rijo;
ditos,
Corrêa
3laatQS

de carne, a Pereira Almeida;
i de carne, a Pereira Ahnci-
dito. a Thomai Pereira;'i dl-

incsinu; 2 ditos, a liiluardo
1 dito, a -Dias Kaniiilhp; "

1 Ad'i'phü Scbmidl; i diln, a
Ribeiro; 3 dilos, n Soares

ilitos, a B:.slos; 5 jacas

Alto i't:

I );:¦¦:
. llc
de 1 :ooo$,
a.

de Perro,

a.

C. de Ji.
5, 7. IO. I
i.j, 30, ioü, a.

C. ild Thtíãouro,

Ditas de 300$, 4,
UíIlIS de t:ooõ$i

10, 30. a. . ,
S. da Uaixada, \
MuiMoipuc.s do X 20,

,i. rljuror, a,. . .
Ditas de 1006, port.. 13
li. do líio (4 ojo.t,

10, 23, a. . . .
/fdirr.n:

CommoreiaJ, 20, 30, .1
Brai.il, ti, so. a. . .

CúmjtaHhiaJii
Terras e Cólniiliatãò,

100, lon. a. . .
lícdc S>u!•'Mineira. ioo,
Brasil ladusuiat, m, a
"A NoiícV, 15, a. .

Ilu.ico UnÜo dí S.
5, 35. a. . . . .

Téçdos Itõtafoíiõ; 3í. r
TtfCídoa Mai-óoii^e, 10,
Brasil lndu-^uil, z<i\
Dõciis de Saiilos. 2a, ;

liort.,

Paulo,

SiU$tiO0

7,--Çooo

7t''S$000

773$000
7.O3J000

3*45S.o.oÒ
.'ÜUÍüOO

8-[?üúo

i^í'.S-.)oo

34$ÓOO
l,Sj$0lÍ0
SiuÇooo

;3Jo.io
iòáíuno
ifoíaòo
iyò$ntió
^oü^OjO

ja.i|.t 1 • oi?? i
$-40 $75°

13 d. i-' .l!.v
S; 18 $7-14 I
5745 $735
$047 -1 $l"»7S

sSS.to 2%m
4SuS(i a- .|Sjh
4$ 160 4Í.IW

SS.p .1 JÜS3
lí.to.i l$3ju
Í7o(i $800
$7:5 $7'6.

a$J3ó

Apol
¦raes

do
de

Ol'l'i;i5TAS
.es Ifttti.

de- i:ooo$.
Porto . .
I'. de Perro'1'liCjuuro. .
Baixada, . •

ííjí;?t'(Jfi

7;j^ooo
77;i$0ÜÕi

»' Vendedores
iy5-'iOo. mas
ei.Ias.

T.IBRAS
a 20$, c compradores a
sc:n traiiiac;ôes conlic-

";> Caixa de Conversão'•' romo & o,
São (iiicni nictlinr iirío panam.

^ AVENIDA K10 BKASCO, .4».

port.

¦ Próprio

l,!CTR.\S DO THKSOüUO
r- As letras P.apcl foi.un coladas ao,
»eUue de- 8 por cento,, ficando, com
compradutes,. cunfoeme a data de eim=-
*io.. aos extremos de tf a .!))|- por
couto e vendedares aot,dc 7 aü por
eento. -"

Os ncsoc.:os divu'«ado3 foram quis»
¦nllos, • _ ___

P1M0. IiÒEES & O.
.Rua Floriauo Peixoto, 174 —

írestam as. iiielliorqs coutas de
ea'"é.

CAPU'
MOVIMENTO DU ^tKKCADO

Kl.'
Bxistcicia cm 2, de Urdo. .

Kntrauns cm 3:
X. 1'. Central. . . SM..080
%. I'. l.copqldina. 604,680

j Total. . . ¦
Kmharnuçs cm

Jt. Unidos. , .
Kuropa, . . .
Cabo
Cabotagem , , .

2.8ss
5.800
1.063

715

Suecas
34.340

M.046

319.286

n.333

existência cm 3 de tarde, . ,137.053
Klitrarauí desde o dia 1 do julho

»tó lioutcoi. 77-.338 saccas. c erobar-
catam, cm c^ual período 5Ü9.6S3
ditas.

II nu tem, "c?!e mercado abril estável.
com alguma procura u rciíiUar. tiiuneto
de lotes expostos á vendo. ¦ twido sido
effcctuõdas do manliã. lroasac<õcs de
4.R67 saccas, ua base de o?8oo a ar-
í.ii.a, polo ivno 7. .

,\' tarde, foram tealizadoa no^ocios
Vlc cerca de 2.000 saccas. an metnv''
preço da abertura, fechando o mercado
cm pòsicSo estável:

1 A 'Bolsa do Nova 'i orb abria com
$ i\ 5 pontos tlè alta.

Passaram por Jnndiahy 50.000 =ac-
por barra a dentro,

70 l
t' entraram,
ditas,
6, . H *-(,
»¦•¦;  "í!"' ;.,!.

 »w' (.; 1
Tiàgc Irmãos commuiticam*i:os (jiic , ^yos suas cotações de café são as se- J

míintcs 

Typos ( Por 15 ídlos
\

!l$000 J
., I0$700

' iu$400
| ii4ioo
1 gjáoo

;'¦; J oí.;oo
1 p?-oo

Commnniea-nos a ^Xgcncia Ceral ^das Cooperativas Agrtculas do ICsta-- ,,,
do de Minas tòcraes V.' t,
__ s}-4

! Cafés do siil e ' Cafis d( outras :.
líilte de ftllllas I. pr. ¦-..l-.io a< .,, ;;

tí i 
"~ ~~i maat-

v ICoiilniuiiil 'tôr Cimiiuiin i.or ,-.
i: l II 1.,.;
III Mvcs

.1 I i'?J35 I '11*131 engra
I m?o-mi  in$S.*3 llerai
I 10J723 ! :-. í-.iio j;\, í

o I ".?.,.7 I ia$,:i3 , 'Pe
7 1 'fü.!"!!!! 

_J  !«as
""' '"" "m"'ub^rm^"~' " 

ios;"1
.Mercado; estável. Cinli
.(•„•-¦,;.;: :.-'!|. «och
Paula: $600, de n

Ketação dói vajJoreí ctn!j irea cr.i s
Cies do Porto (110 trecho rnlrestio :'i '
4 de outubro de iyt6, ..s 10 lioras .i i
taaisaKmÊãiMnBiimvs^^— "1 *

IMIBARCA l.ÃO

íBSiazea I-—  
I
I CLASS» KAÇ.lO

1
f. carvão . • —

j_- Chatas....Nacionaes ....li:;.'
!

j)!:::;:;::::v:::::::
Y. Slag. [Chatas...-INaciomics

P. 10 j
P. 10 !

S. (U
ffovisoriht
Judiciaria ....IJ, do Kit» (4 "i")

•. do Mio, de 500'í,
11 tmi

Ürío iU; M. Ceráraj
DiUs do ".v. HanW
Municip. de '-i}oO ,
Ditas, uom; .
Ditas de- 10' I
Ditas nom. .
Dil ode 11104
Ditas, do 10(4

üdiiroJ:
Cuniiftcrciíil.
P.n.dl . . .
I.avoitM, .
Còiunicreio,
Nac-!onal, .
Murcaotil. .

C. i/j St
União dos
tarios

Brasil
Minerva
Arijos
airantia
Confiada . . • ¦

Hilriidas! de ferro
M. S. Jerünymo. .
NViroeste
Coynz
Urdo Mineira. . .
.Vorlc do Brasil. .

C. ifr Veodb?!
Brasil Industrial. .
S. l?élix, ....
tMUunçn'
CfíVcovado, . . .
Pciriipolilaiiil. • •
S- P. de Alcuntara
fêsperhitçtt', . . .
Carioca. . . . . .
Ajnerica fabtil, .
Tljiica
Mãsóensc, . .¦ ¦ •
Conf. liidustriiil. .

t'. Offírsiij.:
Docas da Bahia. .
1>. de SKntõSi nom.
J)itas. ao port. .
i.otcüiafi
T. c Cariuagcas
Centros Pastoris. .
Mclli. .1" Marariwo
llanseatica. . . .
Caxnrabu'
C. Uralitua; . . •
"A Noite?. . • •'1*. o Colonização .

Dcbeiilttrcs:
Docas de S.".itoS. .
America Ifabrll . .
T- e Carruagens. .
Braril lo.luslri.il .
Tcoilo.s Carioca. .'I*ec, dè BòtafpKo.
Mercado Bllllticipal
Tijuea
S. Alciso. . . .
S. Helena. . ¦ .
Proj. Industrial. .
S. Itosaliã. . • .
M:.nut. l-Huninensc

s Kspcrança
ilica. Paulista,

idos Aiíiançui .
II, Tabrü. . •
1>, de Alcântara

itros Pastoris; .
Iiuluslrl.il . . .

$4$io.v
l3-,$ooo

Su'j,T''Ou.

Çjiinp,
8 .aSooo
(trafmió
77i?ooo

7CJS.IÒ0
;!.8.t.!00
77ü$Ou'ò
;ó;íoti."
a^òoò

de imiciuho. an iiicsiiio; 13 ditosi
Teixeira Borges; 1 dito,, a Dias Ba-
inalhri; 7 ditos. ao. mesmo; 18 ditos,
a Adolpbo Schmidt; .1 ditos, ao uics
1110; 1 ditos, a Dias Kamalho; 14 dí
tos, a líduardo Grijó; 40 caixas de
banha, a Teixeira Carlos; 43 dilas,
a llcrm Stolu; 9 engrad-ados ilc la-
Ias. a llcrm Stollz; 14 jacas de ha-
latas, a Prisla: 6 ditos, r. Caldas Bas-
to-; 5 ditos, a V, Jístcfauo; 11 di-
tos, a Prisla; 16 saccos de batatas,
á Coelho Duarte; 50" dito?, a C. V.
ordem; 100 dilos, a Teixeira Borges;
100 ditos, a Sbiir.es Bastos: 100 ilitos,

a A. Garcia;- uo ditos, a Soares Bas-
tos; soo ditos, a Uaimdho Torres;
100 ditos, a Teixeira Uòrgca; 0.1 cai-
xas de batutas, a Dias Uaimdho; 4^
saccos do cebolas, a Aí Garcia; 5»
saccos de cebolas, a J. C. ordem;
4oq saccos dti> oca, a M. -M. Cui-
iitaiv.es: 3 caixas de mél de alio-
lha, a Vieira da Silva; $ c. o, a T.»
fioltasdé inautc-g:;. a Siqueira; & C.;
36 dilas. a i.\l. .1. Machado; 36 di-
ias. n Caldas Bastos; 36 ditas, a Tel-
xctra Carlos; i diia>,. a f.. Iicopol-
dvionso; 33 di:as, a S. Perra?.; 11
dias, a í. A. Ribeiro: 01 ilhas, á
C. Bastos; S dit.r.s, a 1. A. .Uiõciro;
15 dilas, a Tinocõ Machado; 4 ^\-
tas, a Carlos Taveira; - ditas, á I("i-
teria líol; 1^ ditas, a Pinto Lopes; 22
ditas» a A. Amai .mie; 3 ditas, a
1'. foitquim: 4 jacas de queijos, a
T. Si. Andrade; 6 ditas, a Mariius
Saraiva; 4, ditos, 3 AngéHno Siiilües.;
ó ditos, a Gaspar Ribeiro; 4 ditos,,a
,\l. Bocha: s dilos. a 'Daumsjo & C;
_• caixas, idem, a C. limão; 8 jacas
i.ler-.i, a João da Cunha; 4 diios. a
Gaspar Ribeiro: a dilos. .1 Moreira:
a dilof, a Alberto; 4 ilitA' a- Al-
varo; 11 dite,, a João. da Caiilu; ->
ditos, a Saüiàí; O dl('.¦*, a Alves;
d dilos, a Cunha: 9 ditos, a Duarte»

orl i.S«$.í
iojSooii
.i-oüooo
,1^Qr$00Ò

14"?'V

4^5000
J,U"'."»

lljloo

I-.10/I
77SÇÒ00.). —
I<):)>.ÍUO.
irji)$OüO
iS^sdoo
IjJÜÍOftO
.1 |i3|Ò00
3I--J000

15^000
roòçpooi
I155000
i7.4$ftQOi
i;3$,0ÓO]
súuSÓoÕi

íio$o.oo
asSooó.eüsooo-

9oo$'MO.
goofooo

Sti^OÕq

2»èpOO|
sqS.oõoi
r;ít$ooo
3;jooa

nas;, tio,ditos de arroz, a Coelho No-
v:ics; <>S dtto3, a Cunha Pinho; 100
ditos, a Pereira Almeida; 3 dilos de
caiigica, n Slordcinj 15 ditos,, do fubá,
a S. Uastos; 71 ditos de arroz, á
ordem; a fardos de frinio, a 111. Ma.
galhãcs; 3 (vigradádos idem, ao mos.
mo: 1 dito, a Priug Torres; a ditos,
a T. St iícga; 23 volumes idem, a
Car.valh.il S C.; to skíos de polvi-ho, ;i,.\. Waslliuglou; jS rolos de
sola, i ordetít; 70 volumes de cou-
ros, a P. Amcricjiin; 95 fardos de
resíduos, á Coiiiij. I, 'pextis;' ,0J far.
dos de xaniuo, a V. 1II1 Waltcr; 6
dilos. a Tlicodor Wille: 17. ditos de
iniiíclos; a Siqueira Veiga; 415 de vi-
niio. a K. Barreto; i4 barris de aguar-
doute. a M. Coelann; 17 fardos 4/:
x:u:i|iie, a TliíodOr Wille: 1 barrica
le sebo, ao mesmo; 17 ditas de k;

lim,
gr es.

C. Monteiro; i fardo de ba^
Soares (Bastos.

MAIUT1MAS
VAPOBliS KSPKRADOS

Pnrlos dó Norte, "Oy.irj.ick".. .
Rfo ila Piata. "A. J.atòticlio Tré-vrlle"-
IJÍÍft-ÍO"S
K.iMiiua
Portos
Portos
Gênova
Kio da
Portos
Portos
Inglaterra c
Vííío c eses.,
Gênova e

vota-!'. . .
iVnisIçrdaiii c
fuglúierra e. (
Bio da Prata,

Aires, "Mnssoró". . ,
e escs... "Anua". .

do qor.te, "Tui»y". ,
lio su!, "f.aciaa" .

. "Indiana". . .
Prata, "D.-uto". . ,
do sul, "Sãtclllie"; .
do Nuiíc, ".laguartlie".

ics.. '¦De-oa". .
¦•i.cnu xnt-',; .

scs., ''Tumaso di S.i

scs., "lio
á.; ".Ara
'.Voltaire:

l.n.lia".
uiaya"..

DR. FLAVIÓ J.PÀRETO—Advoga-
do. Hua ilo Kásaiio n. 70.

OR, HERBERT C. REICHARDT —
Causas couimcrcinea e inventários,
Adcanta custas. .Utugoajana 77 —
Resideireüt'¦?'. 

' 
de- Itotafogo 5R4.u-Pen»âo Magostíc". Tel. Sul. 031.

DR. HEITOR LIMA — Urra do Car-
1110 68. Tel. 4a54. Xortc.

DR' JAIR CUNHA — Advogado —
Uua S. Pedro «a. T. 2423. Norte.

OIT MILTON ARRUDA — Processos
civoÍsr commcrciaus e Òrpbánblpgi;
cos; de aposentadorias, moutciinos;,

. Icm'representantes nos listados c ein
Portugal c -adcanta [custas — Sacliet.
n. 4'.^Tc).;'C; 3460.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL.
BERTO ALVES RIBEIP.O—Adv.i:
gados. Ksefririiiírio: r. Rosário 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS-lt.
Buenos Aifci: 33 (antiga do llSsni-
cio). Tel, Norte 3430.

MOIJZSTIAS DAS CBEANÇAS

CUMIA M13U1CA

II. i$ÓÕO
lí-íOl»
-.íoi.o.

.-tÓ$.)')'>
igjfoõq
uyiqou

170S9DO
aooííiao ro ¦ noq

v',0$-iOO
— rjúíooo

3'o6$ppq
i7ojè(00

3Ò$oóo suíboq
137Í000 l-IO^JOO

:iíooo —
,tiõ'?oníl

1— .] -,{iit»oo

I3È504 i:J$ooo
6IS000 S3$ooo
sõSooo 1 iíSooo
.^Soou 3SS000

1 :oSoíio —
7a$onò .-.«Sfjoo

ltKiSO^O
«oòSóoo

73j;0 7?000

cosÇooo
lí|J$U00
100?OOÜ
ioo$noo
IS5S0Ó0!
io,i$õbo

iitos, h Damasio & C; 4 Oitos. <i
Pinto-, 11 ditos, a Cunha: a diios.
a M. I'. Alves; 1 caixa ideinj a
I. Simões; 1, jaca dietn, M. Martins;

ditos, a V. ücsteíaiio; 1 diio, a.
C. Pereira; 3 ditos, a 11. Aüiuiiior-
(|tie: 4, d tos. a Gaspar Rdie.ro; 7.
dilos, a V. C. ordem; 14 orios, a
Mi. Bocha; 2 ditosi ao mesmo; ,'.
ditos, a C, Masques; 6 ditos, a Joio
da Cunha: 6 'liloa, a A. Irmão: 4
diios. a D. & C; S dilos, <i Tci-
xc;ra Carlos: .1 dito?, a M. Bocha;
5 ditos, a Teixeira Carlos; 6 ditos,
ao mesmo; 3 ditos, a 'Gaspar Ribeiro;

dtos, a Martins Saraiva: 3 caixas
do manteiga, a M. V. ordem; 3 la-
Ias idem, a A. Vassol; 1 cngradado
liem, a D0I1110 &. Cl': 3 ditos, a f>.
\'aa; 1 caixa, a M. Silva; .1 volumes,
á ordem; .1 jacas de toucVilió,,a 'Udr-
ges; 17 ditos, á ordem; 3 ca.xas de
redueüõos, á ordam: 1 dia de bu-
giiic;^, á ordam.:: 2 latas de biscputoji,
a Pardelias ü C; 3 ditas, a Bernar-
.liao; 6 ditas, a E. Santos; 1 caixa
de maiHc.g.1, a A. M. rtaroirüi. 1 cn-
capado de couros., a I.cnrao s <•¦•;.

,S latas de manteiga, a Pinto l.opçs;.
¦j ditas, a Alves. Irmão; 1 engrada-
do de manteiga, a T. r.. ordem; a!X
laias de manteiga, a Guimarães Ir-
mão: 13 ditas, .1 Brandão Alves; 18
dilas. a Alves Irmão; o ditas, a Pm-
to; 6a dilos, a A., Ribeiro do Ou-
veira; vi divas, a Siitíucira, Veiga,;;*;ifi
ditas, a Damasio; 6 j.icás de queijos;
a loão. fia Ciinha; .'. ditos, ,1 Coe-
lho Duarte; 6 ditos, a A. Boeck; 4
ditos, ao mesmo; 3 ditos, a Alves
Ínt',;1o; 2 ditos, a Giispat Itibturo;
4 diios, a DnmaziB! 3 ditos, a .u.
Rochat 6 ilitos, a Amaudiò Pinto.; 9
ditos, a Guimarães Irmão: is caixas
di

VAPOUIÍS A SAIU
Bonléos o eses., "A. tátóiiclie

I rcviiic", " ,
Portos do sul, "ftapuca". . . .
Alontevitico c ó:Ç3.; "Íris". . . ,
liiplátcfra o cscs«. "Oarro", , . ,
Bio ,.la Prata. "Ilidana". . . .

S. l'idc!is e eses., l*'Jíidblensê,,(; .
Macio e escs.4 "Piiuliy". , . ,
t'ar;ivcl!;i5 e cscs.. " Aríi33ttãlty ".,
Recife e cscs.;- "Itaquera". . .
Santas,, "Tupy"
Ajnarração e eses., " 1'Crin'eus"...
iVova Voik c. cscs., "Sergipe"- ^-
Pará e cscs.. "1'irangy". . . .
Rio da Prata. ".Moss.nó". . . .
Uio da Praia, "l.oo.i Xlll". . .
I^Oi-íns do Sttl, "IUiscitl-". . .
Kio da Traia, " TSmaso de Sa-
voía"

B.ia da. Prata, "D.-s::a"
Uagiioa c cscs., "Anua". . . .
It» da ¦'Praia. "Ilollan lia". . .
Colônia do Cal/o; "Olenòreljy1", ,
Nova Yotk c eses,*, " t-oltàire'-;.
Bio da Praia, "Araguaya". . . .

AVISOS
Irsta repartição c.tfie-
stjgwíntes paquetes:

COURlilQ —
dirá malas pelos

Ilujo:
Italiiica, para Santos, PaianTi, San-

ta Calhsrlna e Kio Grande do -Sal.
recebendo inin/cssos. até ás 8 horas
da manhã, cartas par.i o iniciior até
lis S i|a c idem com porto Uiiulo até
as q(>

Ainifal T.àtonchc Tscvitte, para Ua*
tia, Dalíar, -Lisboa c lllordeaux; ro-
acbendo impressos até á : hora da
tar-lo, carlaè para o interior .-(té á
i i i -¦ itlCjin com porte duplo y pa;*a

exterior até '\s 2 »• objectoá paia

São
Uio

dn

DR. AGENOR MAPRA — Consulto-
rio: rua l.uít de Camões. (>, das 2
em demito; Residência: r. . Riachuc-
Io, ?:.;; tol*iSl)oneJ?loJi, Central.

DR. A0ENQR7 PQRTO..•—• Prof, da
Faculdade. N'Cou?. Hospício O-*, das
2 ás 5.. Res.: ararpãjcz de Abrantes
ia. Tel. aS«'. Sul.

DR. A. MACÍDOWELL. — (Doe. da
Pae. de McdiWíia). Moléstias inter-
nos,~Appl. dos raios X. para a
diayiiosúco. Cons.-: r. Iloàiiicio-8j,
das 3 ás 5—Ues.: S. Clemente 1^7 -
Tel. 1710.' Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEI-
DA—Prof. da, Puc. de .Me.lieiua.
Cons.: r. Ãji?cml)tòi S;. da 1 áf 3,
Z^í., 5's. c sabbados. Resid. trav.
Cru/ f.ima a'i.' Tel; Siil c'g3.

DR. ALFREDO EGYDIO--Hsp.àJIól.
das creanças. Vias ufinaríãs; Çon'5;
H. ('. Bumfiiii .Si7 (Ph. Prcirc de
Aguiar), da.8 Stá3 m e Sdòr. Kiize-
bio 50, 12 'ái:'j, líeãi: r. C, Uom*
fim 703 Tel. 78;, V.

DR. ARTHUR 
'DU 

VASCONCEL-
LOS — AssisTcii.tií de clinica me-
dica dn Faculdade Cops.: Kosa-
rio S3 (das 3 á> 5 bs.) Tel. Nor-
tt: ut.j. lias,: r. VoUmtáriósi da
Pátria --SO. Tel. Sul inoo.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
lisp. moléstias senhoras, creain;:i'?,
sypliiliíi e- ciry/- eiu , Kijial-' Còus.:
S. Jiisé 39 (piiar. ás ia i|o). Res.':•rua D. Caxias 6, tV; Isabel).

DR. C. BRAUNE — 1.0113a pratica
dos._ Itospllaes^ 'da Kítl'Pl*ã. Clinica
medica.' 15sp*.! coração é estômago.
Con;.; rua de S. José, n.1, da i

DR CAETANO DA SILVA — Esp.
moliisl|a.s 11'almiMiares. Cous. .ruu
Uruguayana ,15/ das ,t ás 4. áa ter*
(,Vts,\ q!.vnU"< 'c sa1)badus. Jicsid.
H. 24- de Maio. 134.

DR. COSTA JÚNIOR (A. V.) —
Üb-t volta de -sua longa câtâdlft^na
ÜCuropa. Co tis:.: r. Xlàrdclial Fio-
riano, po. Tòl. N. 11157. Ksp. em
viíii- urínarios, ^jipltilin e* iji'>Jlo.,
('uiiri.: das 10 ás 13 c 1 ú^ -i. .,

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
dica, sypldlis, vias tiriiiãrias, Kxa-

.iiici dt iHití,¦ .oãíarros, urina, etc,
App.' o' Giííí" o "Oi-t. Coííi. c res.:
r. Coil31ítiüção a^* íubr. Tel; 21 n,
Ccntr.

DR. EGAS CE. MENDONÇA — As-
sigte.iííü do ciiuivu im- Vaeuldude.
Cons.; r. do líõsarto tjo, i\-i ^as.,
^ãs. e fias., das z ás 4 lis, (Tel.

DP..' l'LÃv'Jo'-DE- MOURA — Cti-
nfci niediòav' Iífi'- : mò); do esto-
inajío e du -ÍHtfdo. lios.: tua Uru*
yuay, 2G8. 'iVÍ. íoíóp' VilSÃ*

DR. GARPÍELD DE ALMEIDA—
. iJi-JccUir do itosp. S. Sebastião,

Docente da Fac, cbeío do sí*;ví-
ço da Làga C. a Ttiberculóséí
Rei.: S. Salvador 22, Cõiis.Ú 7
de Setcmllro i7f>. Tel.. SU?.

DR. GlilLIIERME ÜISENLOHR,
trata, da titbèrcnltisc por processo
especial lendo conseguido n cura
radical cm. centenas úú doenites.
Pratica n processu do " 1'oinaliiii".
í'ons.: r. tícòfral Cantara. 26.:,

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorju: rua da A.ssemblni, 8j, Jrg-
líidcncKi: V,. Kinclun-Io. íyj.l

DR; HENRIQUE ROCHA ~- Do
Itospi dn MUicricardin; <í 1't'lic!.
das Creanças'. Còns.: 7 de Setein-
bro 200 it- ás ,1) a S. l.uir.!(.lòu-
rasa 60 (pIFarju. S. Luiz); das 11
ás 14 hs., onde púde .eer cliamadc*
.1 nüãl(|itcr hora''tio dia e da noite.:

DR. IIILDEGAKDO DE NORO-
NHA — Ctinii-a ein rjérhV. Trai.
especial da blênonliaijia. Còns.:
Sete de Scu:mhro n. no. ^olv, ás s.s.,
4.1.-'. c Cas., das 2 ás 4. Kês,; (lon-,
çajves Crespo .15. Tvl. 1581, Vi:-u.

DR, MARIO DE GOUVEA — Cli-
nica medica, ipartoà e mol, de pch
nhoras. Cuns.: Rv 24 de Maio bh
íiobr, (5 íi. U)t ás. rua.. .ia«3.. o
sext^Sfftaras; lies.: r. líclln Vi'si
ta ao (15. Novo). Tel. ifii, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (excepto ás -ias*
feiras). Ourives, 5; ás 3 horas,
lies.: AH011S0 Pér.na it, 10.

DK. PEDRO MARTINS — Ksper
cialidàdè!:: moléstia? tlc eslntnuíipj
cor;u;ào, fígado *:¦ riflfii l'ons.: r.
dos Aulmfcs 34, ,sr.b. (das-'liai
? lis.) Tel. t;-.!', X. Ues. rua X,
S, de Coí>aç.*iútiij« ooi>.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Stíi. Casa de Miseiirordia. Dueiii
ças (\n pulmão, do (cor"açüü c dos
rins, Cons,: rua- Josó do's Kteis 30.
A's 11 lis. Kes.irrua ÜJigenbo de
Dentro iv; ilí^i

DU. TAMBORIM- GUIMARÃES --
Uoeiiças intvin:t.s, uspíuiolmeutê das
crcaiKaa. Tel; fi555. Central', Cru.-
guayana n. 3.

DR. MONCORVO — Director .fund.
do I. de A. í Inf. do Rio de
.Taneiro. Chi do Serv. de Creanças
da Policli. Esp. doenças das crean:
ças c palie. Cons.: r. O. Dias. 41,
ás, 13 1». Res.: Moura Brito 11. $S-

DR. PEDRO CUNHA — Da Ehc.
de Mcdlc. e do lust. 'de.Assist.

á Inf. Cli medica e das creanças.
Cons.: (.lon4'.'ves Üias 41). Tel.
3c6i C dos 3.ás s- Kes.i S. Sal-
vador 71.- Cattete. T. 1633. Sul..

DR, MARIO REIS — Do IiBspUal
de N. S. das Dores. Consullorio.:
rua da Assembléa 37, das 3 ás 4.

JlOliESTIAS 1>K ADUWOS,
1>K 0BÈSXÇSS.¥B SVl'HllilS

DE. CARVALHO CARDOSO —Do
Ilosp. de Miscriordia e du lust.
de Assistência á Iilfanclá. Cons.:
AssembPêa o«S (4 ás 6 lis.). UesV:
IMann-.Ci'. d'c Abran.ics' 1S3, iTcl'.
Sul 17(11 i

C1IUUGIA 1NFANX1I*

DR. SYLVIO REGO — Do lust. do
Assist. ã Infância. Girurgia yertl,
parlos, cirurgia de crianças. Res.:
V. Itauim 141, (tel. 200o, X.ir-
te). Cons.: Conçal.-cs Dias 41 (tel.
C. 301V1)._CUN7I€a1ÜKI>I!uICA; 

\\is
tlMXAHIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
do Misericórdia. Com pratica dos
t.osp. de Uerlini e Paris. Cons.:
r. da Carioca 30 (das 3 ás 6 hs.)
Itesid.: roa das Laranjeiras, So
(tel. 3056; C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirtirr
giãó da Sto. Casa. Cirurgia de
adultos e creanças; mol. das vias
urina rias c da* senhoras. Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 hs. Ros.
r. Seuadur Octaviauo u. 5-; lcl'
Ceilt'; 104-'.

DR. CARLOS NOVAES — Mcmb.
da .\ss. I'"miicezaí de Uro ogia.
Trat. da blcnorr. aguda e chrpni-
ca, estreit. o prostalitcs cliroiucas
pelas 1'urrcntds tbermo-.i4'.!.'icas.
Cons. r. Carioca 50; das 10 as 17.1

DR. CAMILLO BICALHO — Ci-
rurgião da Santa Casa. Res.: Un-
de de Iloinfini 150 (lei. 1 a-J Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives ao. 3as.,
sas. o ã-ibliados, ás .1 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Sáude. Molcslias-.dc
sxnlioras, vias ufinartos, hérnias,
bvdroceles; tumores dos seios ç do
ventre. Rua Rodrigo Silva n. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Miseriror-
dia c Behcf. Purt. Cirurgia, mol.
das senhoras e vias uriuarias. Cous.
^o, Ourives, .1 áa 5 lis. Kcsi:
Passos Manoel 34. T. 319", C.

Cli:i'K(ilA GEKAIi1. >101iES-
TIAS 1)AS SEXHOIIAS,

VIAS ÚRIX A li IAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA •--
'Kx-intcn-.o dos Hosp. da 'Miserl-
conlia c S. PrancifiCo de Paula.
Cons o resid.: Avenida Gomes
broire 127. Tel. C. 4J03. Con-
sulcas das t ás f» da larde.

DR. NABUCÒ DE GOUVêA —
'Profòssur dj Pae. de Medicina.
Chefe du serviço cirúrgico do Hosp.
da Saudei R. 1" de Março, 10,
das 11 ás 6. Tel. Sn'. Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Ponnadi. c laureado pela Kaculda-
de du Med. de Paris, cs-interno
dos Itosp. de Paris. Cons.: Av.
Rio Ilranco a;?, a". 3 ás 3. 

'M.

040. lí'.s. V. da. Pátrio n. 220.
DR LEÃO DE AQUINO — Da

Acad. de Med. do Hosp. da Gani-
boa. Res.: Costa Pastos 43. TI
r:f>, C. Cons-: Geh. Cumira itíí,
de 1 ás 3 (esccpjo nni «(.as íei-
r.ts); e nos sabbãdos das ;í á3 5.

DR. C. DE ROSSl -- Cirurgia ge-
ral. Moléstias das Pcutiofiisj Vias
uriuarias. Cura radical dit-whér-
rtas. K. Quitanda, i*r, da 1 írs ¦!•
Res.: It. 

"Visconde 
Silva, 38, Ho-

tafogpi

DR. F. TERRA — Prof. da Pacul-
dáde. do Medicinai director ' di>
Hosp. dos Lázaros,' If. Assembléa
n, 30; (bis s ás 4 lioras.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assistente da Facilidade de Medi-
cina. Rua 7 de Seiciiibro 38,- ás
3 lis. Tel. ('. 5310, Res.: Mar-
que*- de Abrantes 67.

?ROF, DR. ER'. RABELLO — De
volta da Kttrapai reabriu, o con*
sul to rio. Trata pelo rodiüm 03 tn*
mores e autras doenças da pclle;
cons.: rua da Assembléa. ai. 85.

MO liÍSTtAS~l)£OLÍrõs. 
~~

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, S (das li ás 4).
todos os dias.

DR. PAULA FONSECA • Consulto-
rio, r. Sete dé Setembro 141 (das 2
áá 5 hs, diariamente)..

OCtLISTAS
DR. AMÊLIO TAVARES - OcüliStU'

l.ivio docenie- c Assistente da Fa-
culdadc. Cons. rua dos Ourives 5.
DR. MARIO GÓES - Assistente da

Faculdade. Consullorio: r. 7 de,Se-
tetubro n. ,18, ilâs 3 ás ? tií. Tel,
C. 5310, ;• Resid: Uaiao Plamengo
3a. Tel. S. 1440,

DOENÇAS; í)OS OLHOS, OVS
VIDOS) XAHIZ c GAUGAXTA
DR HILÁRIO DE '30UVÊA —Das

Universidades de Paris c Hcidcli
hèrgi Prof. da. Fac. do Uio de
Janeiro. Cons. Assembléa 26 (das
2 ás'4 Imras), ás .ws., 4as. e Cas.
feiras. Tel. 1057. C. Res.: Praia
Flamengo 1.10. (Tel. 301. C.)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Consultório: K. Assembléa ?6, dás
2 ás 5 horas, ás terças, quintas e
sabbados. Tel. C. 1957. Rc-s.: r.
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel: C, 50-0.

DOlíXOAS DA OAItGANTA,
XAKISi, OUVIDOS li «OCA

DR. EU RICO DE LEMOS, profÕf
sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Uio, com ao annos de pru'i-
ca. Cura garantida e rápida, d)
Ozona (iclidez nasal), por proces-
so novo. Cous.: rua da Carioca,
i.í, so., daSsi 12 ás 5 da tarde.

MODÉSTIAS DOS OLHOS,
XAKIJ5 B OUVIDOS

DR. NEVES DA ROCHA — ÃicirT
bro da Academia de Medicina do
Rio de Janeiro, medico de diversos
bospitaes' desta cidade, com longa
pratica no paiz e nos bospitaes de
Berlim, Vieiiua, Paris e Londres,
ijli consillnn dsarioineiito (ia 'ás
a da tarde), em sua clinica, á Ave-
ilida Rio Branco n. oo. Res.: Ba-
rão de Icarahy, 17 (Flamengo).

MOLÉSTIAS DA OAItGANTA,
XAK1S5 E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. de Berlim
Vienna', Cons.: r. Uruguayana ?.'.
das 3 ás 0. T, 40, C. Res.: Santa

dr;;cástríoto pinheiro —
Ks-Assistcnte da clinica do Prof,
Urbaulschitech, de Vicntia, li.ua
Sete de Solcmbro, Sa, das 2 ás 4
lioras.

DRS. PECKOLT E PECK0LT FI-
LHO — Especialistas:: ouvidos, na-
ri::, garganta; vias iirtnarías e opc*
rações. Cuns. rua Sete de Sctem*
bro 0.1, 1" aiidar, de 1 ás-S- Kc*»
r. Fclix dii Cunha ry.

MOLÉSTIAS 1).\ GARGAXTA,
NARIZ 10 OUVIDOS—CUIÍA
•DA OÀGUlí/i

DR. AUGUSTO LINHAHES —
Chefe de CÜnica na 1'oliclinica, T*x-
assistente dos Profs. Killian, Gutz-
ma-nn; c Hrulil. Cura da gagilez
(proc. Gulzinamij do líerlimj; tua
Urutfttayaua 8, ás ,* hs.

PHARMACIA CAPELLETI — Hu-
maytá i to. T, 1048, S. Com pi.
sort. de drogas c licoducttíS .plmnn.
Cons. l)na. : Kmycdio Cabral' (9
ás 10) o Santos Cunha (10 ás 11).
Grátis .'los-- pobres.

PHARMACIA CRESPO — Cinde
Ilomfim a.so T. 0470, V. Cons.:
dr. Camacho .Crespo, 9 ás u; dr.
]'. de Souza, 8 ás o dWjn.V,*'c 4
ás 5:' (Ir. I.inneu Silva.^Iás 7 ás
S; 11.; dr. S. P. l.ima. a ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — De
Jsaias - L*. Alves, liaraujuiras i.ti.
Tcí. C 3MÍ- Cons;: dra. Sou-
za Carvalho (9 ás tõ); C. Sam-
paio Corrêa (10 ás it); Raul Pa-
cbcco.(i-' ás 13); A. da Cunha c
Mello (13 ás 14.) Dep. do NER-
VILOL. Para pbosphatiua, ncu-
raStlietitti.

PHARMACIA PEREIRA DE SOU-
2A — Laboratório c drogaria. ¦ Cou-
suliaa médicas diariamente; Tel.
Villa 2030. Rua 24 de Maio 160
(Kst. di! Riachuelo).

PHARMACIA LARANJEIRAS, —
Tel. S754i laranjeiras ¦:''. Cous.
Drs. 

* 
Leopoldo do Prado (9 ás

10); Souza Carvalho (10 ás n)i
Fabrica e dep. dó "Pantoformlò",

para tossas, reslíriados, "Cotiuetii-

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(Si; C.ipeleti) — Ri Uad. Lobií

204, T. V. 13S7. Pab. do Carbo-
vieiralo de Borcos, do Elixir de
Citro-vioirato e Depursau. Cons.:
dos. dr;. A. Alves e M. Atitran,
Olhou Pimentcl e .loãn Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tabelecida cm i83o. K. Cattete o.
Tel. 4oli(i, C. Cons.: Drs. M. Na-
varro (9 áa 10); R, Freire (11 as
ia); Ilomflca d b.); L. Morand
(a ás 3).. Garantida manipulação
do roecituario medico.

PHARMACIA POPULAR — De
João Corrêa, 11. Árduas Corilèi*
ro 2\2, (Meyçr), Tel. 1403. Villa.
Consultório clinico diário: dr, Hei-
miro Valverdo (S 'i|o ás 10 da ma-
nhã); dr. Gonçalves Júnior (10 ás
if da manhã); dr. Ariidonio l'am-
ploua (11 á 1 da tardo); dr. Os-
car Carvalho d ás 3 da, tarde),
dr. Cc=ar de Jtarros (3 ás 5 da
tarde); dr. Luiz Andrade (das 7
ás S da noite).

PENSÃO ALPHA — !(.' Caliot»
186. Tel. t.Vnt. 45K5. ICspleiidldos
nposciitos para' familias c caialhei-
ros. O.ptiiua cozinha familiar. Ha-
íiRCtrát de liiumersJo, daitvclro e
ogua (inente. Próximo aos banhos
de mar.

LlilTKMAS

..J'I.1, kio, .|S' (reclame). ÍV5 |.ci-
Ipi'S-^V'i,"-vr'''' Ouvidor 100.LEITb.SIA. CARIOCA — Cisa cs-

cqallisdai, Entregia-sõ
lei.- O0.1O, C; ruaijonçalves Siiva íi C

crenu
domk-il

OS

cÃfêí:
mki-uouiís caves

Clici;, 
'

'Ura II'.:GLOBO —•rin.tr. Boitbòus fia.,.,
Setembro ío,*., Fabric•Maio, 10, Tel'. Central 

"'1 
,•<''' 

'"^
CAPE' IDEAL _ Sèmifre nu'ro "

venda nas casas de primeira ,',..dem. Deposito á rua da Saúdei.i.! a 130, Tel. Xoric 707 
'' '

CAPE' TRIUMPHO — Praça Ti-1.
dentes s(i. Tel. C. 380'ff. Tor..í'..
cçaò e moageni, Chocolate, chá,inato, lionbons, assucar, bala;!, etc.
Teixeira íi Fonseca'.

IMPOlIXADOlíES

J. PERREIRA & ,C. — Praça !\n.
dentes 27. Tel. C. CijS. Moiha-
dos unos c únicos importadores da
ocieditadoi'vinho "Rio Dão".

LOTERIAS

HOMOEOPATllIA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— De Araújo Nobregu c C.
Completo «ortiincnto do drogas,ho-
tnocopaÜU recebidas -dírect. Esp.
pliarin. 

"Nimplica Virilis", para a
cura da impotência; V. Pátria 20.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. P.co de Assis, de Alcino Bar-
roso & C"; r. S. Francisco Xa-

vier 400. Prus purs regulariza c
combate a prisão do ventre, tubo
aíooo; dr. Américo Tavares, cons'.:
grátis, diariamente, ti ás o."ÊsricÕlALIDADES 

1*11 AR-"*
MACEUTIOAS

DERl^TlÍENÕir^- De S. dê 07-
cedo Soares, cííi.Vz na( if caias,
cezeinas, empingens, JUNTPERUS
PAULISTANUS — enipr.V.há 9 an-
nos na impotência viril. Vidro, 5$;
Pelo Correio 6$. Pliorm1. Macedo
.S^rcs, r. Senador Eüzcbio 12.1,

EUPLINA — Porniula de Orlando
Uaugel. Na toilelte das senhoras
não tem rival. U<sa*sc no liauho:
como deulriíkio; nas fürí-l^s e
mol. da pellc; cm gargarejo e cm
íuhnláções,

GUARAMESIA — Mols. do esto-
niago, iuteslitios c coração; "(íua-
ranesia"! Um cálice ao deitar, ao
1'cvantar^ á-i riiPeíc^cs, evita. i:nií*
tos soííiimcntos, Nas pliaVrritibiflS e
drogarias. Dep. Campos Heitos c

Cn. .UruniKtyana 33»
SYPÜlLIS — Cura dèflilillvn, síria,

sem injecção, pelo Siamaráol, des-
tinado o revolucionar a thcrnpeu-
tica. Cada caixa 90 comprimidos.
Informações': IC. C. Vautelct; 22,
x°; itf de Março.
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TIJOLO 1)K AllílAR
iRivalizaitdn com o <U- pruceden-

cia estrniiseira. Preços excepcio^
iiàes. .1. A. Gonçalves & C Suo
Pedro, 40, soo".

Arrecadação
De 1 a 1-
l-ni ejual

..ano pas

lvllií;pí)Kt\ l»!í ill:^|?.
dia

odõ' do
ado,.

M.\Ml'i:S'l*> l)K
T.\«.ÃO

1'. Central

73:3'."---'i'3

7-;.i'):Í5('!>

IMI'OK-

li
II:

TI

do Brasil -
ícõbida: 3 la:
.:i;-.iz Pereira:
Monteiro; 37

.'•(: a-, dilas,s. a Andrade
II, Alniiqucl.,-

liem; 13 dilas. á I.eilcna l.o
! i 11. .\lbui|'.ier(|ue: is »
Carlos 

'faveíra: ¦•' caixas .
!, a l\- iM. Wcgé: 'I '''"
I :ga, a .1. Alvos Itibou-u:;

Caldas llastos; :? ditai, a .
iibeiro; fia dilas, á ordem;
[les '!: latas de inanlciga,
'stolit: ioo caixas Je n-.anti

registrar ate ao n;eio-d:a,
Amanhã:

Jr.s, jurar Santos", Taranagun
1'raticijcôi ílàjahy; JMorianopoli:
Grande do Sul 

'c 
Monievldéó,

bondo iniiircssos até ás S horas
¦ manliã, canas paar o interior ate ás!
I S ;J.\ tdem com porte duplo c paia ¦
\ o exterior ai- ás o e objecios Para |i rçsjistrar até ás li horas da tarde d

inieitos, a Gaspar Ribeiro; 4 iacis I hoje.
ilc iiuciios. a: Dámozio; O dltòs, a '>«'",. P:"a I.iíhoá e Inglaterra,
Teixeira illorgcs; to dilos, a João Ai [ cehr,noa impressos até ás S h<
Cunha; 8 ditos' .-. Raspar Ribeiro; 5 cartas paar o exterior até ás o e odje-
iliius, a Álvaro Uarroso; .1 ditos, a | c:os para. registrar até ás o lioras da | ;-- :~;:*iJi£7777,
Alves limão: 3 ditos, a Pereira Al: lame de hoje.
incida: 8 dilos, a Gaüor Ribeiro; ., hllsleni 1'nicr, .para Uottiã-, Triu-

n pumazio; ~.\ fardos cíç j ontití e Nova s ork, receoendo impres-
Pcrj-Oü Innãp: 3 jacas de stls até -ás i.j hora? da manhã, canas

para o uilchor alé ás 101 Ia, idcni
com. pane iluplr. o p-.ira o exterior
alé ás n c óbjectos para registrar
ate as ío.

I OLIXIC.V MICD10A, MOI.liS-
rei TIAS DAS KKNIIOKAS,

• I svriüi.is

in (IllOSj
carne; a
carne, a .M. 1
ra? Irrnüo: O
raiva; 4 dilos

=4
Btntjpi *<

idem; 5 dit
ditos, a 'Martins Sa-
a C. Uastos; ú ditos.

jacas
If(

T2düíii*dot Grijó.; 2 diios, a I. ,1;
Santos; .(. jacas de louchilto, ,1 II. Aí*
buipicniuc-; 6 jacas dè carne, « Tcí-
sieira Carlos; S jacas de tuucDilio, a
Soares llastus; sj caixas do banha,
a V. V, ordem;;. 25 ditos, a llcrm
Stollz: 3 ditas, no mesmo; O ditas,
a J. V. Santos:, 3 jacjs de metidos,
aii mesmo; -' dito?, a Martins Sa-
raiva;\ 12 dito?, á ordem; 1 jaeá de
tnocpuVii a líerraz Irmãoj iÜ fardos
ile xarquCj 00 mcauio; t jacjs do
alliovi; a Soares Unsíos; fi caixr.í de
l^aios, a Càsiwr Uíbúíro; t ,1 caijeas de
linsuiçasi a lúlttardo llrijót 1 ccstüR
ile lihfjuíças; a ferreira Calir.il; t.í
caixa? de -paios, n Teixeira llorgesj
íoo Faceoà de batatas, a C. 1'. or-
dan; 100 ditos, â ordem; .14 saccos 58015
de cebolas, a J. C.. â or>Jem; too; í!3V-0i,
iiccòs de batiihis, a li^ma-lio Torre;: | JOT01.' 

43052;!

DK. ANNIÜAL -VARGfiS — Slot;
das setihbr.rçs, pellc c titat. csiícc,
ila syiihili-. App. doctr. nas mol.
iiervoaíw. do nariz, g-arganta o ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes lVeirc
09, .1

llliill
CAPITAL FEDERAL

litos, A.
C, á ordem;
Hu Go dito
i«,' saccos de
dilos; a A. f
feijão.

ili
dilos;

dilos. a João Poli!
, a Uàmalht) Tones; !
cchólfis, ao mesmo; .¦íi j

:lcm; in faccos de \

S ditas, I

de

iiünl-raes Irmão;•... M. Koclia;
1: . a S. Cabri. .

1 Adolpho
lioritcs; 1

.' laias, a
4 iacás do

.loão

iiicisa.
iS, ;» Teixeira
a Dólnié ÍL C.

a !.. l-iibcs:
Martins Saraiva

de mantet
D. Cor
latas

Schluidt:
cuuradádo
Arthur; o
iitcijos .a

da Cunha; .".a Gaspar Kibeiró;
Teixeira Carlos: .i. a Couto & C;
tC. a João da. Cunha; 7,, a Guimarães
trmão; fi a Gaspar Jviheirn; 7 ri Al-
ves Irmiíp; .i n Guimarães Irmão; 2,
,1 Antônio Christoviio; *í, n M, (•*.
Alves; i ao iucmiio^ .1. n M. lfon-
peca: /, i I oão da *.' 1111 lia; 12 a A.
Irmão: fi a Msrlius Saraiva: a. a I'o.

Almeida; .1, a Damasio S C

nosunio dos pramios fio phno .
n. :137 renl-fsadã om '» culu-
i-ro de 1010'.
i-Ill-MlOS DK 10:0003 A, r/WJOOO

ICiÚMgOílff-l
H:'fli|OS00O

l:0O0SflOO;
1:000SO0ü'

 liooosono ]
 riDOíooo-j
fii'iosi.0 .¦);
ÜOJSÉIO
5Ü'J?Ü0Í

líllRMIOS DIC.500JOOO |
4ITGI S.I3S t.iVHi.i llSR,i I
D6I07 3S7II1 12058 33S60

GSOi MOSi HT.-ii! 22152 !

Tel. laoa (.',.
DR. JULIÕ XAVIER — Clinica mo-

dica c de moléstias de senltoni*.
• Res..: It. Ivli.x da Cunha, a.t. Tel.
Viria 0.10. Ctuiüullas: dç -• ás 4 e
d Bit ; ás 'i \\f> úa noite, na U.
H:.:ão de Jlcsipiita 041.

DK. JOSK' CAVALCANTI — Cli-
nica medica e tyi/hilis. Coiw.j Sete
(lo Setembro :,'¦''. .ii-! 10 i|a ás ia
c thi3 .1 ás 5 ijj. lias. r, Scitídor
Octivi-ino ajfl.j

DR. RUBEM PRANCO — Cl. me-
diva cm RCrali furtos, mols. das
senhoras i> sypliilis. Cons.: Av.
alem de Sá ::;. (das 2 ás'0 hs.)
Hcs.: r. Ilaiiloclí Lobo n. (,

DOFINCAS MKATAÍvS
IVtíílVOSAS

13

5:;3^i.
r,2Cu;i,
43TC.I.
/1Í0Í.

4-4528.

31511
53403

S!!73
377Ü7

19771
30157
4001
10384
11059

!20704

DR. HENRIQUE ROXO
dc clinica da 1'V.c. com
dás principa'.-).. ho-p.
Con".: r. da Asícnibléni
ás 6, cas,, ia-, e («aí.
da l'al.-ia 355. Tel. Sul

DK. W, SCHILEIi ¦• Çoi
4ií, o Gaí., V*: lTosnlctõ

íSbbiidouma
Ki Ui

(das
(das

Tel.

~ llrof;'rê(|iicncia

luMoncus.
?S, nas 4
Kcs. V.
S04.

S;. 
"fiias

l.)r. Ki-

MOIJÍSTI.VS 1US SENHORAS,
OlflínAÇõES, PAlíTOS

DRÃ.-hANTON-IETTA MORPURÓÕ
-- l)ã fióo. de Med. c Cirurgia,
com pratica dos ho;ip. da Kuropa,
Kcs. e cou,. It. São José 40.
Consultas ás o.r.s, 

' 
4.as c (..as, dc

1 ás .1 hs. Tc-I. st'8 C.
DR. CASTRO PEIXOTO — (Tieíe

do serviço de ;jcr(os da 1'olychlii;
cn dc Creanças da Símia Casa.
TeK V. -'.'íi.;. Res.: Iladd. I.obo
40.:. Cons.: rua Uruuuayaiia, 25,
ilaa 2 ás 4 lioras;

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
los c moléstias dc senhoras. Una
Conde dc llouisiiu s.".'. 

'M. i'i?'i
Via.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assisf.
da Maternidade do li^ de Janeiro
e da Ass. Auscí M. da Kst.. dc K.
V, do l.rasíL.- Cuns..*. -liu^icio. K.í
(ás 4 lis.) Ros.: li. _M'uutc Ale-
etc 313 — Sania ThcreM'.

DK. DACIANO GOULAHT — Da
Polycliiilch dc Crcaiiçsrs. 'Cüiii,: 

,r.
Uruftuayrinâ 25; das \ ds (> lis. T.
3;fij, C. Ris. Rua liadd. I.obo
no; 'I-. "4", Villa.

DR. DANIEli DE ALMEIDA —
Cura radical das 'hérnias. Cônsul-
torlò: rua do itospi cio u. CS. lie*
fidencia.: rua 1'alincirus õ;i (Hiita-
fogo).'.

DR. HERCULANO PINHEIUO-
Parto:», ntoFestius' daíl senhoras e
creanças. Consultas das 16 úh 17
horas. Uruguayana 106. Ucs.': rua
do Eoiies 154, (M.idurcira).

DK. HELENO BRANDÃO — Cons.
nia .1- Asscmbiéa, n[í; ás terças
quintas e saboados, d-.s i; ás 17
lioras. Ucs.; Rnulevard aS de Sc-
lcinl<ra ;,.iü (Vita Isa.bel). Tel.

DR.' LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Med. c do Uósp.
,1.-1 lliserirordiii Cons.: na Cal.
Camaia 11O, (-• ás 4). Tel. N.
afiii. Res.: Haddock I.obo 416.
(Tel; Villa 336).

DR. LUIZ DE MARCOS — CouSii
Uruisuayana,; ic.;. Das 2 ás 4. Kcs.
S. fianci-ícò. Xavier ,ii^.

DK. EAJ5A.YETTB VIEIRA -- M.ed.
di Ibatcruid. Ufpl. pela Mirtçil
ni.l. Tarnicr, e com longa pratica

: nos llius». dc 1'aris. Cous.: lies-
jíiclo üj: j.is., 4ns; e 6as. feiras
(o ás 41. Tel. .t,-?o, N. Res.: R.
flnrroso 11 — Copacàbaià.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docenie da l'ac. dc >UJ. e medi-
uo nilj. do Hosp. da Misericórdia,
''nus. rua Uruguayana .17, das ,t
;'i= s", Tel. lo-u. O. lios,: Larati-
jeira; .iíi. Tel. 5S58. C.

DR. MIGUEL FE1TOSA — Do
servic> dc gynecologta da S. Cíisã
do Misericórdia. Cons.: Uruav.ava-
na 3£. das .( ás 5. Re:-.: Uai. Ca-
mira ,iaS, sob. Tel. 3<'f>7. Xortc.

MOLÉSTIAS IU «AltO.WTA,
XAHIZ E OUYIliOS, 11KOX-
CO^ESOrirÁGOiSÔOWA

DR. CASTELLO 13RANCO — Rua
iU AssemW-éa. 34 •

DR. FRANCrSCO CASTILHO
MARCONDES — Assisl. da lf. dc
Med. Ex-assist. do Prof; Brlogcr
(llreslaii) c do Prof. Killian lller-
lim), IJrüauaváníi 25, 1 ii*. 3 ila;
T. 3,-r.a C. Res.: Klissel m. (T.
3750 C.) '

MOlilOSXIAS DA BQGOA E
E SEUS ANNEXOS

AUBERTIE — Ciriirçíiâo-dcnlisln —
Kspeeialisla — Hua 15 dc Nuvem*
¦bro 3!. Telcplh itíj8 — S. 1'aulo,

DR. J, TELLES — Especialista cm
molcstins da. boca. Cons.: das 7
ás 10 hs; U. Lucidiú Lago iü —

..Meyer., ,

AXAliVSES (TliI.NIC.VS E
MIUltOSCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Prof. da cspccialM. na Fac. dc
Medi do Lnst, I*astcur de Paris.
Trabalhos ipara diagnostico med..
fliulyses elihiiioa-s, exames micros-
obiiicos, etc. Uruguayana n. 7.'

DR. HENRIQUE ARAGÃO c AR-
TKUR MOSES — Laboratório'.:
rua do Kosurio 134-, próximo á
avenida Rio Uranco. Tel. 41S0.
Tel. dc resid, .003, S. c S ioo.
ICx„ de urina, escarro,, iezes. Kcac.
de Wasscrniaun, etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) —
Sypliüiri: 914 — G06; Mol. iufe-
ctuosas; vacc. dc Wright; An. de
urinas, sangue (lypho,, inalaria, sy-
lihiüs), escarros, cie. 1" dc Alar-
co 13. p ás 11 c de 1 ás 5. T.
5303. N.

nESlEECTAXTES
o 1XSECTIGIDAS

MORTE5DA FÕRaTrõT SAUVÃ
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de ápplicaySò rápida c mui-
K> barata. Muitissimos attéstados
de fazendeiros c ila Leopoldtua
Kailuay C". Limited; rua, Quifãn-
da uo, 3" andar. Rio. Sociedade
AnQtiyma Fulminante Nacional.

ROBERTO ROCHFORT -- T. 4343
N: AnlÍ5cpücos, dcsinfcctantcs c
insectieidas para plantas o gado.
cm geral. II. do Mercado 49. Cai-
xa 19.fi, Kio de Janeiro.

mxãiiivÊ ÃlilMEX'1'Ãjl
SAL DE MACAU — Aos doentes do

estômago só c permittido usar
como ingrediente nos seus olimcn-
tos, pela «ua pureza e especial
cqnfocçfiOf o "Sal dc -Macau", da
Comi)4. Commercio o Navegação.

KiVltABIAS
LIVRARIA ALVES, livros coilegiacs

e acadêmicos,. Una do Ouvidor ti.¦íúú. Uio dc Janeiro — S. Paulo,
R. S. Dento, 41.

ESOOliAS, CÜIÍSOS "~
E Gl.MXASIOS

AO TRIUMPHO DA AVENIDA -
Hilheies dc loteria; Esláinpillias de
todos os valores. Cartões poslacs.Avenida Central ,|q (porta larga),
lc!. .'.uoq. Arllmr A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
185. Apostas sobre corridas e hi-¦ lhoic.1 de loiéiias.i • Filial ca«t
Cliaiitçclcr: Ouvidor 139. Pirtmcisenua óc Çomp,O LOPES c quein dá fortuna r.i;.i.Ia,
nas loterias c offerece maiores v.n-tagens ao publico; It, Ouvidor 11.'Si, R. Quitanda 70 e 15 de No.vembro ;o (Si Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO -- A casanua mais vantagens oífercec a sem
íregjiczcs, bila á Estrada Iíciii dohanta Crua 3120. Filiaca: liruta
(Io Engenho Novo.a, c ma Manos)Vlictonutí So (E. Dentro.! ,De
..0,10 1'alut, .

510VEÍS E TAIUÍÇAIUAS
ALBÉRTO.f&kTEIJvÊlRAtcx.liiileiS

sados da CASA lIOUXi Armado-
res c oitoíadores. Moveis de faii.
tasia. Tel. Ccnt. 5643;. ,rua do
Cattete, 246.

MOVEIS A PKESlAriilS
CASA VEFGÃ — Francisco v7iga"á

C— Grande Fábrica, dc Moveis.
Condições vantajosas. Preços da
Fabrica. Altciide a chamados a
domicilio; rua Senador Enzcblo n.
aa2, Avenida do Slaugnic, Tel,—
5^.14 N.

MOVEIS E COIiCllOAIMA
COLC ho a^7à^ò"~põvõ""d^I

subúrbios, o maior sortiniento d«
moveis novos e usados; colchões e
nlniofadas. Preços sem coni-.cien-
cia; rua 24 de Maio n. 505. T<l.
17S5, V. M. Costa e Sá.

CASA MACEDO — R. S. Chrlsto-¦vão .173. T. 1304, V; Completo
sortimento de moveis, cslylo e fan-
tasia e artigos de colchóaria. Re-
formam-se colcliõca. 1'rcços modi-
COS.

AS 1'RfXCirAES GARAGEP

IDEAL GARAGE — R. Silveira
Manins 110, Cftttelc. Tel. C, t.|.
Recebe chamados n qtmlriucr hora
do dia e da noite. Carros còníor-
taveis-, Cliaurfcurs de confiança.

CARAGE SUISSA — Avenida Sal-
vador devSá, 6. Ucceho automove.*
cm ..estadia e faz todo c qualquer
concerto pana o que dispõe de uio*
dclnr oflíicina mecânica.

GARAGE ROYAL
TELE1MIOXES C. »20 o 1^89

Senador Dantas 115

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
AXTIGAIj DO 1)15. MACHADO

h' o melhor remédio, por via
gástrica, paia curar a sypíiilis.
li' de gosto agradável c nào leia
dieta. Vcndc-sc cm qualquerjiliár.macia.

AXAIiV.SES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO. MARIO
BELLSTE c ELAKE SANT'AN-
NA -• Analysç completa ^5$. l^i-
Imraiorio Cliímico dc analises; rua
Sele do Siitcmbro n. 133. Tel,
i8çjij, Centrei.

Serviços módicos, iilitirmiiccu»
ticos, dentnfios e visitas a
domicilio

MOLÉSTIAS DAS SKX1IOHAS,
VAUtos o vias UIUXAKÍAS

114.!

Í90S-4
13119 ÜC910

l'l'.l'.M10;s DH
l'd.fí i.SãSd
100:000

Hcgi

1. A!
1 M; lincha;
: 1. a Damasio
ior: C. aos mesmo

Joã
1.1. a T

iiautct;
seira Ho
i3 ditas.
dc iiucij

ixas ''c 1:
I jacái i

J. Ac ¦roso;
Car-

CÃES DO PORTO
!- atracado

dos. a Albi
•:¦.'. a I. Sousa.

Alfredo M.i.i
.1 Santos Márií;
saccos dc milho
a 1'. Aliiieida; i
no; ¦{•¦ fardos di
1'ini. ; 1 barril
Caiiiuyrann; ;c í
lv. Alliança: 33.!
Gnnçaivea Xenliaj
fres. .\a M. Pint
:\ I'. Moreira: |,
P; Alui.''
a V (

S

Cunlia;
irres &

1 -, ai ^
loáo ila

,-. - ^ i
a J. C.
de meu"

ltWil
IÍP930ms
12".:iíl
3S i20
1S7U

ÍISSJ8
5811

5070S
G3S

ífi?01-

3Ç&35
DB222

15020

iniWO
APliHOXIMiV.ôKS

S7T0
1 "Òã9
«líS

S897
SfiiiaO
r.ui)'.1.!

Uinncs; 1 1,1

.Io

queijos
..": 30
adei 6.
o mes-

inhó

I Ç>S011
! o'.'y\ \ i
1
i USO il
!33101

oc

dc

Mun
Rca

l.

Tlin
de- feijão, ao
\r.r.iue. a M

1 Luiz
.'ilhõ. ;
jtuás, :

1 amarrado dc cln
; t jaca de Queijos
a 1'Ínto I.tmc.-; 3, ;
Teixeira Carlos; 6

a P. Abucida; :
a P. Almeida; 3.

a Alves Irmão; :
n Alves Irnião; '
V. Almeida: a. a

Car! ¦¦*: i caisa d

arr\ft«:i-cíVJJi

IV,.
I Vi i
IVil

Itália'
.l: A!il

à' li. !'.
iara>

fci.i

D. •'.'.

Centra! ,

Adolpiia
; Itamalbo

uçijao,
nnr.teí-

i a A.

) T.rasil íMa-
!' i• .íi ?accos

S. IfilliO! <*

Tei:
a Ueiicvillcs Ira.Bo;

..•ira iiorícs: (¦ dit( ¦
lhos, n 'l*cixç*ra Caí
a-'a; Taveira: ío .1

S ditas, a C. I'iii
. \. Ribeira; soo
! Maralcs; ío dito:'.: .•• ditos. ... i;.
dites, a «Eduardo O:

a.- ditas.

"iSülí fl 5SOI15 lOOjnCO
83'il'J e 33'i?l Í5ÓSÕ00

i"'/.r:.\AS i
SSr-SO 003000
33120 •M<1Q0\

ClíNTIiNAS ' I
nSlOO ISftOOO
33300 üjOOp

Todos os números terminados '
em >m.'i tem SnOgOdO

i]'otlos rs niimeros terminados
em un tem 30S0UO. '•'rodos os números t'èrmihaiÍos
cm !j tem 'iSCU..t,

Todos ns nnniarns terminados dr.
om 3 têm ;.'S e.\cepttinndo-so os ','
terminados e:n 1D. ,]:

O fiscal do governo, Manoel Cvs- i
iijc Pinto.

O ilirccfor-assistcnté, rir. Anlc
nio piynlko dos Sanlos Pires, vice
prcsidciitc,

U director: presidente, Albcrt
Sarntia da: Fonseca.

O escrivão, fiihiii
iia.

relli! c syiiliili'. — Curtis |icl(>"liittliiiin" ü *H l—Bstcitna;
gu, ptilmõcs
vosus.

DR. ÉD. MACALIIÃES -- Mol. ih
; pellc e muepsas", ulceras cancero-
; Saí; tiunorcá íiürns»;; artiiritisino,
i $y|dtthíí v morplnia i neuínàiíicuiai

iloencns do utiio e dyspttvsia; 7
Sütcinhro, ?.¦'* •'•• i'0 c <ts ;; li.:.

ÃjdliKSTIAS DO KSTOMAGÕ?
IMGADO, IXTHS'1'IXOS D

XlíHAOSAS

S. j DR. CARLOS DE FREITAS —
l'r...i. da P; du llahia. Cuns.:
llrucuavnua 2tt i â> 5. I. 40i
Ci Ucs.: Trav. S. Salvador 01,

II. I.obo. T. i'..-i, Villa..
(.• doçilÇlJS «Cf- 

j DR OCTAVIO Di? ANDRADE —
Cura liemorrh. merinas. corrinieiir

| to-;, suspensão, cie, sem operação,
No» casos indiciados, evita a gra-
videz: Cons.:
1.16. das ... as
1 -59t.

U,
1 1

.le
.U 1

ítembre
4. Tel.

DR. CUNHA
!.;... da cm
i> t-om o- 1
c "t."',!:i- 1
3'. ,1 ás =

CRUZ — '..-.'.ra o ha
rt itíi;i*7, po/ tuasestãí

Tv

MOI.MSTIAS Dll 1*1 l,>l.\l»,
<Oi:\C'.tO K AITAHKI.IK)
DIGÈ&TIVO

ADOLPHO

j 
5.; 'ás''.|v 

l<-

DA FONSECA
ti Rita 11," i
a Dr. Dia*

Clinica Mifcflii 11-cii'iti'glcn dos
drs. I'i'!iv Xtigitelru c .Inli"
MíiiiUiso, á rua Senador
Mttzuliio :ii*.S. Tel. X; 118*3:

Cama-1 u«;r

rfoícíioili
FELÍX :NOaUEIRA —
r,i c mol'. dc sunh.', hydrt

On.
ceie

2) RC5.

TU LIO MONTEIRO - Med.
Hosp. dc S. Sebaslião. Mol.

•inaír.- •,*i-lniTtfi,. c:tu\>:'.¦'>, fígâdò,

l-AKTOS li MOIiliSTIAS DA
MlliHlOIÍ — TÜMOHKS DO
VliXTUI',' li DOS SEIOS

Dlir~"MAURlfY SANTOS — C
docente da Faculdade; Kcs.: rua
Kiacliiiclo n. 217 <tcí, 1. 04S).
Cons.: rua CorioCü n. 47 (das 4
em deante). Tel. Ccnt. ;*..-u;.

MÒÍ.ESTIAS DAS SHXI10RAS
li 1'AlíTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e GLODOMIR DUAR.
TE — As-i.l. dn Mai. du Santa
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Kürcpa. Cons. r. Cíiriovn 60, 3
i., 5 hs. Tel. ;;-¦;, C. Res.: Al-
sifa; llrándao n. .j. Tel. =SjS, V,
Tel. Materutd&de 955- C.

1'ARTOS, MÒtlSSTIAS DK
SKNHOlíAft—ÍDMOUES

XO V15XTKH

DR.. ARNALDO QlÍl}lTELÍ,A 
~

Docente livre da Fr.c. de Med.
Cona. K. Asseníblc^, cS, le.ri;:is,
ílüínt .s ?. sábltados. i; j horas da
¦tarde. Ri-s. R.. D. Carlota ó.i.

CENTRO MEDICO — Dc-í cliilicos,
allopatho.s e liomoepaíhas de rc*
speitabilidadc' moral. Mensalidade,
cSoon. Dircctorcs .lrs. Uranlc, 1'iu-,
lo e Ernesto Possas, K. Ftci Ca-
neca 153.

TIIATAJIKXTO d.v cutis
CRAVOS, espinhas, pannos, sardas,

deíapparcccm com o üso t\o lMii*
lodérmii, dc Samuel dc Macedo
Soares. Philodermíi crcmi*. 2Ç0Ò0.
Philoilerma loção, ,i$oou.

CURSOS PARA A ESCOLA NOR-
MAL — Direcção do Insp. Esc.
Francisco ]*'¦. Mendes VHànna o da.
Prof. d. Rachei de Moura. Ma-
Incutas c infonuacOcs chis 3 *b
;'is. 6; r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DK HUMANIDADES —
Av. Kio líranco 133, 2". Director
Aljdicu Portclla-.; l'\ Alves; secr.,
Francisco Maüicíros. Corpo docen-
te dc '1* ordem. Meus. ao$, 23$,
."í1-1?. 35$ e 4'i$ooo.

GYMNASIO FLUMINENSE — In-
lernato e externa to para o sexo
masculino, li. 24 do Maio 43.
Prãffranima do CoU. Pedro) 11.
parcclladus. Dir. prof; J. dc Ma-
Hi.iv

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão, do ensino te-
ch.hicijiprofifision^!) da Ass. dos
Empe. no Gomniercio. Kua f!on-
C-V.vcs Dias 46. Cursos de guar*
d;i-livros o dc contãibilisUis.

CURSO DE MATHEMATICA —
Dircct. capitão dr. Mario Barre*.
10. Treparam-se aluninos para ós
exames fax EScolíis Normal, Na-
vai, Militar, 1'olytechmcn e Gy-
ninnçio, Av. Pas sus 116. i°. In?
formações das (8 ás 21 horas;

OVMNASIO TIJUCA — R. Conde
de Ilomfim 038. Te!. Villa 037.
Interna to, semí-in terna to, externa-
lo. Curso de preparatórios. Aulas
praticas dc Hiic[ua.<i, vivas.

INSTITUTO, NORMAL _ R. T!;.
rão- de Ubá. Ki>. Direcção do [iro-
feissor Hchietòrio dos Santos, Fun-
cciórinm todas íí3 aulas de i° anno
da Escola Norma!';

««4B««a

EMÍLIO
dentista.
pratica.
gametuò

p. .1

apor í^ac;'
|Vapor iNocii
llVnlãa IXáciona!

I Vapor INr.c10n.1l
1 Vapor IXacional

. 9. Miuá
8 ICÍíatas.'.'..jNaciua3C3 .... (Diversas.

Vi i:-;-

! 
'tab.

iD:v<-'.',< lF.x| .
iD.icií.,, ICIc.

i"A''!:Vrlc:i;v'.'.'.'.'!n,e7c.'
!"I'V'è''.l". ...'..' .'iCiiioi:
|».F/lWe»sc''.'.'.'.'.'lcílíe!Í

 Vaco.
IVac-.
JVasc

Í 

DI versas IDisc.
IVag».

•le bug.srm.

dito

o: 8a duos.
dilos. a Ra-

¦1 Marques
Alljítquenmc;
íjó-, 6 dilos,

ío ditos, a Corri* 1
dt-
or*
di-

íli-ni;

M. 1'ititu; •- dilos, a I!. Mvcs;
:; ditos; n C. Ha tosi. :? !%¦. a

hastes; í di;-'. a Sliiueira Vc'na;
11 ditiis, a. üraadSo \ivcs: :5 ditos
dc :n'Jai. a T^xc:r.' lloi8»s: 5; dito;.
:n :nc.=a:o: V> ditos, .1 Alvares Pol-
Icry: 20 iíUi *. a ^^. Birros; p ditos,
¦» Niuts Li-iIt: «o ditosi n Al.
ttlles; 1? ditos, a 'Mariiilio Pinto:
5o oitos. ,1 Zc:i'ia Raa-.os; 16 -üias.
1 M, JCofíucira; 17 di.o.?. n lfctrnz
Irmão; 43 ditos, a Aj, C. li. Mi-

ADVOGADOS

DR. AMALIO DA SILVA - Rua !

DR."alÒ¥S70"m'eiVa"_ Advo«adci !
Kua

Contrai s.
DR. ARTHUS

gado — Adc-11
Carmo ;i. Ti

S. PAULO —
QUEIRA ¦ -
n i'A. Caixa

DR. BERQUO*
Homrio Si. '

liída Telc;i

iilAOXOSTtCO li IHATAMIÍX-
il) DA TI. ÜKIK U.iSSK

(llutafoan).
DRA. EPH1GENIA VEIGA —

leslies dc senltbras c putos. Cj
AV.sciiiiilúa .c1. líes. rua dr.s

Dü"' QUEIROZ BARROS — Co
rua Primeiro de Marco 18, ("
:'.- 3 horas. Residência: praia

DR.

CHEPUTSIM-A.ivc.-
:*.:; custas. Eseriptorio:
leph. Xonc 481.
DR. ASCANIO CER
Advocado. Una iJircv-

. Veia! roo.
COELHO — Rua do

I'

DR. ÁLVARO OKAÇA
Doca

s.is mais nu
reih 0.1 (li'(
".. da, 4 Si

¦ Mal. in-
u, Msj-.".'.
úí proces-

r. Xnra-
A-sscmblca

RODRIGUES
.ar da Kieutô

DR. TIGRE DE
s.: Assçmldéa,

oas.. das 2 ás 4

LIMA — Pro-
dc de Medicina,
.sscmliíéa 66, re-

OLIVEIRA —
~S, r.13.. -ias. e
horas. Tel. C,

OliTHODKDlA

CASA ORTHOPEDICA — Av. Co-
tnes Freire 17. Tcí. iSofl C. Con-
stróem-se pernas c Uroíos artüi-
r.iacs, íundaâ c instrumentos dc ci-
rurfita e app. ortliopcdicoa para
qualquer deformidade do corpo.

".•íKLlÜilõiIri 
DKXTISTAS-

DÉZÒNNE — Cirurgião-
Diplomado, com longa

Preços c condições dt pa-
ao alcance de todos. Cons;

electro-dentario. Alto da Coníeita-
ria lapão,* Est| do Meyer.

DR. MIRANDDL1NO M. DE MI-
RANDA — Especialista cm extra-
ecões sem dõr c tratamento dc fis-
tulàs. Das y á> 17 horas, nos dias
uieis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
s.Cfio. Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— I)!T-V.itv do pela 'Escola Livre
de Odontolofia do Rio de .lanei-
ro, com 10 annos de pratica. Cons,
r. Uruguayana n. 3' ítc'* (-*
16,-1).

DR. J. TEIXEIRA DA SILVA —
Formado pela lrac 'idade dc Jlçili-
cir.it do K, de Janeiro, Consulto;
rio: R. Uiacusy.r.a 31. Tei. i.6;o
Cenlra'.. Das S da manhã ás S da

DENTES ABALADOS — Pyorr.héa
olveolar — O cirurgião dentista
llu:;o Silva, anplica a vaccinn au-
logena de Wriç-ht. Cura radical e
perfeita consolidação dos dentes.•
Quitanda 6ó, i" and.

1'ATiTIOllíAS

ANÍÍA 
"c. 

TEIXEIRA LEITE —
Parieira da Maternidade, da Pacul-
dade, olutnna do curso médico.
Rua G.ncral Delirído dc Carvalho,
;: (ant. Industrial). T. iS;i V.
Attcndc a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI — |
1'artcira formada pelast l**ac. dc
Medicina de Hueuos Aires c li.a j
de Taneirot ües. c cons.: fúa j
Marquez de Olinda 11. 32, Bota-
fogo.

PHAlíMACIAS c DIlOfiAUIASi

TIXXUItAlUAS
TÍnWrÃMÁ~RIÒ— BRANCO-"—

Av*. Mnm de Sá 29./Aüende ini-
mediatamente aos chamados pelo
tel. (.'entrai, 49.]!, para buscar vou-
pa( c entrega 

' 
nas residências, dc-

pois de pajíO o trabalho.
T. POPULAR — Ri 11. Aires ?;i

(autiiía do Hospício). Lava e, tis-
fre cjiimicanienle còiri perfeição,
fcccçâo especial para concertar rou-
pa dc homem, torilandó-as da nio-
do. Kutrcga o recebe a domicilio»
T. lu.is. N.

íiEiiiOEmos
ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro

publico — eseriptorio: rua Uos*
•Iiicio ;S. Tel. Norlc 1701. Resid.:
rua liaddoclt Lobo zúo. (Tel. Vil-
Ia i;.ir).

MIGUEL BARBOSA — Casa fun-
dada em 1^01; ma do lío^iiio n.
15S (antigo iaG A). Tel. N. io;j.

J*raia de Bòtaít

DR3. CARVALHO IDE MENDONÇA
(M. 1.1 e SALGADO FILHO —
Advogados, líu.i du Hofpicio ti. 27.
Tel. sjo-i, Noríe.

DRS. EUGÊNIO DJ3 BARROS EU- I
LHÕES PEDREIRA e JOÃO PE-
DREIRAi_Advosadosr= flu» Bueao»!
Altes 11. jí.

TUATAMli.NTO DA TIJBGK-
(TI.OSK l'CI..MOX.U5 PKIiO
1'MOIfJIOTUOKAX \lil ü'l-1
OIAIi drT

(Processo ile irorlnniiil) pr
DR. KDGAKD ABRANTES — Cõní. da

r. S. José :.. 100 (: ás 3). Tc!. 1:1
('. -."7. Ke-'d.: r. Darão dc .ltuu.isu .-..>.,. o ¦¦- ¦. v
rúaiciiijo n. 17.. Tel. Sul oõo. Av± Atlântica, 2;2, T. Si i

MOl.KSTIAH DA DKLliB
K SYIMÍILIS

. ALFREDO PORTO — C(
-aiiva "Ioí Hosp. da Kur.. rae
1 A. de -Med. S li»-, nr». serv.

pelle, dc Polycl., etc,
Rodrigo Silva. 5 (lei. 

'227', 
C

inti.
de
0

It.
9J.

MODISIAS

AU COSTUME TAILLEUR — Rua
(1-1 Carioca 0. Io andar. Tel. Ç.
lir.í. EsKrbcleoimento de prliri:!'

rc orlem. Ksiicciiilidadc cm ostu-
mes de SEDA. Caciano ürottera.

JÓIAS. DKLOfilOS o OBJE-
t"IOS 1)H AKTH

KH'1'ADo ltJ'3 SILVAS
.'CARA.VGOI.A

Questão irrüanle

, Sob esín epigráplii: o sr. ccl.
Custodio Gonçalves Vieira dirigiu
uma reclamação aos poderes do
listado} .pelo Correio da Manliã
(lc 2 de setembro procurando do.
fendor tiin pretenso direito a lígua
.que sòryiu ha algum tempo a sua
propriedade agricòla1, zona linu-
tropbc com o Kstado do Hio.

li' sem duvida alguma irriian-
te essa questão se encararmos que
o ccl. Vieira pretendia sacrificar
uma população para satisfazer
seus interesses particulares. A
agita a qitc se refere, lia mais dc
doei annos que não servia a sua
[fazenda, tendo pois desistido jii-ridicaineute da sua posse, uso e
gozo. O que todos procuraram
entretanto obstar foi que a pie-tosto de beneficiar suas terras.
pretendesse fazer tuna repreza queprejudicaria até o transito publicoe cujos resultados ninguém pede-ria prever ou evilnr; Houve de
facto presença da autoridades lio
local, mas foi somente para ma-
nutenção dá ordem c garantia do
direitos soriaiiictiiu ameaçados
porque o ccl. Custodio pretendia
levar dc vencida e a todo preçoijiiaestiuer obstáculos que sc ante
pitzcssein. Se apoio ou intcrceii.
ção dê políticos de Tombos houve,
foi apenas a pedido do próprio
ccl. iiotando-sc que o córrego f.i
encontra em propriedade alheia
110 Hsthdo de Minas c queria elle
desviar o seu curso natural para
dirigit-b ao Kstado do Kio. sc isto
se deu repetimos, foi para um ne-
côrdo cm que todos ficassem' bem
servidos, accordo este a que o cel.
fugiu, julgando-se com direito dc
fazer ali os serviços que íimiU)
bem entendesse.

O sr. cel. Custodio Gonçalves
Vieira é quem deveria pleitear no
judiciário a victoria do direito
que allcga possuir. Sc paralizou
os seus serviços foi por sua cs-
Jiontanea vontade, pois que não
conseguiu gratuitamente das auto-
ridades policiaes a força hecéssa?
fia para esmagar a propriedade o
dircilò e a vontade da população
da [.aeinha, districto de Tombos.

Xão se encontra cm legislação
:i'giima disposição que autorize a
mudança dc cursos .nattiracs dc
água, ainda mais quando essas
águas correm cm terrenos alheios.

Sanlo Antônio da I.ngililia, 1 de
outubro de 1016 — Pelos liabilan-
tes da I.aginba. — Lliis F»sa c
José Aires Faria. (1{ oi.fi

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria
e rclójoaria. Compra ouro, prata,
c pedras finas, Oíf. dc ^ourives e
rôíojoeito. Concertos garantidos dc
jóias c relógios. Rodfido, Silva 40,
.perto da r. 7 dc Setembro.

GRANDES 110XE1S

HOTEL AVENIDA — O mais im-
ji^rtantc do Hras.l. Accomnioda'
rõfí pira 500 pessoas. Confortável.
Uistinclo. Central., Serviço de de-
vadore** dia c noite, endereço te-
lesraphico. Avenida.

HCIIIEL METRÓPOLE — Cantor-
lavei c luxuoso no saluberrir.10
bairro das l.aranjcirn:-, a ^j minu-
tos do centro da cidade; rua úm
f.^rnnjciras ti. 519.

ENGL1SH HOTEL' — R. Callete.
1.-0. Tel. C, cooS. Complctatncn-
tu reformado, diRpüe de conforta-
veis aposentos, tloa clíacar 1. Só
a aannlias c cfevallieírote. Prteços
reduzidos.

^«!-*-«0."»-W»'

AS MEIJIOIIES PENSÕES

CKLZADOR "UARKOSO"
Pergunta iuiwcente

Porque seria que tendo suio o"Barroso'.' escolhido para ir á
ilha da Trindade, o " Chefe dc
Cozinha" não podia seguir no na-
vio por motivos par.li.cutarcs, os
quaes deixaram iinmcdialamcníí
de fxístir, logo que o -bcllo cruza-
dor foi designado para seguir par*
Buenos Aires?

Em oiiira.s ''.Marinlus" o rçfé-
rido "Chefe de Cozinha" teria li-
do incontinenti nomeado pa.ru u"Carlos Gemes".

Roíor c F.slator

CD.MfAMllA .lAlíiMM
TAXKO

Avisa ac publico
Devido ás obras .Ias ruas

quez dc Olinda u Biuiubina,
lir de quinta üir.1. 5 do co

DO-

Mar-
par-

cite,

mente,
. ifeJa

orei
um

DROGARIA !•'.
luclós
Com- '¦

UKÍdor

PHARMACIA E
GAIA — Lvaboralorio de }*'•
cbimicos e"piinrtri. I;. GAIA
j>leto íortimento de droga?
cção de liomoeopatliEa. Ií. .;
Enzcbio 238. Teí. m86 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-;
TOS — Cor.dc liomíim 4-,f>. Drs. I
Josd Ricardo, das o á» ::. Almei-.
d.i Pires, dt 1 f.s 2. Arv.no qui-
nol, para os fracos. Cyano, Oonòld
« ülcijo. tbAiyio, cara nonorriii;»,. i

PENSÃO BRASILEIRA — lt:a
Hadddclc I.obo 123, tel. 1.J116 \'..
a 20 minutos da cidade, bondes
a toda hora, oífercec 'toas ni-;cin-'
niodaçpcs a fiimiliás e cavalheiros
dc tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Horiauo 103. T. íS.u. C. Erta
Pcrr-.ào contínua q níferecer aos
ars. viajantes •* cxmas. fanvlíás
çomrrrCKloí .••v.iorUivei.^ eva condi'
çittt hygieaicm^ .

os carros da linha dc "HUMAY-
TA'" irafçgsrão, provisória
tanto íiri ida como na. vui;..,
rua de S. Clemente.

Afim de servir os mor:
das referidas ruas, trafegará
carro da praja de Botafogo até a
rua S. Clemente e vice-versa,

Rio, 3 de outubro dc loiíj.
1 iwja*rO-<Sf>—.-^ B—g -¦•

1-Oli.MR'IDA MKIU.M)
O único extcrniiniidor das for

:i':;;as, Merino cc Míuii;\ rua dí
Ouvidor ti. 1C3.— * ¦- —«KTP-*e>-<a,>-ir><rsn"' —¦

MEW,E. 31ATCOS
iMANI-eURili

Vara s"ii'norae < cnvallieitM "S~S l Quitajjíla, «4^..

'¦:i:M.
;.^^^,ü-íitv.>



;im. CORREIO DA MAJVHA — Quinta-Ícira,; 5 de Outubro dc X9Í(i

AGRADECIMENTO
* MUCIO COSTA FÊRRM.RA
-' 'Artlitir Jtiüo dos Santos c fami-
Jia penlioradissimos pela dedica-
'ciíó c interesse que dispensou a
íroí irmã Elisa Santos, vem por
este meio provar a sua eterna gra-
llídão pelo prompto restabclccimcn-
to que cila teve, em 15 dias, da
«terrível lebre palustrc, quando ja
todos estavam sem esperanças,
jior ter sido desenganada por di-
versos médicos que julgaram um
caso perdido e hoje, felizmente,
•e encontra salva e completamente
curada.' 

Rua D. Carlos I n. iS-, Cat-
.etc. (J 944

Tomae
ngiia Un

• Mclgaço

33. O.

CLUB DOS DEMOCRÁTICOS
SAUDADO— — SABBADO

7 de outubro
GRANDE KUMELEIXO GAM-

UIASTICO DO GRUPO DOS
TROUXAS

íia I.õmcnãgcm not no-sa procurador
— Coronel i'c<iucmru/ .— Trouxinha,
secretario.

ji:maxi).vi)u de s. miguei.
113 AI.M.VS 1)A FKI.tíUUZIA
1)0 SS. SACRAMENTO DA
AXTIÜA SK'

FESTA D.E S. MIGUEI.
, A Mesa Administrativa desta Ir-

mandado fará celebrar, domingo 8
do corrente, a festividade de seu
Oraijo, o Aroliarijo S. Miguel, com
missa sólenne, ás n horas, o .ser-mão ao Evangelho pelo insigne
orador sagrado c„nego José An.tO-
nio Gonçalves de Rezende;

A pane musical está confiada ao
jirofessor Miranda Machado, que
após a Oiívcrture I.'l.:toi!c du Bre-
sil do maestro Mesquita, fará exe-
etitar a missa do Santíssimo Sacra-
mento do maestro li. Pinzarroiic;
ao pregador será cantada a Ave
Maria do maestro Euclydc, Pouse-
ca r'1 audição Credo de Ch. Gou-
jun!; (JU salutaris do prõfcssoi
Pedro de Assis, Sanctus Aguu.

d lei dc Cli. Goiinod.
Para .issistir áqucHc acto convi-

do aos nossos irmãos em geral e
o.-, fieis devotos.

Secretaria da Irmandade, em 1'dc outubro de 1916. — O Ir. sc-
cretário Júlio Malhciros Fernandes
Silva.. (R SD3

ÃSSÕÕlÃí-liO UEXEFICKX-
TM A' 

'iMtiMORIirY 
DE

D. 1'l.DlíO DK ALCÂNTARA
¦rua de s. redro; mí?

Scssr.o do conselho administra-
tivo, liuje, ás 7 horas da noile.

Kio, 5 de outubro de 1916. —
Joaquim P-iuto Sampaio, secreta-
rio.

MAM ÇlillÜ liKASIJAOlKO
2" Convocação

Oc ordem do sr, presidente são
convidados os srs. associados qui-
les para sc reunirem ás 20 ho-
r.is do dia 6 do corrciuc no 1°
.uidar dj predio 11. 183 da aveni-
ila Rio Branco, afim de ouvirem
a leitura do relatório da Adminis-
tração c j.arecer do Conselho His-
ral BÕl.re a tomada dc contas á
ser apresentada á Assembléa Ge-
ral e em seguida proccdcr-sc-á á
ol.i.ão da nova directoria, que po-
dera ser feita com qualquer uu-
mero dp sócios,

Dr S. Aleneaslro Guimarães —
i" secretario.

99
SOCIEDADE MUTUA DE SEGUBOS E PECÚLIOS -

— RIO DE JANEIRO —
37° FALLECIMENTO NA SERIE DB 10 CONTOS

Tendo fallecido em S. Simão, Estado de S. Paulo, em 9
de junho de 1916, o nosso consocio sr. FRANCISCO PE-
REIRA DAS CHAGAS, inscripto na série de 10 contos,
sob numero 335, communicamos aos srs. mutualistas desta sé-
rie que se acham na sédc da "GLOBO", á rua Uruguayana 11.
47, e em poder dos nossos banqueiros locaes, os respectivos
recibos de 7$ooo, para formação do novo peculio, que devem
ser resgatados dentro de um mez, isto é, até 31 de outubro
próximo vindouro, nos termos do estabelecido nos nossos pia-
nos, approvados pelo Governo Federal.

32o FALLECIMENTO NA SERIE 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, communicamos aos srs. mutualistas desta série
que se acham na sede da "GLOBO", á rua Uruguayana n.
47, e em poder nos nossos banqueiros locaes, os respectivos
recibos de i4$ooo, 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 Água Branca, Estado de S. Paulo, em

27 de julho de 1916, 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
sede da "GLOBO", á rua Uruguayana n. 47, e em poder dos
nossos banqueiros locaes, os respectivos recibos de 2o$ooo,
nara formação do novo peculio, 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.

FABRICA DE MOLDURAS
A collecção de molduras mais rica e variada du America do Sul.
Riça collecção de molduras de cedro douradas e cm còr natural.
Execução perfeita e garantida dc Quadros sob medida.

MARTINS SEABRA & COMP.
— RUA 7 DE SETMMBIÍO Ni 203 —

VEX_.l.AVE_i ORDEM TEU-
CEIRA DE S. FRAXCISCO
DA PENITENCIA
Na pagadoria desta Venera-

vel Ordem, piignni-se nn quin-
tii-feii-n, 5 do covrente, ás
pensões nos nossos irmãos
socrori-idos, principiando ás
10 lioras, sendo at.entliiliis
em primeiro logar os gradua-
ilos, c aos simples ató ús 12
horas.

Sendo este o ultimo paga-
mento do mino compi-omissal,
pede-se o comp-iréciiiiciito <lc
todos os nossos irmãos soe-
corridos afim de evitar rocia-
inações.

Rio dc J.-ineiro, 2 dc ontii-
bro do 1 !>__<;. — O irmão
syridicò, .TOSE' GONÇALVES
GUIMARÃES.

VI-IN1 .l.AVJ.., IRMANDADE
•1)13 VOSSA SENHORA DA
ÍI-JÍNHA DE FRANCA; EM
iJHAJA'

Grande Festa e Romaria
(2a DOMINGO)

Seguindo antigas tradições, esta
Vèncrãvcl Irmandade fará ceie-
luar missas, 110 próximo domingo
X do corrente, ás 7, 8, o, io tu
lioras cm louvor á Santíssima Vir-
gem da Penha.

Na missa das io horas será en-
toada por um i.rupo de distiuctas
amadoras tinia "Ave Maria", e o"Salutaris'', acompanhado de liar-
woiiikuí pelo organista da Irniau-
¦tmlc.

A banda do '«Club EuUrpc" dc
Petropolis, i secular:!, durante o
dia em um coreto ornamentado,
escolhidas peças du malioa den-
Ire as do sen bello repertório.

Em írente ;'. casa dos Romeiros,
o tenente Madurcira apregoará as
lindas prendas c jóias para esse
fim offerecidas por cxmas,, irmãs
<• devotos.

A Administração será encontra-'da na Romaria e na Egreja, para
iíliender aos lieis romeiros quo fo-
tem abrilhantar aquellcs actos com
suas presenças.

Na fôrma do costume, a Compa-
'ihia L.opoldina fará correr em
suas linhas comboios exlrnorJina-
rios, para fácil c commoda con-
dticção dos romeiros.

Uio dc Janeiro, 5 de outubro de
miC — O secretario, Joaquim du
Silva Gusmão Filho.

I.iiiz Tavares, empregado da 6"
Divisão da E. l'..C. do Brasil, de-
clara para os devidos effeitos, que
passa á a__ignar-se Luiz Sapority
.Tavares, seu nome por extenso.

_ CA__40^
V..1.VH>I.\CI.\* CAIXA PAULISTA ÜI.ri-.xsw-.s

Secção de Pecúlios
i-.-.do fallccido cm Varginhp,
ado de "Minas Geraes, a sócia
Maria I.nlü Jacob llcchara, e
íi. Paulo o s::io Antônio Ju-
ila Conceição Bastos, inseri-

s no Pecúlio Cerol, rogamos
sócios pertencentes ao me?-
pecúlio realizarem a entrada

quota no valor tlc KS. 6o$oop,
o dia i-l de outubro próximo

louro.
:.o de Janeiro, ¦'<) ie setembro
inifi: — A Directoria.

OKXTRO BENBIvTGBNXIi)
RBRN ARDI NO M AOl 1A DO

SECRETARIA: RUA 7 DE SE-
TEMBRO N. .ti

Telephone 5..47S C.
Expediente das 13 ás 17 horas

5 DI! OUTUBRO DE 1.1C
São convidados os srs. associa-

dos e suas cxmas. familias para
assistirem á sessão solenine com-
metiiorativa do 4° anniveisario so-
ciai. entrega de títulos honoríficos,
entre os quaes o de sócio lio.iorn-
rio ao exmo. sr. dr. Rapliaei Pi-
nheiro; e. abertura de bencíiceli-
cias, que terá logar no dia 5 do
corrente, ás co hoias, na sede dn
1.. S. Club Gyinnastico Borlti-
guez, á rua do Hospicio li. cSi,
gentilmente cedida peia sua illustre
directoria.

Será orador official o exmo. sr.
dr. Frederico Augusto da Silva,
dd, vice-director do Lyceu de Ar-
tes e Officios.

Esse acto será honrado com a
presença das autoridades poítíiguc-
zas c bra_ii.ir.is.

Rio, _ de outubro dc ini_. — O
1" secretario, Jayme Serpa.

ASSOCIAÇÃO «OS EMPR]<_.
(iAI)OS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

REUNIÃO EXTHAORDINA R T A
DA ASSEMBL1_A DELIBERA-
TIVA

.De ordem do sr. presidente, con-
vido os srs. membros da assem-
bica deliberativa a reunirem-se, em
sessão extraordinária, quinta-feira.
5 do corrente, ás 8 c 1I4 da noite.

Ordem do dia
ic) Deliberar sobre um requeri-

nicn',0 dc vários sócios, propondo
uma homenagem á memória do so-
cio grande benifcitor. Armando Pc-
reira de Figueiredo;

2") Tomar conhecimento da fim-
ilação do Instituto Brasileiro de
Contabilidade e approvar o respe-
ctivo rcgitlanieutò;

3") Tomar conhecimento da crea-
ção da Linha de Tiro paia a in-
slmcção militar dos associados;

4") Auclorizar a convocação do
1" Congresso dc Empresados. 110
Comniercio, que deverá reunir-se,
iiesia capital, cm njir.

Rio de Janeiro. 2 de òiilúbro de
1016. — Pedro Xavier de Almeida,
1" secretario.

Agava 790
A Hora
A Real
Garantia

951

J 093

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias c offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" dc Março 53, largo da
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 1S1 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

Águia de Ouro
301

1-4-23-1
nio-.i-io-yiG

A Cl*UZ£Í!*0
705

nio, í-io-.ia. m íooi

A IDEAL
697

lUo-l -10-015 M 100.

Propaganda
194

IUo —4—10—310. I. 1025

!•_{__. VI DI.f_Cr_V
CALVA PAULISTA Dl.

PENSÕES
Scccão dc Pecúlios

Tendo fallecido em Rio Gran-
de. 110 listado do Rio Grande do
Sul, o mutualista Arthur 1'crnaii-
des do /Nascimento, inscripto 110
Pecúlio lispeeial. rogamos aos so-
cios pertencentes ao mesmo pe-
ctiVio realizarem a entrada da Qtio-
ta dc RS. 5n$ooo, até o dia 14
dc outubro vindouro,

iRi-- de Janeiro, _q de setembro
de 1916. — .-I Directoria.

T
E
<l.
em
lio
ido
nos
1110
da..*
¦vi:i.

<'u'!>

wmm
RODA DA FORTUNA

ntKVinnxci.v
CAIXA PAULISTA UE

PENSÕES
SecçSo de Pecúlios

Tiiido fallecido cm Santos, Es-
lado de São Paulo, o mutualista«Antônio Affonso Costa, e em Uio
Grande, im Esiado do Rio Gran-
de do Sul, n mutualista Antônio
il'crnandeã do Nascimento, inseri-
pios 110 Pccitlio Popular, rogámos
aos sócios pertencentes ao mesmo
pecúlio realizarem a entrada dai
quotas 110 valor tle KS. 20^000,
até o dia i.j dc outubro próximo
.vindouro.

Kio de Janeiro, ;,;i de setembro
de içr.6. — A Directoria.

*3.r>T9 5113
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«OQÜAÜRO»
3 Ptcsultado de hontem:

Antigo. . . Águia
Moderno . Cachorro
Rio  Perii
Salleado. . Tigre

Variantes
58-11—iS-Gü-57

nio, i -10 — oig n íoo

Americana
497

Uio—1-10-1016 J 035

À Universal
072

Hio, .-10-016. M 1021

Caridade
666

M 007

Fluminense
S163

M to;

9627
m yos

Variantes
53-27-05-39-90

IUo—1-10-910 M 099

^SSl
31^8 8171
rÍ2S:;,:- 

 
à71"'-¦;íf8'V ":_ 
-.71; -~

ÜR1.JUO 11. A MBMOntA l)l_
tAMIIvI.O CAMKI.iA)

IJHAXCO
SRCR-ET-VRIA: -KUA S. 1'EDRU

Í..UÍIERO zou
Sessão do conselho administra-

tivo, hoie, as 10 horas. — U i"
6tcrctario, dr. Augusto Diooo Ta-
vaies. (J 947
i iojÍtÃ \ íl ia~7hT~ skT; rTios'n:!u:K.s'níKS K m.-umxi-

MOS UX1ÃO COM_UEIlCia.Ii
I»«)S VAHKGISTAS

KUA PJ.IS1EIRO DE MARCO
N. 37'Assembléa 

geral extraordinária«Sao convidados 03 srs. accionis-«as a se rcv.ir.re.m em asscmbléa
BCral cx'.raonlir.-.;ria no dia <; deoutubro jirojàmo futuro, ás 1 í lio-a.-,:-, no escriptorio d.t compànliia
para ss iratar da reforma do . es-(taíutos e Jntcfrralizaçãõ da capital«K:o de Janeiro, .s ,i,.- setembroie 1.15 _ Viscor.de ,;.¦ S. loão<3> .'iadeira. J. L. G-m-j, 1}.' Assiiiupçâa c Asosiinlio Teixeira deKoyae»

S7i«_ SÍKJS
¦JWi 038

IO ~:ÍJ8

!. AMERICANA
319

Uio—4—10--91

DlíUAM HONTEM
Antigo  015 liorbolcla
Muderiio ... 693 Veado
Hin  Etil Leio
Salleado Jacaré
_:¦ piotnio S20
3- .  791
4- »  Ur-.
5, -  381

Fiitlil
572

Uio -4-10-tUfi M 103

11 1026

•Üyipa padiesa!
l)a (iOXOIUlIíióA CUI.OM-

OA ou IJEOlíNTlí, cm poucos
dias, por processos modernos, sen.
dòr, garante-se o tratamento'. Tra*
tamento da syphilis. App. Oo. e
014. Vaècinas de Wright. Assem-
bléa .1. das S ás 11 e 1.2 ás iS,
SlílIVICO NOOXUUXd, 8 ás
IO. — Dr. Pedro Masalliãcs.

«.K «.)-'.l3

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

tereis o fulr.ro garantido. Sorte
certa, pagamento imniediató, l!:a
da Alíandcea, 42, esipiina da rua
dn Quitanda. 1. DUTRA íV C.
Tclcpli. .12. ís'.

Dansas de Salão
Professor particular ensina em

aulas 011 cm casa de família. —
Kua 7 de Setembro aol, sob.

(í. 1011

GAFE TBiMiO
Vv.ro c saboroso, .1 venda cm

(oda parle*. Torrefação c moagcin.
Praça Tiradentcs 56. J' 7111

AVISOS marítimos

t»It. SILVINO MATTOS
LAUREADO COM GRANDES PRE-

MIOS E MEDALHAS DE OURO
EM EXPOSIÇÕES UNIVER-
SAES. INTERNACIONAES E
NACIONAES.

Extracções de dentes, sem
dor, a. 5$ooo

Dentaduras de vulcanite,
cada dente a. .-.-.':„ 5S000

Obtuiações, de 5$ a. . . io$ooo
Limpeza dc dentes a . . 5$ooo
Concertos em dentaduras

quebradas, feito-s em
quatro horas, cada con-
certo io$ooo
li assim, nesta proporção dc

preços razoáveis, são feitos os de-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
nu consultório clcctni-dentario da

RTIA UUUGUAYAXA, 3,
esquina da rua da Carioca e cm
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
TuK_ihüitc—1555—Central

(J 929

tÒLHA
fLAMDR

119
Otitivesmo

BANCO LOTERICO
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerccem as

maiores vantagens e garan-tias_ao publico

aojwõlF
DA FELICiOAOE

I-íiiilÉTES DU LOJUUIA
Remettem-se blhetes

para o interior mediante
o porte do Correio —
FRANCISCO & C.

Pua Sachet n. \e

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LIVÍIA DO NORTE
O paquete

Sairá quarta-feira, 11 do
corrente, ás 12 horas, para
Victoria, Bnhia, Maceió líecl-
fe, Cíbedelló, Natal, Ceará,
MaVaiilião P.-irá, Santarém,
Óbidos, Itacoaliára e Manáos.
UNHA ÁMEÍtlOANA

O paquete

SERGIPE
Sairá no dia 8 do corrente,

ás 14 horas, para Nova Yorlc,
escalando ciii Daliia, Recife,
Pará e San Juan,

LISHA DE LAGUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, ,.1 do. cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Uios, Angra dos lieis, Paraly,
Ubatuba, Caragualatuba, Villa
ilkllii, S. Sebastião, Santos,
Cananéa, Igtiape, Paranaguá,
S. «Krancisco, Itajahy, Floria-
nopolis e Laguna.
LINHA DE SEUOIVE

- O paquete

i
Sairá quinta-feira, :6 ão cor-

rente, ás 16 horas, para Cabo
lírioi Victoria, Caravellas, P.
Areia, Ilhéos, Uahia, Aracaju',
Penedo. Maceió c Recife!:

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar 011 receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

PINTURA DE GA3ELL0S
M.MIÍ OLIVEIRA tinge cabel-I03 pai.icitlarmeiite, só a senho-ras, com Ilemiij. Actualmente pa-rante ( a maior jpçr_çí.ãò no seutrabaMio. Dm-açao: quatro incisesLoir_ip!etanica|;c inõffehaivo Pi"-parados recebidos da I-uropa -ie-

los ultiinos vapores. Avenida Üo-ines 'Freire 11. ioíJ, sobrado. Te-lephone 11. 5.8c., Cc-utral.
(4006 J>

CASA PAÍ1A FABRICA
Aluga-se a easa 11. 147 da rua

Visconde de liauna, cm frente á
praça Onze de Junho, própria pa-
ra a installação de uma fabrica,
pois. além de armazém na frente,
tem mais umn •r.aiiu- área de ter-
reno nos fundos, lístá aberta atí!
ás 17 horas; trata-se na rua de
São Pedro n. 72; com Cosia lira,
i"i S C. ,,.,1 J

icC-RUA DO OUVIDOR-10O
Filial â praija ii dc Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os premiou sãu pagos
110 mesmo dia da extracçüo*

FERNANDES & C."
Tcl, 2051, Norte

tem lóriíia dc pilulas)O mais poderoso especifico para a cura da Sy-
pliilis o de todas as doenças iibaullànt"C3 da im-
pureza do sangue. O DEJPURATOL ó im-mnicnlomeatc superior nos seus eíleifos a todasas injecçOcs. Garante-se a cura,

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias il. tratamento,
5300.; pelo Uorrcio mais ÍOU réis; . tubos, 27SÜ0O, peluGon-oio mais lgOdO,
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tiradentcs, 63 — Hio de Janeiro

Tosses, Astli-.na, 'Bronchitc
'fubcrctilòse, liiílucnza. citràin-
se radicalmente em iiouco tem-
po com este uiaravillioso xa-
rope.

Preço do frasco, s$ooò em
todas as droRarias e pliirma-
cias c lios tleposilos: li, í."ru-
Riiayatia, y.. K. Kete de So-
u-inbro, 3: e ii. Andradas. -i.i
a .r. (J liSi)

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fuso, machi-

nas registradoras, macltinas de es-
crever, prensas de copiar, obje-
cios para escriptorios, diversos ta-
maivlios e fabricantes, novos e
usados, compram-se, vendem-se e
trocam-se; fa_-se nualmier trans-
aeíão. Rua Frei Caneca lis. i a
11. Telcpli. jops Central — Casa
l.ncyclopedica. (.\I Si9

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas,

para o aproveitamento da platina
existente nos -dentes aitiíieiaes;
na rua Uruguayana, 3, sobrado,
com o sr. Antônio, (J çoS

Vias Urinarâas
Syphilis 11 íuolestius tio

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina de. Nápoles e Inibi-
lítndo por títulos da do Kio
de janeiro

Cura especial c rápida de
estreitamentos urclhracs (sem
operação), goiiorrhéas clironi-
cas, cystites, hj-dròccles, tn-
mores, inipotciicia. Consultas

das o áf 11 c. das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, iu, sob.

Casa Guimarães
I2t—RUA SETE SETEMBRO—íai

Tclcphone -sój, C.
Importante veriucção cm iodos os

Calçados
Borzcguitis Collegiacs n, 27 a 37 a

lú$00O
Ultima Criação dos Sapatos Collc*

giats Jlignon

dfâí$^ÊÈÊ$ÊÊÊm

N. iS a 2;, . . . r . ..$0JO.\. 28 a ,i.i (,$ojii

Depositários dós alpercatas
JMci-o-KroKr

Alivio&astaaíase®
re dSolf;

rive;
c coimchao pÍl.',!

Ior dc cezema e. oiitrns

Ferragens, tintas e louças
Para não fazer leilão, liquida-se

tedo o "stock" por preços abaixo
d») CUSÍO.

Aprí>v.i!w:t a oceasião I ! ! CASA
Clí.VTRAIi. l.aa lisiacio de Sá
n. >2 (Z) S94

midades da pelle ? Aqui ii-ii" «ílivioinstantâneo. So umas gottás dc La.vol, a grande descoberta Londrina,
o poderoso remédio liqüido para u_uexterno, e loiia a comiolião ilesap-
parecerá. I-ódõ V. S. imaginar como
m; sentira quando a coiiucliâo, irri-
taçfio e ilur desappareccr cm um ióEcgmulo r

11 riavol cura. Os pedidos por este
remédio torani tremendos loin, ipiefoi poil„ no mercado ilc.-te paiz.
porque bem depressa ec ...mije queoi centenare. dc cnr«. o.\:c linha ei-
ícctitauo cr.tm perniancntcí.

O !.-.i..l . um liquido poderoso .
potente. Penetra na pòlle atacando
us germens da dosnc.t de p..-:ic nue
se encontram escondidos nos tecidos
c ns qitoes são a raiz dc lodo o nn!.

.Sõ é necessário Uiiia applicação
para limpar a pelíe de cspititiãs, cru-
pções com comicliãiv, maniedura de
liiscctos defeitos facises, c os cruos
mais graves dc doença de pelle, cha-
gás abertas, eczemas deitando agna,
cros«tas duras ou eicama3, cedem ra-
pidamente a Ccta ^aude descoberta
moderna.

Peça hoje mesmo, no seu droguis*
ta. um frasco de Lftvol O preço t*
razoável. Compre no me3ino tempo
um pouco de nlcoo! para diluir este
poderoso liquido. Só lhe levará *,:m
momento e terá o melhor remédio
receitado parn doenças dc pelle. _Nüo
demore o sua cura um minuto.

Vende-se em todas as drogarias c
boticas principaes.

Gi*íiii:ii1ü iV- O., Ai-aii.io, l'i-i-I-
tas _t- (.'., c nrognrin rneheco.
— liiü dc Jaucitu-

PIANO PLEYEL
Vende-se um com pouco uso c

perfeito, na Avenida 'Mem de Sá,
10, Lapa.

Aos doentes do estômago
que tios «mandarem o seu endere-
ço, acompanhado de um sello ic100 réis, jiara resposta, .indieare-
mo.. Rratuitaiucute, o uiaico ni!-io¦para obterem unia cura vcirladoi-
ra c radical: Cartas á reda.ãodVI Abelha, \'illa Képdmtií.itòi
Minas.

MELRO
Vcadc-se uni

ver e tratar lia
(M 10C.! .Cruz, Z252

canlaiido iicin:
listrada de Santa

a.otiguc. (il 106-'

TiriTURARIA RIO BRAMCO
29 --*. AVENIDA MEM DE SA' --- 29
Attende iminediatamente aos chamados pelo telephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa oterno por 3ÍÜ000, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

TM-tEÇOS MÓDICOS

SACCOS DE PAPEL
qualquer quantidade —

pre.os, que
Fabrica

«Consultem os nossos
encontrarão vaíilagcns

— li. SOUKA & C. —
51, Uuu da Mist-m-orilin, 51

Telephone Centra! 11. ..169.
(M C599

4o:ooo$ooo
«E. í.cpes & C. emprestam esta

1'tuairtia sob hj-poílieca, condições
vantajosas. «Rua da Quitanda, 27.

(M 1ooó

Cura da Tuberculose
I)U. A. DANTAS DE QUKIROZ«.Modernos me.liodos de trataiuen-
to medico e cirtirgico; conforme a
melhor indicação. Cons. Has S ás11 da manhã; Rua Uruguayaiíã, 41.

I.D 32S0

. II' ¦—»___¦ ¦!

Dormitório de peroba
Vénde-sc com poucos mezes de

uso, um lindo dormitório com 7
peça.. <la fabrica Red 'Star, por..mÍüoo; 11111 grupo peroba, 3 pe-
ças. por 95?óáo. 1'ara ver e tratar
a rua Senador Damas, 45, térreo.

CM f-.)i

o 6üffl fumâoqb cto mmimm
PâPiLDESWifiOS<ev»s

•_ de BRAUHSTEIN (réres - PAIKS
.nuitiijKi 11 cmjj rrutii • (11

»:;:::;:;: miitii ctiiiisim
pura PAPEL de CKiAMROS
cm Rp.inas c Bobinas

frYra dc Concurso
toiulro* IDOS - riirin 1!1tt

i_ FUMADOBES, ExUímem Iodas as mmw»90 **9'*28g
" "" ¦"' ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ —mim 1—¦. i—iiimi «¦

casa wmm
OURI VES ÁRIA E R1.I.OJÜARIA

Rua Uruguayana n. 13
Acliando-se a casa cm liquidação

por terminação do contrato, pede-
se aos srs. freguezes a ,gentileza
de procurar seus concertos até 30
dc novembro do corrente anno,
não assumindo responii.bilidade
dahi por dcante,

Rio de Janeiro, 4 de outubro dc
1916. (J 93»

OURO
Prata, brilhantes, cadelas do

Monte de Soccorro, compram-se;
ria praça Tiradentcs, 64, Caio
Garcia.

MAISON GLEHÍI.E
1'or oceasião de transferencia

de casa da rua Vise. de Maran-
gtiape iS :i av. Mem dc Sá 20 A,
vciiíleiiios eliapéos chie., para se-
iil(|n!s a 1..S, 18$ c -oS, preço de
riíWhni-, só durante oito dias. Te-
lopli. C. 5; 5.1. S ..6;

Sócio capitalista
Precisa-Je com pequeno capital

fábrica eoiicertodá .crande futuro.
Dirigir-se caria iniciaes A. !•'..
administração "Correio da Ma.
nhã". J 855

ICARAHY
Eni casa de famiiia ailcinã, cem

chácara e jardim, perto da praiaIcarahy, alugam-se 2 quartos com
peiisOo, por i.o.ooo cada 11111; rua
Al_a.es de Azevedo 15;. esqu. rua
Oaveão Peixoto, bonde Circular e
S. S. Francisco. (009 J )

MOVEIS A PREGAÇÕES!!
Comprem na Casa Veiga, Fabri-

ca de Moveis. .Rua Senador Eu-
zebio, 222. k-ivcnida do Mangue.

m.-sso

lf Cura g"aatida com o I3LIXIK
VITAI. DE MARAPUAMA EVOIMBIWA COMPOSTO. Rcrot-dio já conhecido. Deposito: rua da Quitanda, 120, 3 andar, e Uru-

guayatiá, 35—Rio. — Vidro, sSooo. (J „--)

GQSTÜRESnA
• Precisa-se á rua Assis Bueno ?o,
com pratica ce officina, (34.J)

Hai.!;«i3r;íiS!l;;gii««'H;:!!;Efi!im«3S«3i:,:;Sgf«»|

IA CURA DA !
1 SYPHILIS 1

a

Ensina
de saber
adquirida ou hereditária, in- 1
terna oü externa e como (5
pedem curãl-a facÜmeritii

todos um me«o »
tém syphilis gj

O
™ e p.riodos. Escrever: Cai* g
EJ xa Correio, i.S:í. enviando m
m sello para resposta. @
tiE-a^gr^irg^gLisi-iaiiii-gjiLEi-a

Banhos de mar em casa
Vcndem-so na rua Pão Pedro

11. 42: Ourives n. 7; irofiaieiii
Pacheco. rua do.< Andradas. e
pharn.acia Orlaiido Rangel. Uni-
cos imãlysaüos e r.ecomineiiJa«dos
(ior dk.iiio'.os clínicos dcsi.-i capi-
tal. Exijam :, marca registrada
onde »e lè: Silva «joincs S. C.

'6374 Í.R

HBjr-n vr»eL__raj_^^_e_»* z? o^aaaaaatma 3

GRANDE HOTEL
— I.ARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros
de tratamento. Oniimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores e cozinha
de t* ordem.

l;ud. Telegr, uGrau'Jhi.'.el".. ..

0 PALACE-HOTEL
¦Em Caxambti', ainda tem opti-

mos aposentos disponíveis. Uia-
rias, -?ooo c S$ooo.

Xarope Peitoral de Oeses-
sartz e Alcatrão da' Noruega

FORMl.'l.A DÈ BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene t. premiado com medalha
de ouroiia Exposição Nacional dc
iqcS, Esie maravilhosa peitoralcura radicalmente hronchite.;. ca-
tarrhos clironicos, coqueluche, as-
tluna, tosse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervi-
sas. couslipaçõc... rouquidão, siiffo-
cações, doenças de garganta, la-
fy.nge, defluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$5oo, — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua ilos Andradas
n. 4«i; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, io c 31; á rua Sete dc
Setembro, St c DO. e á rua da As-
sembléa 11. 34. Fabrica: Pliarma-
cia Santos Silva, rua Dr, Aristi-
des Lobo n, 229, telephone 1.400,
Villa;

2" AXDAU, C1.NT1.0 COM-
MISItGIATi

A!uga-sc o 2" andar da rua da
Quitanda, 1:3, entre Alfândega c
general Câmara, com 2 salas, 3
quarlos, cozinha, com fogão a gaz,
banheiro com aquecedor a gaz,
próprio para famiiia de tralamcn-
to. Aluguel, e.tuSoiio, próprio tatu-
bem para grande escriptorio.

(M in-*

CAUTELA H. 63672
Tendo-se perdido a cautela :1a

casa 1.. Cei-,|iieira, á rua Luiz de
Camões n. .4, vem o prejudicado
fazer esta declaração para poder
rchaver outra. (M 107

SITIO
Vende sc um que rende ..oo?eoo

mensaes, com 23 alqueires de terra
cm lavoura e pastos a 13" da cs-
tação de E. Ferro Central ;• a 3
horas desta capital; informações á
praça da Republica 11. 21 o.

(S 3143

CHAPÉOS
Últimos modelos, cm seda, vellu-

do, palha, a S$, 12%, 20% e 25$;
tingem-se, reforinain-.se a 5$, e ti?,
mnic. Hos, ,i rua da Carioca nu-
mero 10, acceitam-se aliimnas.

Ouro a 1$850 a i\mm
TLATINA A 7$200

Prata, brilhantes e. notas da Cai-
xa de Conversão; compra-se á Av.
Rio Ui-anco, 105. l.obcrto & C.

(— 435

Bibliotheca de Obras
Celebres

Veride-sc uma coll-ecção de li-
vros, completa, inteiramente nova
e dc qualidade superior, por 200S.
E' encadernada cm Roxburgh. —
Custou 430$. Propostas, por carta,
a Antônio, posta restante do "Cor-
rcio da Manhã".

UNIÃO DOS AMIGOS
Fica transferida para a 5" Lo-

teria da Capital Federal do men
de dezembro, de 16 conlos. meia
mobília dc jacarandá, usada.

(J 7.91

Automóvel particular
Vende-se um automóvel do fa-

bricante Dclahayé, de 1 újjo 11. P.
de força, com pouco uso, esui
actualmente trabalhando com li-
cença de carro particular, paga até
o fim do mino, podendo ser visto
a qualquer hora, á rua Ibiturlinn
11. 24 ('amiga Campo Alegre),
jmito á rua Mariz e Ilarros; trata-
se directamente cmn o prppricia-
rio e o preço é feito a dinheiro á
vista. (J 9S1J

Empregado de escriptorio
Precisa-se de um com pratica

de machina dc escrever, para uma
fazenda a oito horas desta capi-
tal. Trata-se á rua dos Ourives
n. SS, sob. (J98C

ACTOS FÚNEBRES
PORTUGAL

«SANTA ,CKÜZ DA TRAPA
D, Cândida Maria de

Carvalho Ferreira

t 

Serafim Tavares Ferreira
(ausente); Octavio Tavares
l''erieir:i, esposa c filhos;
Alberto Tavares Ferreira,

¦ esposa e filho; Mario Tava-
res Ferreira, esposa e fil.io; Será-
fim Tavares Ferreira Júnior; Pel-
miro Tavares Ferreira, dr. Édiiar-
do Ayres de Vnscon._ll._j c sua
esposa Maria Celeste 1 ürreira de
Vasconccllos (ausenicsi, iRegillii
Cândida Tavares Ferreira (nnsòil-
te); Alfredo Vaz dc Carvalho o

.filhos. -Adriano Vaz de Carvalho,
sua esposa Aida Eugenia Ferreira
Vaz de Carvalho, c filhos, cum-
prein o doloroso devei- de panici-
par nos seus jiiiren.es e pessoas
ile amizade o falléciiueuto oceor-
riilo çiii -*o Ac setembro; em San-
ín Cruz da Trapa, de sua idÕlti.
trada c saudosa esposa, mãe. 'so-
gra, avó, irmã e lia. CÂNDIDA
MARIA DE CARVALHO FER-
REIRA, o oí convidam para as-
sisiir i missa de 7" dia que, pelocienio repouso de sua al.na será
celebrada ha egreja de S. Fran-
cisco de Paula, sabbado, 7 do cor-reme. ás 9 horas, cniifcsshndo-se
nuteoipadamenu. penhorailos poreste acto dc religião o piedade.

(M io.?n

Ignez Marques de
. Oliveira

(ÁN-NIVÉi.SARIO)

t 

Antônio Marques de Òli-
veira, esposa e filhos. Joa-
quini Marques de' Oliveira

e esposa, farão celebrar
uma missa por alma de sua

extremosa filha, irmã e sobrinha,
IGXEZ. pelo que convidam todas
as pessoas de sua amizade paraas.istil-a, sabbado. 7 ilo corrente,
ás o horas, no altar-mór da egre-
ja do Dom Jesus do Calvário, an-
tecipaudo seus agradecimento., aos
que comparecerem; (1 9

t
ÜH„, .

Antônio Maria Alves
Costa

Os empregados da Cum-•panhia • ib Seguros "VA-
REGISTAS'', iinmcusaiuen-
te pezarosos pelo falleci-
mento <k seu inolvidavel

companheiro c amigo ANTÔNIO
MARIA ALVES COSTA,
mandam rezar amanhã, sexía-íci-
ra, 6 du concilie, ás o horas, na
egreja de S. Francisco de Paula.
tinia missa pelo repouso dc sua
alma. Para esse acto de religião
convidam os seus amigos c os do
fallecido.

Antônio Maria Alves
Costa

ÍA 

Companhia de Seguros
VAREOIST.VS, em liumc-
ungem ao seu antigo em-
pregado c amigo ANTO-
MO M.VRI.Y ALVES COS-

TA, manda rezar amanhã, sexta-
feira.. 0 do corrente, lia egreja de
S. Francisco de Paula, ás 9 ho-
ras, uma missa de 7" dia de seu
passamento. Para este acto dc
religião convida 03 seus amigos e
os do talleeido.

D. Mathilde A. Souza
Nobrega

Í 

«Manoel- Celestino de No-
brega, José Luciano dc No-
lircga e senhora, c Luiz da
Conceição Nobrega c se-
nhora, convidam seus pa-rentes c amigos para assistir á

missa de 7" dia, que mandam ee-
lebrar por alma de sua querida
esposa, mãe c sogra, MATIULDIÍ
A. SOUZA NOBREGA, cujo acto
se realiza hoje, quinta-feira, 5 do
corrente, ás 10 horas, no altar-
mór da egreja dc S. Francisco
de Paula. Antecipadamente agia-
decem. (J 97')

Alberto Neri

t 

Maria Iíaydéi de Maira-lliãcs Neri, dr. João Neri
1-erreira, dr. loão Neri,
VUlolpho Neri, Roberto de
Attaydc, Manoel Avelino

Coelho e familias, penhorados
agradecem ás pessoas que compare-
cerain ao enterro de seu prosado
esposo, filho, irmão ,e cunhado AL.
BERTO NERI e participam que a
missa de 7" dia será celebrada
amanhã, isexla-feira; (i do corren-
te, ás 9 i|j horas, na matriz de
N. S. da Gloria. (R 1124

Leopoldino Vieira
Gonçalves

t 

Áurea Gonçalves . seus
filhos convidam os amigos e
liaren.es para assistir á mis-
sa que mandam celebrar
por al.na :1c seu sempre

lembrado marido r pae, na egreja
de. S. João llaptista da Lagoa,
amanhã, sexta-feira, 6 do corren-
tc. ás o horas. .. (M mio

Dr. Rodolpho Alberto
Silveira

t.Tosé 

Moreira Bastos, sua
senhora e filhas, Maria Mo-
rçira Portelia c filha con-
vidam os seus parentes e
amigos- para assistirem á

missa dc setimu dia que fazem cc-
lebrar por alma do seu querido
cunhado, tio, sobrinho e primo
dr.( RODOLPHO ALBERTO SIL-
V-EIU-A, no próximo dia 7 do cor.
rente, ás 9 i|2 horas, na egreja
de S, Francisco de Paula. (R 900

João Tosta do Couto

t 

Atina Gonçalves dc Mel-
lo Couto e sua famiii.i agra-
decem p_'nhoradiásimos a
iodas as -pessoas qiic acom-
panliarain á ultima morada

os restos mortaes de seu praiiteá*
do ii nunca esquecido marido, pae,
parente e amigo, JOÃO TOSTA
DO COUTO, c de novo convidam
pnra assistir á inissa clc mez, íjuc
mandam celebrar na egreja de S.
.loaquim, cm S. Christd.vío, ama-
nhã. sòxta.fèira,; d ilo concilie, á.
10 horas, antecipando desde já .1
Iodos eterna gratidão pur esse
acto dc religião e caridade.

CM 10.13.

Antônio Maria Alves
Costa

tRaul 

da Costa e senhora
e Gastão Pular Alves dt
Souza, senhora c filho*
agradecem penhorados aos
parentes e amigos que acom-

[milharam os restos mortaes de seu
Sempre querido pae, .sogrn e avô
ANTÔNIO MARIA Al.VES COS-
TA á sua ultima morada e dc novo
ó.s convidam, para assistir á missa
de siílimo dia que, por sua alma,
mandam celebrar; amanhã, si xia-
feira, (i do corrente, ás 9 horas, uo
altar-mór ila egreja de S. Frin-
cisco de Paula. (R S/f

Dr. Rodolpho Silveira
(FALLECIDO EM RECIFE)

Í 

Maria da Gloria Comi-
íicntino Silveira, dr. lide-
sio, Edi-inar. Edegario,
liderto c Edilasio Silveira
vem convidar as pessoas

de sua amizade para assistir á
missa de sétimo dia do pas.auien-
to de seu saudoso cunha,ln e lio,
dr. RODOLPHO SILVEIRA,
hoje. qtiinla-ieira, 5 d,, corrente,
na Ca.'li",lral de S. João llapiis-
ta, de Nictheroy, ás >i lioras. cou-
fessaudo-se eternamente gratos,

Eulina de Souza
Barbosa

tO 

viuvo Antônio de Oliyel-
rn Uárbosa c sua famiiia
convidam parentes c pessoal
de sua amizade para assistir
á missa de setimo dia por ai-

111a dc sua sempre lembrada esposa,
na egreja do Sagrado Coração de
Jesus, rna 1'crqiió, Piedade, hoje,
quinta.feira, ás 9 horas, Desde j.i
se confessam gratos. OS 78,1

BUSTOS, MI.I>.l!,!lõl..S, TiVH
TUAS o nllrlhiilus 1'iinilii'os

•iiu-a nioiiiiim-iilos
FUNDIRÃO lMUdl-LNA

150, rua Çninqrin.) —- ltlft

D, Francisca Cândida
de Magalhães

tCasçthiro 

de Magalhães,
Antônio c Álvaro de Maga-
lliãcs, Antônio e Manoel dl
Souza Guerra e Álvaro Ma.
chado agradecem penliora-

dissimos a todas as pessoas qui
ácpnipai,liaram á sua ultiina mora-
da os restos mortaes de sua idola-
trada e inesquecível esposa, mãe,
irmã c prima FRANCISCA CAN-
DIDA DE MAGALHÃES, e a.
convidam para assictir á missa de
setimo dia, qt:c pelo eteitio repou-
so de sua alma, será celebrada,
boje, quinta-feira, .. do corrente,
ás 8 i|e horas, na egreja inairii
de São José. Desde já se cou-
fossam extremamente gratos ao.i
que comparecerem a esse acto de
religião. S 7.1-1

LUTOS
Cuidado com os intrujões
O.i 111'om'letniiios <1» ('asa
diiM Fii/cudas 1-i-ptns, ti-ti-
«Io snliiilii mm continua a
i.x|iioi'acfu> (li) ii'1'ililo d»
ítoiito (lo seu estiilit:k'i'i-
monto nor ími-tu do imli-
villllllS SlISDüitDS, UVi.HIllll
ao imlilí.o du .me a («asa
das 1'iizciKlits lírctns não
tem nsi-iiU-s di! lutos c uão
iiüindu sons cmiifotiiidos a
•Jouiieilio — som rcoclier

lit-didii uma tal fim.
Sli-i-as exploradoras n tain-
oi'111 stisiicitas são íioik-IIiih
<iui! so niiriisoiitaiii r-iino
autiuas i:iinti'!i-MH'sli':is da
Casa dus IwizimiiI::-. Pretas.

I'Iil)ltO S. OUlilUO/i
& HtMÃO

Tel. G. 101,

Casa na Av. Mem de Sá
¦Acccilam-se proposlas para ar-

rendar o grande e esplendido pre,
dio n. ;.io, com magnífica loja
para negocio e dois amplos anda,
res cum sete nuartos cada um «
mais dependências para famiiia dc
Iratamento; tem varanda c quin-
tal; trata-se na rua dc S. Pedro
n. ?_:, loja, com os srs. Cosia
lSraga & C. 350 J

IiOl.lIlíTlM DO "OOHIfKIO DA .VAXH.i" 130
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Cambaleava ria rna. como sc estivesse embriagado'. Proferia, om voi
baixa, plirases emrcct-rtailas, sem ticxo; linha os olhos sombrios, as mão.1
cnispadasI Ora parava, ora tomava a andar com passo nervoso.

—Oh! Que horrível pensamento! Que horrível pensamento! iminiut-
rava elle.

Errou, clitrante lioras, pelas ruas de Crcil, uão sabendo para onde ia .
«ão se p.rèoccnpando com as horas que passavam.

De repente, ao voltar de uma rua, esbarrou com um -homem.
Que diabo! exclamou uma voz grossa, a qual, mudando immediata*

ineiue de tom, e tornando-se mesmo risonha: 1
Ah! é o Sr, Daguerre? Pois ia atiran'Jó commigo ao chão!

Daguerre levantou a cabeça c todo o corpo lhe estremecei!. Os olhos
clilal'árani-sc4!ie, como 05 olhos de um criminoso ou de um louco.

—r O senhor, disse elle, o senhor...
¦K Luiz ViílogtK-s continuou a rir.

Então, é verdade, sou eu! Porque csbugalha lauto os 0ÍI10-? O qinlia de extraordinário cm m,e encontrar:
Nada! absolutamente nada!

S upponltò que não iri ¦ julgava morto,
a cabeça baixa.

voilijüao para a No*

2

-- Viu-me ainda ha uma lior
Daguerre estremeceu de novo. o depois afastou-se com
(li Valognes vitiro partir, encolhendo os hombros:Pobre homem! Está arruinado!
Dc repente perguntou-lhe, sorrindo com ar tim,ii!u:—- Não tem medo de máos encontros esta noite

viça com uma somma tão importante?
-- Ah! tenho o pulso solido e eslou bem armado 1
Daguerre não disse mais nada. Retiroit-sc.

lístá doido, palavra de honra,, murmurou Valognes.
Daguerre não voltou inimcdialamcnte para casa. Excitava-o lebre in

tensa. Já não faltava alto. Tinha o pensamento concentrado cm um só pouto, cm unia idéa fixa.
Era já tarde quando voltou para

quarto..
Tinha o rosto de pallidez singular.
Evidentemente travava-se um combate

lioirçem.
De momento a momento olhava para o

lentamente. A verdade era que clie liem
oecupado.

Eoi á janella c encostou a testa em fogo aos vidros, para a
O menor ruido íazia-o tremer.
•E, nutr, dado momento, exclamou cm voz muito alta:Quatrocentos c cincoènta mil francos!... Ema fortuna!!
Eoi assentarrSe cm uma cadeira de braços, levando aos cube

dos encrespaílos, Reflectia.

de Beaufort. l'cc!

mortal no

relógio, n
via as hora

oração daqti

mão tremia-llie
. Estava muito

efre.

v:o-
pre-

«De repente, levantou-se, c foi ao quarto de Beaufort.
'Mas no momento em qtte ia entrar parou. Ouviu vozes nue partiam d_

gabinete do seu amigo: uma era de homem, a de Pedro: outra de nv.iíiu-i
«pie ells r.ão conheceu logo, mas. que entretanto não lhe pareceu completa-
mente desconlteeida e que o' impressionou como se lhe trouxesse 4 memória
alguma recordação antiga, muito antiga.

Algumas palavras que ouviu d_eí_«ertaram-Jíte a attenção.,
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UVENTUDE
ÍBfliMilOT PRECISA-SE 

de dois tons mar
ceneiros;

ga n. 100.
& rua S. Luiz Gonza-

(7:0 D) J

PRECISA-SE 
de toa menina até

15 annos, para serviços leves, em
cosa de familia, trata-se na rua Ju-
lio César 56. '°ia (antiga do Car-
mo). (946 D) J

Scóàquèos cabellos brancos fiquem pretos, nSo quei-
iria, nao mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
belloe extingue a caspa com tres apphcaeoes

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMABIAS
BiJãDMftrinS e DROGARIAS — Preço 3$000 rs.

Casas e commodos, centro
ALUGA-SE 

uma boa sala de fren
te, a moços do commercio ou para

ANNUNglOS
IA (LUGA-SE quartojndepende.nte, de-
i\«nterhente mobilado .ou nao, com
ou sem pensão, padeira do Senado 7.

ii.' .' (737 *•> '

ALUGA-SE 
uma boa casa com gran.

de jardim e,quintal com arvores,
para regular família, com todas as
commodidades. Aluguel 150$; na .rua.
Dr. Campos Sa Paa 132; trata-se no
Restauram Paris, â rua Uruguayana
n. 41. (36s W—

atalicr, em casa
Senado n. Ç.

de familia; rua' do
(843 K) J

ALUGA-SE 
uma boa

de frente, com ou
rua Buenos Aires 44. *

bonita sala
som' pensão;

andar.
(836 E) J

Ipenhores

PRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar e lavar, para um casal
e unia pequena, para outros serviços;
rua Barão dc Petropolis n. 187, bon-
de da Estrella. (5°8 B> g

iRECISA-SE de uma cozinheir
— Lt

(131 B)

LEILÃO DE PENHORES
CAMPELLO & Cia

Rua Luiz dc Camões n. 36
Fazem leilão no dia 10 de outu-

bro de 1916, das cautelas vencidas
e nrevinem aos srs. mutuários i|tie
poderão reformal-as 011 resgatal-as
até a hora de começar o leilão.

Pkiibi..»™- 
- -T--~.

rua Ypiranga 11. 104 — I.aran-
jeiras

OFFERECE-SE 
um rapaz de cor,

para copeiro ou arrumador, po-
dendo ir pa™ o interior e nao faz
questão de ordenado; trata-se na rua
Paysandu" 154, casa n. 1 — Bota-
togo.  (9<5o D) J

PRECISA-SE 
de moças, com pra-

tica de forrar. Fabrica de cai-
xas; av. Passos n. 46. (687 u) K

EM 6 DIS OUTUBRO DE 1016

fiuimariies & Sanseverino
fRÂVlSSSA DO THEATRO N. 5-E

I.U1Z DE CAMÕES N. i-A
das cauteías vencidas, podendo ser re-
formadas ou resgatadas ate a hora do
leilão.

' 
CREADOS E CREADAS

T>KECISA-SE de uma creada para
jl todo serviço; na rua do Riacliue-
Io n. 15S. (807 D) J

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo serviço de casa de peque-
nn familia c que durma no aluguel:
rua Afidnso Petinn n. 117. (763 C) S

PRECISA-SE. 
A travessa Carvalho

Alvim 11. 42—Ilruguay. uma cre.v
da de 15 a 17 annos, preferível de
cor, para copcira c arrumadeira.

(692 C) R

PRECISA-SE 
de uma creada. para

todo serviço; rua D. Mana n.
(385 D) S

RECISASE
» todo serviç-, .
92—Aldeia Càmpista

PRECISA-SE 
de um official lustra-

dor, que tenha pratica de traba-
Jhar em moveis usados, na rua Vis-
conde de Itauna 157- (37o D), o

ALUGA-SE 
um bSm quarto, na rua

S. Pedro 134. (817 E) J

A LUGAM-sl; "sala e
XVmobilados,: a casaes

Senador. Dantas

quarto,
ou senhores;

na roa Z5.
(601 E) ]

ALUGA-SE 
um bom escriptorio.

rua da Quitanda 51. 1° andar.
(809 E)

ALUGA-SI5 
uma easa com dois

quartos, duas salas, fogão.O gaz
e a lenha, luz electrica; na villa Al-
zira, na avenida Salvador dc ba 1»..

(3°3 '.' 3

ALUGA-SE 
grande sala de frente,

mobilada, com ou sem pensão, luz
electrica, serviço e telephone, a pe»-
soa de respeito. General Câmara, 60.
esquina Avenida.  (300 fc) a

A LUGA-SE ii rua do S. Ben-
^4-to 30, .2° andar, esquina
da Avenida Rio Branco, sala
e quarto do frente, com pen-
são, com ou sem mobília.

(J 782)E

PRECISA-SE 
de uma pequena de

13 a 16 annos. para todo o ser-
viço de pequena familia, Gonçalves
Dias n. 60, 2» andar. (U)

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,

com ou sem pensão, luz electrica,
serviço, telephone. General Câmara
66, esquina Avenida. (361 fc)°

ALUGA-SE. 
em casa de família,

com pensão, a dois rapazes de tra-
tamento, um cxcellente cpmmodc1 es-
paçoso e rejado; rua Silva Manoel
n, 58, Üi

ALUGAM-SE 
hoas casinhas, comple-

tamente reformadas, em avenida,
na rua Riachuelo !-17i aIiiR»el 55*.
pagos adeantadainente. (105 1.) fli

PRECISA-SE 
da uma empregada

para pequena família, de condit-
cta afiançada; rua Barão dc Mes-
quita, 590, sobrado. (702 l>) u

T>NECISA-SE do perfeitas
X costureiras; na r. do Thea-
tro n. 7, 1° andar. — Muie.
Laura Guimarães. (S 784)8

IMPLORANDO Á CARIDADE
AMANCIA, viuva, com CS annos

de edade, quasi céün.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

c além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
''-ANGELA 

PECORARO, viuva, com
66 annos de edade, completamente
cega e poralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinha com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
"'ELVIRA 

DE CARVALHO, pobre
cega e fem amparo da familia;

ENTREVADA, rua Senhor de Mat-
tusiiíios 34, doente iin(»;si!liilitai a
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma tuberculosa; .»»™T«in

FRANC1SCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc ambos olhos e
"'JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
eutrevado sem recursos;

LUIXA, viuva, com oito filhos

SOARES, viuva, velha sem poder
'"MARIA 

EUGENIA, pobre velha
êcm o menor recurso para a sua sub-

SANTOS, viuva, com 68 annos de
edade, gravemente doente de moléstias
incuráveis; , . •

THEREZA, pobre ceguinha sem
auxilio do niiiRuem,^M|<MM<<^

AMAS SECCASE DE LEITE
i LUGA-SE unia ama de leite, es-

Átrangeira, com attestado .medico,
Jcitc fresco. Rua da America 37-

(61 A) 3

TíUECISA-SE de uma creada para
X lavar e engommar; rua do Mat.
toso n. 96. (421 D) J

P~~ 
RECISASE de uma creada para

cnneira e arrumadeira e mais ser-
viços leves, em casa dc família de
tratamento; na rua Riachuelo n..67.

(542 C) S
"ORECISA-SE para um casal es-
X trangeiro, uina creada branca;
limpa, que saiba lavar e engommar.
Acceita-se também com creança. Fa-
xa-se hem; á rua Conde dc BomlimK .1279. (66 C) R

PRECISA-SE 
de um jardineiro 1

muita pratica c que de reíe
com

muita pratica c qiie dó referem
cias; rua 8 de Dezembro n. »oa-.—
Villa Ideal. («53 D) J

PRECISA-SE 
de uma boa lavadeira

e engonimadeira; paga-se hem;
á rua Riachuelo 125. W8 u> '

ALUGA-SU 
um commodo

senhor do commercio; na
um

..., ... rua
GÓnçaívcs DÍas nV"io. 2", com fren-
te -para a rua Sete de Setembro.

(711 fc) B

ALUGA-SE 
um bom armazém, a

rua dè S. Pedro n. 17/. .I«2«""S
ao largo do Capim. 13'° H f1

1* \ ALUGAM-SE
NA

SECÇAO DE PBOPMEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os 

"seguintes 
prédios:

As chaves nos mesmos ou conior-
me indicação nos respectivos carta-
iepam 

tratar das 8 ás 6 da tarde.
s! CHRISTOVAO - R«=> Gene-

ral José Christino, 44, com magm.i-
c»s accommodãçõès para famita de
tratamento, porão habitavel, luz ele-
ctrica? grande quintal, etc. Aluguel
3°MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 80, com magnifica-s accommoda-
cães para familia de tratamento, po-
fio habitavel. lua electrica, grande
,llALTbeDA 

BOA VISTA - Tra-
vessa da Boa Visa, 20,. com 4 quar-
dos 2 salas, luz electrica, etç.

LARANJEIRAS - Rua das La-
ranjeiras n. 453, com magníficas ac-
commodaçõcs para. família de .trata-
mcitoTquintairetc.sas chaves na
nesina 1 11. 410. Aluguel 3oo$oop.

SANTA THEREZA - Rua .de
Santa Christina, 104, com boas oc-
comtnodações para grande faintlia de
trauunento, porto, qmmtfll, etc.

10$ o credio. pa-
.. .. rua General Pedra

114; 
'chaves 

no local; trata se na Coro-
paniiia de Administração garantida,
Ouitanda 68. W6 «» '

ALUGA-SE 
a casa da rua Joaquim

Silva 92 Lapa com boas accom-

'iivêtiída" Co:ncs
(725 F) B

82. venda. ÍZÍ_LL I
TÍÜgÃmTsE dols^bons^commodos j
XVniobilados; .
Freire 112, I°ia

1 4 LUGAM-SE, em casa fran«".
Acom bellò jnrrlin. e hella^vista so^
hrt a cidade e a balna, magnifieos
quartos mobilados c com pensío,
S casaes sem filho. • «toIIijI-
ros, cozinha franceza, luz «««»"'.
logár muito fresco e perto do een
tro da cidade; na rua Costa Bastos
n. 44. Tem telephone. (604I') J

Grande liquidação por motivo de obras
CaSçados poia iodo o preço

CASA BBAZJL
Rtia. T «le Seteixitoro ti. 133

TELEPHONE 5438 - Central

¦^¦¦«¦¦«¦¦¦¦EiEIllBI

I Guaranesia |
Íllll«!l!llllllillIi»lll«liílllB!iil»l»Í

ALUGA-SE. 
por

ra negocio.

ALUGA-SE 
esplendido commodo de

frente, com linda vista, na rua . .-¦••.--
Acre 122. i» andar, esquina Marechal ministrai
Floriano. casa de familia. (565 >'¦>><¦

ALUGA-SE 
por 5o$,o prédio a rua

General Pedra 132-I; .chaves no
local; tr.-vta.so -ia .Companhia de Ad-'_",..!.•.—-.. Garantida. Quitanda 68.

(477 E) J

ALUGA-SE 
um quarto com ou sem

mobilia, cm casa de família, a um
moço enorerto no commerco; na
ma Monte Alegre n. 3^4; ¦ SanCa
Thereza. (388U J

AI 
UGA-SE a ex^ellente casa da

r„a Moraes e Valle .8. çom 
boas

accommodãçõès e perfeitamente limpa,
para ver, na mesma. UE_Í-ii
"tiIUG\M-SE 

confortáveis eommo-
Ados a rapazes solteiros, por pre-
£o7 

"odicos; 
avenida |Mem de ba

14 tendo na parte superior do pre-
uio i.,.. terraço para todos. os inquu
linos, o encarregado de t* a «¦
fiança fará a limpesa dos mesmos.

A 
LUGA-SK o sobrado da rua das
Laranjeiras n. 45', com magnt-

ficas accominodaçõcs ipara família de
tratamento. 'Está aberto das 8 da ma-
nhã ás 5 da tarde. (394 <•> K

A 
LUGAM-SE
com pensão, em

respeitável; na
sobrado.

uma sala e quarto,
casa de familia

rua Voluntários 45 ij
(431 G) J

ALUGA-SE 
por soo$ o_hom

de sobrado "

Huando precisai1 de comprar

TMIECISA-SE de uma boa arruma-
X deira que saiba também lavar c
engoininar; isl largo da Canoca,
loja. (467 "> J

URECISA-SE de uma creada para
J todo serviço de um casal, que
durma no aluguel, com couducla ali-
ançada; na rua Uruguayana n. 3.1, 2°
andar. (=10 C) R

TTJRECISA-SE de uma empregada
X para todo serviço dc um casal
sem filhos, á rua dos Ourives 104,
sob., de condueta afiançada.

(1048 C) M

l>RF"lSA-r-E de um menino até
X 11 nimos, limpo e de boa con-
dueta, para companhia de nina se.
nhora e serviços leves, á rua São
Francisco Xavier n. 84, casa 11. 2.

(922 C) R

MUTAWSBINA
Loção nromatica, única que

destruo a caspa o renasço o
cabello. «ep. Granado & Fi-
lhos o Salão Elias, rua Ouvi-
dor 120 o iias casas de per-
fumarias. (S 6295)3

A mobilia de Sala de Jantar, ou
O dormitório ou a salla de visitas _
Queira nos^o „ 

^>s»^Ses , facilidades de pagamenfo são «nicas

MARTINS MALHEIRO & Cf ' 
^?^???RÓA 

DA ALFÂNDEGA N. .1..
•' ''  '

ALUGA-SE 
um quartOj sem mobi-

lia, com ou.sem pensão para 1110-

ALUGA-SE. 
na rua Corrêa Dutra

39 sobrado, uma sala dc frente ou
um quarto, muito bem mobilados, pa-
ra rapazes de tratamento e do çom-
mercio, (464 G) J

ALUGA-SE 
lima bella sala. sem mo-

bilia. por 60$. em casa de família
estrangeira próximo aos banhos de
mar, e só a gente séria; rua Dr. Cor-
rêa Dutra 74. (W ") g

prédio
da riia Pedro Ame-

rico n. 107, com duas boas salas,
cozinha e despensa com tanque c ter-
raço e mais commodidades para fa-
milia c no sobrado com cinco excel-
lentes dormitórios, cstá_ aberto para
ser visto do meio-dia as 4 horas da
tarde e trata-se no Café Papagaio,
rua Gonçalves Dias 44. (36otQ K

LIIGA-SE ou vende-se o conforta-
vel prédio da rira da Passagem

•n. 100,
mento.
mesma
horas.

A LUGAM-SE casinhas n a
¦íliÀvenldü da Gloria, rua do
Catteto 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Taulu
Passos & Comp., rua Sant»
Luzia n. 202. U

ALUGA-SE 
o prédio assobradado dal

rua Nery Ferreira n. 78, pintado
e forrado de novo. com 5 quartos, a
salas, cozinha, banheiro e mais de-
pendências, iardim e quintal. con»
installação electrica: as chaves esta»
na mesma rua. na nadaria deíonte,
trata-se com o sr. Mario Bastos, .1
rua de S. redro n. 351 tel.. norte
3018. (6483 

t-) Ji

A LUGA-SE o prédio 14 da
-Ülrua do Rozo, Laranjeiras,
com boas accommodãçõès. Es-
tá- aborto das 11 da manha,
ás 5 da tarde. (M870)<.
AMLUCAM-SE magníficos; coinimnka

Ai cavalheiros c moços do cotnnicr-
cio; na confortável avenida Coinmer-
cio: na rua Christovão Colombo 38,
próximo «o largo do 'Machado; trata-
se com o encarregado, a qualquer
hora. (C3"1 ü) *

próprio vara familia de trata-
Trata-se com F. Ramos, 4

rua n. 135. das ia ás 17
(301 ") K

ALUGA-SE 
uma casa por 88$

rua do Cattete n. 214, .
grande quintal. (7io

na
tem

G) J

ALUGA-SE. em

da;

casa de familia,
de frente, mobila

A LUGA-SE espaçosa sala da
¦Afronte, mobilada ou não,
com electrictdade, no 1° an-
dar do uma cusa de familia,
r. Voluntários da Pátria -42».

(11546) «

J\tí
LUGA-SE o prédio da rua Gene-
.rál P'oíydoro n. 65; trata-se na av.

splèndida .sala de frente, mobila- X^ra. ra^ ,;^^ •- 
&

rua Silveira Martins 
(,40. Q) g | 

*°J™™ (087 G) X

ALUGA-SE 
um bom quarto cm casa

de pequena familia "'
senhor 

'do commcreio
ctrica, bom banheiro c
pendente; na rua do
loja

estrangeira, _
tem luz ele-
entrada inde-
Rezende IS9.

(148 E) J

TJREC1SA-SE dc uma lavadeira, á
X rua Dr. José Hygino n. 243 —
Tijuca. f9"4 C) R
"IJ-RECISA-SE de uma copeira e or
X rumadeira, na rua Paysaiidu n.
I92. (877 Cl R

PRECISA-SE 
de um repuchador,

com alguma pratica em torno me-
chanico; na rua do Lavradio n. 24.

¦nRECISA-SE de 20 homens para
X carregar lenha, paga-se 30$ por
mez, com casa e comida; tratar na
rua da Prainha 7, loja- 616a D) h

ííECISA-SE de costureiras
danl

19 A.
JL dantos; Avenida Gomes

e aju1
_ Freire

(6141 D^ S

SÍÍ«Í^elÍiÍ^Atos oü seòarndos. mobilados ou
não, a ranazos solteiros ou 'casal; rua
Rezende 83. sqbrafló. (1046 H)«

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,

com pensão, em casa dc família,
na travessa dç S. 1'rancisco n. 6,
2» andar, esquina da rua da Carioca.

ALUGA-SE 
um bom sobrado, na

avenida Henrique . Valladares 44.
esquina da rua Prefeito Barata; Pre-
ço. 233$°o°. ÍÜ2JH_J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Ma-

rechal Floriano Teixoto n. 64,
trata-se na loja. (413 M J
~k 

LUGAM-SE 0111 casa de íaiuilia,
X*.unia boa sala de frente e um
quarto; á rua do Theatro n. ». a and^

ALUGA-SE 
uni"- bom quarto, sim-

plcsinentc mobilado, muito indcpcn-
dente, em casa do uma senhora; na
rua LarRa 181, i» and. (1045 t) M

ALUGAM-SE 
dois esplendidos quar-

tos, cm casa dc familia; aluguol
reduzido: Constituição 36. '"brado.

;. - - (1088 E) M

A 
LUGAM-SE uma boa sala com
pensão, e um quarto, a casaes. Ç-u

^j..limpo, casa dc
Hospício n. 180

ALUGAM-SE, 
cm casa de família,

uma sala- dc frento c mais dois
quartos mobilados, com pensão, a ca-
«ai ou dois moços de tratamento; rua
do Carmo n. 66. próximo a rua dr.
Ouvidor. ('"33 *•> M

cavalheiros;
NU ujiui»i"t » «•—---
rua Senador Dantas 25.

(1028 E) M

* LUGA-SE. na rua Visconde dc
Xi-ltauna n. 203 (Avenida), uma";
sa com boas nccouimodaçoes ,-l?neUas
nos quartos, quintal e elcctncidado,
aluguel módico; as chaves estão no

1, onde se informa. <8i7E)*l

"ORECISA-SE de períeita-s niudan-
X tes de saias c çorpinhos, So se
acecitam pessoas muito babeis c com
pratica de boas afficinas; Muie A.
Eticnc; rua 7 de Setembro 132,

ALMA 
secca

y
ilo, esquina
(ia*c bem.

de

Precisa-se á tra-
14, sobra-

iladílock Lobo Pa-
(896 A) R

PKEC1SASE 
de uma ama secca,

até 15 annos. trata-se cora d.
Mathilde, à rua Haddock Lobo 49.
sobrado. <»¦ A) J

PRECISA-SE 
de uma moça de 12

a 16 annos, que seja carinhosa,
para creanças; prelerc-se, que íeja
da roça, á rua Mana José 11. 41 —
Esiacio. tgTg A) 1

1ÍRÊCÍS'A-SE 
de uma pequena pi'"

ama secca de um menino dc pou-
ra edade; rua Uruguayana n. 33.^ 2^

„. 11, quarto 6. Cattete, USt)t,)_U

TJRECISA-SH de uma copeira,
X travessa Barão de Petropolis 11.
27 — Estrclla. (1009 C) M

liÍBiiilnniaiiiiiBiniiiiiãl
Sa AO DEITAR... I
. TOMAE UM CALIX DBfk
1 Guaranesia i
iiiiiiiiiniiiiBuaiiB"1111*1'

com prati-
.. ... costura e

aprendizes" para o mesníp fim. Casa
Ratto, rua Gonçalves Dias^.^ R

PRECISA-SE 
de moça

ca de machinas de

PRECISA-SE 
de uma moça que sai-

ba fazer blusas bem; na ™a "n-
rão dc Amazonas n. 50. (4Q4_^ft

RBÒÍSA-SE de uma arrumadeira
que saiba costurar' uni PPllco,-.ft

rua Teixeira Vianna 11. 51°. '355 v>»

ALUOA-SG 
„ - -

Visconde Inhaúma
andaar da rua.

1 57, próximo a
aVcVidaV"Ccntrairpreço' 1.20$; tem 3
hoas salas para escriptorio. (M»'-)»

ALUGA-SR 
uma boa sala para es-

criptorio 110 1» andar do prédio

ALUGA-SE 
o i° andar, muito oro-

nrio nara boa pensão, da rua lliu-
tanda n. 178, esquina de -Visconde
Inhaunia. . .OW h> M

ALUGA-SE 
um i° andar. 3 quar-

tos, 2 salas, cozinha, para família
rua Assembleaou escriptorio; "(w"é)3M

una, cuui uu.-.ôb« h«"  -----
ços 011 rapaz solteiro: oreço.ícoin^pen
àão. 120S: praia da Lapa 7íi;tçlcMo-
ne C. 4881. (aM U g

ALUGAM-SE 
ínagnificos aMjentos

mobilados a casaes sem filhos e
empregados do çoniniercio. coin ba-
nhos quentes, telephone, etc., a rua
da Lapa 11 ¦ 60. (636' *> >

ALUGA-SE. 
cm casa de familia dc

todo respeito, uma boa o bem nio-
bilada sala dc frente, a casal ou dois
rapazes, com pensão; preço módico
rua Riachuelo 158. ('954 *>

A LUGA-SE o sobrado da rua
UX da Carioca, 46. (M 821)

"LUGA-SE uma boa casa, grande,
.para familia de .tratamento, h rua

-FranMsco iMiirato.it 53! as «trave»
estão, põr favor, a mesma rua 3».
trata-se á rua Primeiro de 'Março 90.
sob. (O6' E) '

;í!i

ALUGA-SE, 
em Santa, 'rhereza, a

casa da ríta Oriente 67, com duas
salas, quatro quartos, V.ls<aS.esp»
c bonde á oorta; trata-so na <™*™a-j

A.-2K-1-1 l|»l«l 1« ¦•" "

da rua 7 Setembro 172, (547 K)S

T>RKCISA-SE para casa dc pequena
£ familia, de uma copeira e üim-
madeira; rua da Candelária n.90.
2" andar, '454 

^) J

PRECISA-SE 
de uma moça de con-

díieta afiançada, para arrumadeira

ALUGA-SE 
um bom quarto de fre-n-

to de frente mobilado, a casal ou
dois moços do coimiicrcio. casa de ia-
milia; rua Senador Dantas ig. v-- 

R

I.UÜA-SE o sobrado da rua do
Rosário 8.; trata-se "o Ues.auran-
Rosai-lo Si. í!ft_H_i

rf, bem
mmn'ladã"e 

"linda sala dc frente
para Avenida; rua Evansto V^ga 14^ALUGA-SE, 

'» cavalheiro sdrlov
ir

ALUGA-SE 
o esplendido Io andar

da rua Sete de Setembro, onde
esteve installado o Club dos Albados;
mais informações, rua bete de betem-
bro 1:3. loja. (S20 E M

ALUGA-SE 
uma magnífica sala de

fronte, com ou sem mobília, a
rapazes ou a casal; tem electncidadet
rua da Lapa na.' sob, (718 D _a

novo sobrado da_ rua
aranguape n. 45. tem fogão a

gaz c clectricidadc; trata-se 110 11. 30
da mesma rua. <-8°a í"

c copcira; travessa S.

por tu-
ile
ilePRECISA-SE 

de uma moça ....
gueza, com bastante pratica d.

copeira e arrumadeira, para casa
.pequena familia; rua de Nossa¦d-"» de C°r^IiSL£I

TÍPÍE60S DIVERSir

* LUCÁ'M-SÉ -
xLmocinhas honestas

boas

vard
Isabel

cozinheiras c
e fieis. Pedi-

.. 
'Agenor 

Portugal, na estação
Vassouras, (Enviem scllos).

(675 Ti) K

uma cozinheira
.. ... familia, no boulc-
Setembro, 34 7 — V^lla

(716 B) J
1JUECISA-SEpara casa de

í8 de

4 LUGA-SE uma lavadeira e cn-
iVgoiuniadcira; para vc-r e tratar, na
rua Conde Boinfim ti. 20.V casa 2.

(.173 (-) b

* LUGA-SK unia lnvãüçira; trata-se
XVna rua Conselheiro lerraz n. 19.
casinha dos fundos. l°'a l» J

OÈFEREGE-SB 
um» moça para

companhia dc uma senhora, c fa-
zer os serviços domésticos ç . algu-
ma costura, ou casa de família se-
ria, nãb faz questão do ordenado,
dpciias quer levar comsigo um Idlio
dc 6 mezes. Cartas nesta redacçao,
- A. A. C. (57-' -')- S

Salvador -..--
(459 D) J

¦RECISA-S.E de um menino de
limos, ua rua 7 de .
sob. (5ii4 Ç)

P
tembro 209

PRECISA-SE 
de 

'uin 
pequeno^ para

serviços leves em.casa dc peque-

AIUGA-SH, 
em casa de família,

na rua de"s. José,.. 18. 1,1,1 bom
quarto, a senhores do c»»1»l"$10.,."í;
casal que trabalhe fora. (Í>.I2 W*

ALUGA-SI. 
-

á rua. do Rosário
se na loja,

2» andar do prédio;
115. Trata;

(43-l'K) J

.... familia; na rua
Estacio de Sáj

Colina
dc peque- í i.uC.A.!

,n. 25 — ^Vmcrcio(3o1 L' j | ,1111a sa'.a 1

PRECISÃ-SÍ5 
uma costureira para

caía de familia. Jago-sc confor-
me combinar;
n. 38, sobrado

do¦DRECISA-5E
A lira condueta,

Senador Dn11t.lL
(798 D) J

dí
 dc

Francisco Xa*
(D)

uma creada
para serviço

pi

ALUGA-SE 
um bom escriptorio -á

rua. da.Carioca n. 64, i»j>n >r|
Trata-se no Cinema .Ideal. (í>a,4 ^1 J.

7,U('.A.SH a empregado do com-
ou a um casai sem filhos,

ile frente, independente. -}
casa nãò" tem mais inquilinos. Avcni-
da Gomes Freire 126, sobrado.

Nãd comprem
sem' primeiro yisjtas^
DrogariiGranado & Filhos

RUA UJt^UAYA^, N. 91
Pesagem gratuita ©m ibalnnoa soo-

• sivel a 1 gramma

A LUGA-SE
.Marai

ALUGA-SE 
uma hoa arrumadeira,

para casa de faniil.a de trataraeiv
na rua D,
12, Gloria.

T.uiza n. 60, quarto
(75. 1') J

VINHO
lodo-Phosphafado

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

Escfophtilosò^
]Xevtra.sthettia.

consecutiva a excesso de trabalho
intellectual, etc.

E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos
casosde váchltlsmo, lymphatismo, anemia e.
depauperamento geral de qualquer origem, as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

ALUGAM-SE 
bons comomdos: pre-

ços módicos; na Pensão Jarmp;

11111 hom quarto, na
Sá „. 40. a moço'commercio;";casa de í-™'^',,., 

s

A LU.GA-SR ..--,
^Xnveiuda Mctn d

um casãj;
vier 11. 55"

"rÊCISA-SE 
de um empregado

nara trabalhar na roça; ; trata-
,0 na rua Olça 11. 95- estação de
Bomsucccsso. Paga-se J"?™"^ D) j

TI 
RECISASE dc um menino de i-'

* aniios branco ou de_ cor, -.para
leves cm casa dc família.,
Barão dc Amazonas — 11-

ALUGA-SE 
uma sáji

dep

IbREClSA-SE; 
cm cnsa de um ca-

s'ã| sem filhos, dc unia cozinhei-
ia. Trata-se na ma liarão de Ama-
zonas 11. 66 (Conde dc Uoinfiml

(367 ») «

TiREClSÃiSE de uma hoa cozinhei-
J ra, dormindo no aluguel, e pre-
cisa-se de uma menina; rua Impe-
1i.1l n. 1S0, Mcyer; (7-'Q ») J

1_-»RI-:fISA-SE 
de uma cozinheira,

para o trivial, na rua Com. Jo-
b,m ,, ,5 _ Engenho Novo.. 

p) }

PRECISA-SE 
dc uma hoa cozinhei-

ra. Exige-se condueta afiançada-

servidos
751 rua
jüca.

ma G_encraE Canabnrro
tliristovão.

1_JlTÍ£CÍSASE 
dç uma

ra,
tobrado.

.., 01—São
(10,0 1!) II

lioã cozinhei
irtlia 1., .

(49-' II) S

6

BBBSIIiailt.flWlin ''*f
XAROPE DE 8. BRAZ

Cura tosses, bronchito, coqwelu-
cho, tuberculose e asthma. romai-
o é ter certeza de estar curado.
KE00813 OS 0UTBO8 B O 

^ 
S

XAHOPES que vos otforecem.
Preeo do vidro 2|Jo00 ,

Exija 6 cie S. BRAZ
Drogaria Barocllos— Nictheroy

Depósitos: Uruguay una, 01 j nTr\
Marechal Floriano," 3h f luu
Assemblea 3i... ¦

m

de frente, 111-
jpmdentc, 

"com 
luz electrica,, a

de Uilimuayaiia. S^L-hl—í
:A:LUGAaÍ-SE as seguintes casas
Apara familia: ,
Rua General Pedra n. 150.

para lieüocio c família- .
Rua Mariz c Darros 11. «o,-

diversas cisas, na \il-
Ia lviacuio" desde. . .

Rua José Clemente n. 47. ¦.
Rua Santo Christp dos J"a-

tires tii io-« • .• ¦,,:, '
RuaSaiVr Cliristo dos Mila-

erc=, a loia do 11. i|JO. •
Riia do Cunha, a loja do

Rua da:'j;AÍÍandéga', o sobra.
do do 11. a.-!')- • • • • -

Rua Viuva Cláudio 11.. 3.21.
próprio para neçocio c

Rua do S. redro, a lota do

Rua Ni:' S. 
'dé 

Copaciibana
11; oj.i. • • • • • •„• • '

N. S. Copacabana n. os'. •
losé Clcmeuic n. 4.1, • • •
Ladeira do João Homem 60
luz liJie Contra-Alnuran e

Baptista das Neves 11. i"

i LUGA-SE uma sala dc frente,
Apara rapazes solteiros ou para cs-
criptorio; rua dos Andradas n. i-5-
sobrado. . ^^ (W3 

¦'•) •«

,,, , salas para con-
Rua do Ouvidor n. .'33>

6 da tarde. hj8.|1'.) JALUGA-M-Slv 
hoas

sultorio.
das ia ás

ír.ita.se á rua dc b. Pedro m

I50$ooo

101S000
I23$000

9I$000

IIOÇOOO

101$000

I52$00O

I40$ooo

-3.-,$O0O

354Sooo
142^000
ij6$ooo

I42$000

2o:$ooo

AOS DOENTES
OURA RAIUCUi dtt sono-

rrlióii chròuícn ou iccoutc,
estreitáínciito rto iírctlirn, cm
poucos (Uns, por processos mo-
dçrhòs, sem tlor, Gariintc-so
o tratnmentòj impotencin, sy-
pliilis e ííiolcsthts dn pcllçi
uppl. 60G ó 904. Vacclnns
antigonococcica. Pagamento
em prestações. Consultas dia-
rias, das 8 As 13 o do 3 ás
10 da noite. T. O. 50S1. Ave-
nidii Mein de Sá, 115.

ALUGAM-SE 
uma boa sala e um

.quarto sem mobilia. a.rua Senador
Dantas n. 40. s"b. "2& j! o

EMa,1 casa de familia de. respeito,
aluga-se uma sala de frente con,

duas sacadas, serve para casal ou ra-
pazes, ou escriptorio; na rua 1 ao
Março n. 159; ls*2 h)1

ALUGA-SE 
um bonito quarto, nio-

bilado. com janclla; preço módico,
rua Kiachuclo 12. ('Q3Q '') M

4 LUGA-SU. por 200$, a boa casa
.«.da rua Augusta n. =5 l™'
Thcreza). com cinco quartos., salas,
cozinha, banheiro, ottintal o iardim,
as chaves cüão no barracão ao lado, c
?rata-se na rua Sacliet ... 

^.fjlf£

Silveira Martins 164. (io6oG)M

ALUGAM-SE 
dois bons aposentos,

com communicação. com linda vis-
ta para o mar. com ou sem pensão; na
uraia do Russcll 192. (1014 G)M

LUGA-SE i o prédio <la rua ,T!?m"
bina n. 36, com chácara, 9 quartos,

sala». As chaves no armazém fron-
teiro i rua 'llambina; trata-se na rua
Marques dc Abrantcs n. 142 011
Uruüiiayana 3, sobrado. Preço, 430?.

(931 "1 J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Vo-

luntarios da Pátria 11. 271. Bota-
fogo; tem cinco quartos, duas salas a
mais coimnodidadeo para família; tra-
ta-se na casa dc forraRcns. (336i>),'i-

A LUGA-SE. por 230$. a boa casa
JXái rua Aurca 56 (Santa 'lhereza),

toda reformada, com boas acconimoda-
eões para familia dc tratamentos as
chaves no barracão- ao lado o^'i!.t5:S'
na rua fiachet n. 12. sob. (8.,5 !•)»

em
A 

LUGAM-SE. ---
snl, üina l)oa saia

4 I ÚG VSlv uma cxcellente sala
Aon parte da casa, i rua _ do Itia-
chuelo 74, sobrado. (7=- LJ J

SAI.A 
de frente ou quarto — Alu-

ga-se nu rua do Lavradio n. 181.
(437 *¦•' J

A 
LUGA-SK um quarto, para des-
cansa, casa discreta c preço. 1110-

dico; cartas para Emilia, neste jornal
(L. Carioca 13). 3'" _ _

Pa ladeira do Castcllo
•- para pequeno nego-

10 botèuiüni pegado.
(875 'O R

cisa de um ca-
de frento c um

míario; juntos .a uma pessoa séria
ou a eiunrcgados do comincrcio: ave-
„ida Gomes 1'rcire 129. sobrado

(1007 *) -*1

Oattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SE 
uma creada para lavar e

engommar, cm casa . de família;
para tratar na praça José dc1 Alencar
ti. 16 (quitanda), (868 O) R

ALUGAM-SE General Polydoro H'6
boas casas da rua

í0 jiifi e 172, com
dois' quartos, 

'duas' 
salas c;. mais ac-

eoihmodaçõesi grande quintal e 'tartu-
ra d'aguav Aluguel baraUssimo.

(887 G) K

ÜIíUGA-SE uma hoa sala de íren
Ate. cm casa dc familia. lem ele-
ctricidade; na travessa Oliveira 14.
Uolaíogo. (90a G) 'K

ALUGA-SE em Botafogo o
líllpredlo d» rua da Assum-
pção 100, para familia do tra-
tamonto, com 5 dormitórios^
grande quintal o entrada pa-
ra automóvel. (J 101) O

A LUGA-SE. por 132$.
Xvrua Humaytá 60-X;

o prédio S
urna riunmjiu »•¦«, chaves nos
fundos; trata-se pa Companhia dc Ad-
ministração Garantida, Quitanda 68.

(47-i G) J.

A LUGA-SE. nor 223$. o prédio S
jtXim D. .Marianna 124; chaves no
.armazém da cs<|ui,^S' lrata.se na. Com-
panhia--de Ailmlhistrnção Garantida, a
rua da Quitanda 68. (178 (¦) J

,4 LUGA-SE por 122S. o predio á
1-i.rua D. Marianna 110S; chaves ao
lado; trata-se na Companhia de Ad-
ministrarão Garantida, á rua da Qui-
tanda 63. (48o G) J

A LUGA-SE um
Alado 

' M-. mu quõrtõ. hem niohi-
ru aCarão dc Guaratiba 27.

(595 V.)
A LUGA-SR

Aa loja 11. 1
cio. As chaves

4 LUGA-SE uma sala hem mobila-
Ada; tem tcleplionc; a rua Azevedo
Lima 150. cm frente ao theatro I hy-
nix. iã£° '-'

uni bom quarto, com
cm casa dc familia, para

dois' raóazos; praça 15 de Novembro
n. 30, (5-'3 '•'. B

A LUGA-SE
xXpensão.

ALUGAM-SE 
csuaçosa

frente c esplendidos aposentos, .
casa'dc familia do lodo respeito, accei.
ta„db-se pensionistas externos c lor-
!,aeccn,Ío.:,ò pensão a domicilio, farta c
v-iriailr na rua Carvalho de sa --.
ía,"o io Machado; telcpl.onor.4n9.
Central, LIIIÜL

AiiÜGAM-SE 
salas ile frente quar.

los „ara famílias, de tratamento,
dá-se pensão; praia de EotafORO 86,
tcleplionc 2194. Sul. (M3 '-vlJ

Podsposo^^^^^Talisnían
F dominar vossos inimV

dinheiro cm negócios; ser fe-
moraes,
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'•il

T-inlia Já a mâò no fecho da porta para abrir mas retirou-a c reteye a

rCSPSé 
neSia SS sttfenergia, todo o seu sangue irio para não

lhe eicapar.dos lf^g*|S; „„ qi,al se tinha-demorado ai-

Bu,ÍS£ SeSs dâogiÍso,uflaida de Daguerre, Beautort fora para

alSaCom 
quem conversava elle pois? Que conversa era essa que pareça ter

,!Crt|5u" H«„ÍSf™rdCc? suicídio de Modesta, Marcclüna Langon vivia

Cf 
^relridoTr «""ha causa, pensava ella, sen,, o acaso c sem a

intervenção dc Gerardo...
K oceultava o rosto com as mãos ¦ verdade 

tiuc eu a teria

Passaram-se assim dois ou tres dia:.. .,. f ii,va .-, m;-ie na

lhe havia dito na sua extrema commoçao. Nao. ^Peraja- 
¦_- dll.

Mas de vez em quando o seu olhar meigo e triste fi.\a\a se aemuia

mente no rosto de sua mãe.
' 

gSS&SS? voltava rosto. Contiprehendia perfeitamente aquelle

ciliar. .

^KaRobcrto? Sabes que o amo. Porque não o chamaste já»

Forque tião está elle aqui
Infelizmente cila pen

nes-ses pensamentos. . . . ,„,„„,...,-
l-itialmente, não eram possíveis mais delonga»

SS ^âra^ra le^S otreSo da sua tentativa desespe-

rida:biria tudo a Bcaufort e a Luiz Valogncs.

^'"porVentura não era obrigada a apresentar a certidão de baptismp d.

*I0^o?cra obrigada a cottjessar o seu easamemoj 
q ^^

AiM"cl Z KnitaSto para o casamento, consentimento sem o qual

*S^nn:l°irfa S" Bbífoít a essa mulher que havia despedaçado a sua vida

, ofitá"abandonado havia vinte e emeo annos?

Que faria elle? \r.rcdlina e a revelação do erro por cila pra-'
gonio receberta a mfcg 

g^erito (le GerarÜo?
tirado, assim como a nrtwa 00 f.,h ?

(S isto^m oScf Tantos problemas terríveis, de que nem mesm.

°lltóta^au.foSÇ«tav» bastante fraco ç «nuUo nervo^-

fttlõ mora,
1 raia-ít «  •;- ..;

com Cosia Brasa .V e~.

ALU0A-S1C 
uma hoa sala. para ga-

uinete de medico 01. advogado,
com direito a uma sala do espera dç.

Sn eme,Ue mohilada; rua d»iton.-ti-
tuição di trata-se! conv-Q..°r.^Senii.^

TT.UCA-SE um bom miarto a mo-
A ns solteiros; á travessa das llelj
Ias Artçs n. S. ('Cj7 ±-L

A IUGA-SE; em casa dc familia,
Auma P«umna sala ^Wgj.lJJda /.Uaiidcsa 4a. 2" MjA^Wjhll

AI.UGAiSE 
o sobrado da .rua ;'a

Alfândega 1.90J lrata.sr._mi Jóia,

.,4ILUOA-SE uma loja a avenida
Aliio «ranço 11. r». •«««ífeV'^
niensacs. '•'' —-

,4 I.UGA-SE na nrerjio ^novo.^apa-
Alacetado da rua do Hezcnidç 1 .
Tôr um esplendido quarto, rodeado,de
Jniícllas! a rapaz de fino ™™<$%

4 LUGAM-SE bons quartos, em ca-
Asa de familia. desde 3|$; -raça
Maná ti. -" andar. <s-"_J±j!.

A I UííA-SE um bom armazém, de
A2J 111 x 6. com morada nos fundos.

(NOME REGISTRADO)

Curca a inflammaçâo e pui»-
gaçdes dos olhes

ESem. todas as pharma-
cieiS e drogarias

A 
LUGA-SK unia casa por
ru

Para vencer difficuldades^ plíyslcãs.
cos, destruir invejas e malefícios, ganhar „....,.,"«..,•: vrj-W' T. i.
li,, em amizades e «osar saude c bem-estar, compre ja um CASAL das le-
eiti-i-as 1'FDKAS DE CKVAII; poderoso lalisnían recebido.da índia On-
e,,t-,l 

'_ 
Kcnmctto, GIiA'l'IS, inldrmaçõès miimcosas e interessantes a

niicni enviar .100 réis cm scllos novos do Correio, dcnlro dç carta —
AimTOTEtES 1TAL1A-HUA SENHOR DOS PASSOS, 98,. sobrado.
CAIXA POSTAL, C04 — Rio. U W'

AIUGAM-^f- 
dois commodos. mobi

ladõsfou nãd. com__pcnsão. em casa
de familia; na rua Silva MÍinocl 52.

(1000 E)M

IIGA-SE o hom predio da rua
Menezes Vieira ir», antiga

íiiíalidos:' .chaves, no armazém em
frente, ltczcnde 6C (/JSl.I J
AT

A-iLUGA-SIi
Afanulia; 1
sol) ra ti o

mn quarto, em casa dc
a rua liucnos Aires 160.

(940 h) J

AIÜGAM-SE 
dois quartos juntos,

Independentes, em casa dÇ '»»"'

Ha: na rua do. Senado n. 194. so-

brado. Preço, oo$ooo. (3SjU) i<

quintal c lanuu
iS.t; informações
macia h. 179

Salvador de S:i
haves na phar-

(ioó E) M

4 LUGA-SE um aiiarto. na riia do
AScnado 6. sobrado, a w°s ™
coincnir;'0. <^6 r-> K

4"LUGA-SE "a rua Senador Dan-
Atas a\. cm casa de familia, uin

quarto com luz electrica.. .,(iQ34E)M

,4 LÜCA-SE, por 135$, o chalct n.
Ü., nos fundos do predio da rua b.
José'11. ,V-A; tem .1 (manos 2 salas,
cozinha, 

'quintal, 
luz electrica e mais

comniodiòadès; trala-sc 110 mcsino.
(í4i E) S

. ,.... 152?. "a

^lüTüo" Cattete n. a.-t, çom 
(|ua:

tro quartos, duas salas, grande < u
Wl c outra por 122S; na rua 1 leu-
io Lisboa n. 89, com dois nua,los
duas salas, grande arca c outra por
87$ e outra por 61$, tem grande
quintal.  ('-'° 0)—J

ALUGA-SE 
bom predio na rua Ge-

neral Severiono n, M-', 1,ola;0'
co; tem hoas c arcja.las accommoda-
ções para familia, banhos quentes e
dc chuva, luz electrica, gaz. etc. As
chaves estão no n. 9>, com o sr.
Machado e trala-sc na rua D. Ma-
rianna 83. (33s gj 

s

A LUGA-SE muito barato o grande
ÂXe espiendido predio da rua Ali-
ce ri), Laranjeiras; o l>r«no c5la
aberto, tratando-se no mesmo ou na
rua Dr. Rodrigo dos Santos-.n.76j
cm Machado Coc-lhr^ ; VI»').»

A I.UGAM-SK. por 30$,
XXihtiftnificos cpininoups,
daticia d água. corãdouros,
chácara da rua lluinaytá

3?S c 40$,
com nbvin-

ua grande
11. ^33.

(828 ('.) 1!

,4 LUGA-.M-SÉ as boas casas da rua
ÜDelphim 109 c 115, casas I, II
c VI. Alugueis bariitissimos com
optimas accoilimodaçõcs para pequenas
famílias. (8880),,R

ALUGA-SE 
por 142$ a boa casa da

ladeira do Ascurra n. 130. Águas
Férreas, com jardim ..água nascente
c pomar; a chave está com o vlgta
da casa cm obras, ao lado, (89zC!]K

ALUGA-SE 
um esplendida andar

térreo com duas salas e dois qnar-
los; na rua do Cassiano 11. ¦"•„<J,n;
ria. (&H G> K

ALUGA-SE 
n casal ou cavalhcin

de tralaniento, uma ampla e are
iada sala, cm casa dc familia, pro.
xiiiiO aos banhos dc -mar; nn rua
Uuarque de Macedo 11. 3°. (/82(j)J;

São'
casa $

trata-se com o
Mauá 10, das>

(741 G) J,

ALUGA-SE 
a casa da rua de

Clemente 101; chaves
da

I I

avenida junta 1
•Moraes, praça

i|a ás 4.

A LUGA-SE ã rua dc S. Clemente
/Vi24 "Villa Celorico dc Ilastos', as
casas X c XIII, com tres quartos,
duas salas, luz electrica, quintal e
demais nccoiniiiodações rara família .1
I.ògar preferido pelas famílias. Alui
Kticl iao$ooo. (889 (j) K

ALUC.AM-SK 
duas salas, para es-

criploiios; Kosario 170. (529 b)a

MÍitó
Tira os cabellos supérfluos do ros-

to, collo e braços. Encontra-se nas
casas : Bazin, Hcrmany e Cino,

AI 
UGA-SE uni nuarto

ou casal; rua de 5. Pedro 264. sob
moços

64. sob,
(902 E) M

.4 LUGA-SK a loja com clectricida.
Â.M da rua Senhor dos Passos, 94".
tratando se na rua da Candelária, 53-

(618: fc) S

AT,UGA'M-SE cm casa d: familia
dc tratamento, uma sa'a c um

quarto, perto dos banhos dc mar; na

Poly-
rua

llí( y,,iiu ow* — -

Ferreira Vianna 20.

A LUGA-SE na- rua General
Adoro „. 20, avenida, uma casa
<.n-„ óvu quartos, duas salas, cozi-
nha, clectricidadc, etc; trala-sc; na
rua da Passagem 11 ¦ --!>¦ (302 oj o

AiLUGA-SE 
o segundo pavimento do

predio „. 96, á rua lavarc

,4 LUGA-SE uma boa arriiinadci-
/Via 'portugueza, de preferencia fa-
milia estrangeira; na rua Itanihina
11. 133, casa 23. Botafogo. (935G) J

TTÜG.VM-Slv cm rasa dc pequena
Afamilia, dc tralaniento. dois grau-
des quartos; na rua da Gloria 10.

(9'9 D) R

ALUGA-SEoú st-ui pi
um hom quarto, corti

*..-.,.,., ... pensão, mobilado ou não,
cnlraad independente, a rapaz, saida
para o banho de mar. pela ma 'Ma.

dc Assis, rua do Cattete 325.
(931 G) I

cliado

ALUCA-SE 
un

de familia, a
um bom quarto, cm casa

sen, iillins, próximo aos banhos da
mar: na rua Almirante lamaudnra
n 54- (003 O K

wta>rn?»ii»v»«»ittiiixxTii/aMUxniixajJUUiV'
nu Dcurnin TMnTCPP.MflAVEL

ALUGA-SE 
mn quarto com nen-

são. a tres rapazes, por 60$ cada
Cariocaum; rua sobrado.

(850 E)

lias-
tos, co mtres' quartos c duas salas,
e o -predio á mesma rua 122, com
duas sa':is. dois quartos. _ 11111 grau-
de salão e mais commodidades jara
familia. E-lão abertos das lt as 4
da tarde; trata-se na egreja dc N10
Pedro; a rua Tavares üastos prin-
cipin na rua Hento Lisboa, no Cat-
tete. (IÍ90 G) R

LUGAM-SE uma sala t quarto' 
llia, a pessoa dc trata-

mento, com frente para a praia de
Botafogo n. 302. (701 O) B
xVi

NoRANHO e ^m as "í"LESTIflS D^ pti-i-ta

sava bem iiiiso tudo, e a sua vida esgotaya-sc-llta

uv^ê" 5EMPRÊ o 55WXOHVS-
SABÃO
ARISTOUflO

AIíDAS.
ESPINHAS.
KUGOSIDADES.
CBAVOS,

YERJIELHrDOES. CASPAS. GOLPES.
COSriCHõES. 1'liKüA VO CABELLO CONTUSÕES.

DORES. queimai>i;kas.
ECZEMAS, ERVSIPELAS.
DARTHKOS. INELAMMAÇÕES, |

IRRITAÇÕES,
FRIEIRAS.
FERIDAS.

D 03R- UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL
EM TODAS AS CASAS DE

FAMÍLIAS
— — AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-

THEINA FAZEM DfêSAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA,
nevrálgicas e dores rhettniaticas cm poucos minutos.

Pôde sCr usado por qualquer pessoa sem receio de atacar qual-
qi-cr órgão sendo por esse motivo, superior a todos 0> 6imilares.

DEPOSITO GERAL: ^« ___ -v^

GRANADO & FILHOS
lm»..iiiiTTTT^*"*^m"»mn»M«*r
A LUGA-SE por 435. en; casa de [a-

Atniiiá, uni quarto dc frente, mobi-
lado, com gaz e roupa dç cama; na
rua D. Carlos I n. 94, Cattete.^ -

Deve-se empregnl-o sempre dc accordo com ns Instrnccõcs quo
-i".r acouipuuham cada vidro. H

? * * * _ . . . r,„.. w ..™. .,1, 4.. frpnik 1 *'LUGA-SE o pavimento térreo ,,2

.4 LUGA-SE a tasa n. 2 da rua Ge-
Ancrai Polvdoro n. 250; as chaves
estão na casa n. 6, c trala-sc n anta
da Alfândega n. 161. loja. (523 '..) a

A LUGA-SE um nuarto dc frente,
Amõbilado. a cavalheiro distmeto;
casa dc um casal; largo do -Machado

, sobrado. (sjo '¦) S

1 \I,L'CA-ííK um quarto, nerto do
XjLinar. por 40$. com mobilia e cie.

i ctricidade, cm casa dc família fran-
I ccza; rua Corrêa Duira 78. (s4jG)S
1 —i—¦¦ggn—r——¦

Leme Copacabana e Leblon

AI 
UGA-SE uiu-onarto, em casa de

um casal sem filhos, a outro nas
mesmas condições; â rua dos Ourive»
67; Informa-se na alfaiataria com o
sr. Brito. <¦"¦"' Q ll

ALUGAM-SE 
grande salão por 80S.

e grande quarto nor 40$; casa de
familia; dá-se pensão, querendo: rua
Carioca 40. a° andar, (1032 c; ."

4 LUGA-SE o armazém da rua San-
Ata Luzia 22S; as chaves estão no
230; trata-se com o administrador do
patrimônio do Seminário de S, Josc,
avenida Rio Branco 40. 1° andar, dç

1 ás 3 horas da tarde. (1004 fc)."

4 LUGA-SE um nuarto dc frente .a
iVpcssoa decente, na rua 1.1 dc Maio
17. casa de familia, ('055 t) •«

ALUGA-SE, 
por lOS. um

pi
quarto

para solteiro* com serviço, roupo
de cama c luz electrica; av. Rio I ranço
u. 11, a" andar. (.044 fc) -"

4 LUGAM-SE. em casa dc familia,
Auma sala de frente e quarto, com
luz electrica. a mocos solteiros ou
casal; no beco da Carioca 24.

ALUGAM-SE 
grandes quartos com

duas sacadas, a casal ou cavalnei-
ros a 45$. 50$ e 53$, com ou sem
pensão, tem chuveiro, elcctricidade;
na rua dc Sant'Anna 33, Furtuna.

(913 E) R

,4 LUGA-SE um bom quarto com
.fVcntrada independente; na avenida
Passos n. 4-4, sobrado, em casa de
íãniilia, pata moços do commercio.

(968 fc) J

ALUGA-SE 
-

completamente
do Senado n.

uma sala de frento,
independente; rua

44. («o E) S

ALUGAM-SE 
casas, com sala quar-

to. cozinha e tanque; preço 505;
rua Frei Caneca 356- <3>9 W1

LAPA E SANTA THEREZA

4 LUGA-SK por ko$, o crande c
/Vclaro armazém da rua Vasco da
Gama n. 170. próprio para varejo;
para ver e tratar, na rua baçhct n. 12,
MÍrajl9< ®V P B

ALUGA-SE 
um quarto independeu-

te, arejado c fresco, mobilado, com
hoa pensão, a dois rapazes decentes,
tem clectricidadc e leclphone, sendo
95$ cada um ou 120$ para um so;

rua Visconde de Paranaguá 15-
Lapa. ¦ ('33 F) J

A 'LUGA-SE o pavimento térreo ,,2
.Axla rua Bcnjamin * Constant; clia*
ves no n. 108. Gloria. (570 G) S

ALUGAM-SE 
quartos, para casal e

solteiro, com pensão dc boa casa
dc familia franceza; 3. travessa Mar-
que: Paraná, esquina rua Senador
Vergueiro. (811 G) R

ALUGA-SE 
em avrtiida distante e

socegada, uma boa casa nova com
duas salas, cinco quartos, bom banhei-
iro * dependências. Voluntários da
Pátria 8.1, onde se trata. (670G) J

casa rua
ALUCA-SI.  .D. Marciana n. 5. tres quartos

,4 LUGAM-SE bons quartos com
Avista -para o mar. para moços sol-
teiros; na ladeira da Gloria 37.

I601 1) J

duas salas,
I20$000

uma bonita
w.ana n. $. ,

electricidode,

4 LUGAM-Slv quartos con, pensão,
Acoufortavcis, desde 4$ P°r. di-a, e
uma sala com pensão para dois cava-
Iheiros ou casal 200$ monsaes. luz
electrica, telephone, etc. Pensão ha-
niiliar, praça José de -Alencar 14.
Caltctc. (5474 G) M

A LUGA-SE um
Alado, limpo e _.-,
dc familia, com ou sem pensão;
rua Senador Oclaviano ri. 320, Águas
Férreas, (03n G) .1

ALUGAM-SE confortáveis
¦^prédios modernos, á rua
D. Marciana 87 (230$) o 91
(280$) e ii rna da Passagem

u. 82 (250$). (R 5453)

ALUGA-SE por 250$ a casa da rua
Silva Tclles n. (Í3, Copacabana,

com boa» accumniodaçücs para família
dc .tratamento; trata-se na rua da Al-
fandega 11. 1:, Peixoto Sc C.

(757 H) S

ALUGA-SE 
por

sa com tres quartos
100$ cxcellente ca-

artos c duas salas,
a rua Pereira Passos n. ,18. Copa-
cabana. Informações â avenida Atlan-
tica, 7G2. (55 H) R

. , A LUGA-SE a boa
quarto bem mobi- ; j^ (la ,,„„ Narejado, em ca'a '

c Ii.vsieni»
S. de Co»

ALUGA-SE. 
por 223$.

ri

gaz, etc..
(399 G) R

ALUGA-SE 
uma bonita casa S tra-

ves'a 'Commendador Oliveira 16,
por 90$, duas saias, dois quartos, ele*

|_ ctricidade, ^tç. .- ~ (398 G) R

^ w- »-,« ..-- --... - predio á
.rua Visconde Silva 81; chaves á

rua Conde Iraiá i.ío; lra'.a-se na
Companhia dc Administração Garanti-
da. á rua da Quitanda 68. (483 G)J

ALUGA-SE 
íor 120$ o predio da

rua Real Grandeza n. 332, do
lado do túnel, tendo tres quartos,_ 2
salas cozinha, fogão a gaz, c cctrici-
dade, etc. As chaves por favor no
n. 330. Tratar na rua General Po-
lydoro n. 272, com Campes Silva
& Comp- (6;56 G) J

pacabana 1080, para familia
dc tratamento, por 350$ men-
saes, fazendo abatimento com
contrato; trata-se no largo da
Cariorn 13, com o sr. Duar-
to Felix. B

ALUGA-SE.casa, com 4 quartos.
cm Copacabana, unia

A^wasü, viu .( Muuitos. 3 salas, com
lodo o conforto moderno; rya D. Paula
Freitas d6; pôde ser vista. • (6779 H)J

A'IvUGA-SlC 
a casa da rua de San-

ta Clara n. 34, cm Copacabana,
próxima do mar, próprio para faini*
lia de tratamento; informações no, 5a
da mesma Tua ou nas 'Laranjeiras
n. 336. «io H) J

ALUGA-SE 
uma sala de frente, em

.casa dc úm casal dc todo o re«-
peito, próximo aos banhos de mar;
na rua Nossa Senhora de Copacabana
n. 555-A, casa U ^s. C«ãO H). h
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CORREIO DA MÃNHÂ — aiiínfa*_círa, 5 fle tfiitubr© de lôltí 0

Acaba de sair á luz e já se acha S
venda a nova edição de 1916

PE ____.

0 Méi Foliai
ou— —--•

Manual completissimo da arte de cozinhar
e fazer doces

Verdadeira encyclopedia culinária, onde lia receitas para «™%°\.??.?;

dc coco;
norte, manjares do sul,
qüizer

Mwiüccas, carurús, angus, feijoa das á bahiana com,
«oròs, sarapateis, cangiquinha, etc.

leite

OBRA DIVIDIDA EM CIXC O PAUTES A SABER :

PRI\fI-'IR\ iPÁÚTEi — Cozinlia estrangeira — Collecção completa e

«r™ de 
'centenasde" 

receitas das mais aíaii.adas ?2j^»S^K£S
.1 s omnlias: 'Portuguez.1. Italiana,-Francwa, I«gle?a, Alie ia. Klisa, lur.

cã c Polaca, precedida de um vocabulário dos termo» trauceze» mais cm

pregados na cozinha, nos restaurantes ç nos banquete». v1rjadissi.
<viT.bXD\ 1HKTJC. — Cozinlia brasileira .-- Centenas de variau ssi-

,,ir,, rã te para sVíréharar con. perfeição qua quer. prato fc.cwinta b»

• lclfa, tanto de comidas do trivial como dc iguarias finas e de preparo
, uío conhecido lEspccia dade da arte culinária fluminense, cearense,
S, eira, naiíia nortista e do sul do Brasil; Não existe nenhum o, tro
™vrorite 

trate tio desenvolvidamente e com tanta cxaqtldao da Cozinha

IlrasUeTra como O Cozinheiro Popular- Todas as receitas são verdadeiras,

KaraTÍ-!UG'MT\rpARW.S-- Manual do Pastelelro - Formulário cõ7„.

r'eto pára se 
'preparar 

qualquer espécie de massa, pasteis, pastellinlios,
impada»-, einpadõcs, tortas, croquetes "vol-au-veut", damlas, nugas, pan-

ro:

;mpa ... .
nuceas; poços de amor, etc., etc. .

OÚAKT-N PARTK. — Manual do Copc.ro — Arte de liem servir e
" 

:V niesa 
'tanto 

em casas dc'familia como em banquetes, a .francesa ou

a amerieana, seguida de uma coilccçâo de "menus a cuW'a.(rc;,»^E
Rileira, cm francez e portuguez. de forma n facilitar os "madres d 10-
tel" a organizarem qualquer banquete ; arte de trmcliar os assado», d.stn-
bulcãn d.ii vinhos, nas diífcrcntes partes do banquete, etc, c.c.

¦OÜIX.\ PARTE. — Inteiramente nova — Accrcscida a esta cação.

ALUGAM-SE, 
em casa de familia

onde não ha mais inquilinos, uma
sala e aitarto independei.'.es, a um
casal serio e sem filhos; na travessa
Senhor de Mattosinhos n. 8. Cidade
Nova. (Í14 J) J

ALUGAM-SE 
boas peauenas casas,

com nuintal e muita água; na rua
Visconde Sapucahy 310. (826 J) M

ALUGAM-SE 
boas casas, em Ca-

tumby; trata-se a rua Magalhães
n. a. U'4 J) R

ALUGA-SE 
por 101$. o prédio, á

rua Dr. Carmo Nctto 318-A, loja;
chaves ao lado: trata-se na Companhia
de Administração Garantida. & rua da
Quitanda 68. (479 J) 1

HADDOGH LOBO E TIDA
Ml ¦¦¦ 

-

ALUGA-SE. 
por iíj$. a casa da rua

Club Athletico 01. largo da Sc-
gunda-1'eira, com 3 auartos. 4 salas,
quintal, jardim, banheira, gaz e ele-
ctricidade. (4<5 *v,"

ALUGA-SE 
uma casa. na rua Be-

nedicto HvDpolito 11. 130: trata-so
Haddock,. Lobo 37. (»54 K) S

A LUGA-SE a confortável
-íicasn da travessa S. Salva-
dor '49, com 4 quartos, luz
electrica, água cm abundância,
etc; as chaves estão na rua
Haddock Lobo 303.(-124)li

ALUGA-SE 
o prédio da rua Uru-

guay n. j8i, com boa chácara: u
chaves no armazém Araújo. (8o8K)J

ALUGA-SE. 
á familia de tratatncn.

to, a o:;cellenlc casa da rua Aguiar
n. 31! as chaves estão, por favor, no
n. 33. onde se informa. <4"» K)J

ALUGA-SE 
casa nova. 8o$; traves-

sa S. Salvaipr 32-VIU (Haddock
Lobo); 2 quartos, salas, banheiro, luz
electrica, ele; trata-se ,13-VT.

(tGo 1\) b

ALUGA-SE.Cunde

O LIVRO DOS DOCES
In, pães leves, iratcatix,

bolos, lunctia mayonnaises,Contendo ifinttmeras receitas de Pies d:
rnilhis nclíls. aatcatiN. tijehnhas, biinmtclos, u«.--, —— ; - •

í 1 • 1,-s. forla, toninhas, babás, manjares, doces .de {ruiu, cremes geleas
ni-irineiádas bolinhos, mães bentas, bons bocados, fatias da < In ia.- boto
Vinco trouxas'de 

'ovos. 
fios dc ovos. tabeíes, baba de moças, qucijadinlias,

,)„ ¦AHiadás! bolos de «mor, V«s não vens. doce de qucuo,_compo-- •• ¦' 'iruiús. rvianaz. moraii(
dc

j;.,!u
, „ dc 

"m^T 
cajus; ^^^^^.^j^l^^^S^Sê

«¦n'ixis c'c : biscoitos'de vinte qualidades; pudiii;
cremes deivintíQualidades; doces \le frutas de toda» as qualidades; uvas,

peras, abóbora, limão, figos, marinelus. etc, etc., etc. .

Um grosso volume encadernado, d e j
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas  5$O0O

 andar nobre da ma
„ de Bomíiin 240, com vastas

accomnioiUçõcs e todo o conforto; as
clnives estão na loja pharmacia a.
Tlúago. (4i6 K) K

, V"' ' a™—-1 "

I '-' _9yfC?A N

ri 1 ¦ 11 in ri

Usae

TUBERCULOSE e mais mo-
Icsiias infecte-ftMjta^os

Ouereis
eviiar A^

tift ' 
Aluga-se,compra-se e

_rV vende-se moveis. Cranda

Liqnilailsfi

o^ fabrica do colchOes e moveis

OjAf 

B. do Cattet. Ns. 65 e«57

Telephone 5391 Central
CORRÊA DA SILVA

Os verdadeiros lavam a marca acima. Preços communs

ALUGA-SE. 
Casal sem filhos, aluga

metnile de unia casa, com luz cie-
ctrica: nreço módico; rua S. Cbris-
tovão fiü. casa 22. (500 L) S

ALUGA-SE 
oor 160$. a nova c

confortável caía da rua Amaral n.
00 (Andarahy). própria «ara pequena
familia de tratamento: as chaves com
o encarregado (Li avenida, tio mesmo
local: trata-se na rua Siiclict 11. 12.
sobrado. (Ss.1 L) R

Gonúrrhéas
curam-se rapidamente sem
ser preciso injecções com o
uso da. Opiatina. Deposito,
rita do Espirito Santo n. 20,
pliarmacia Ruas... junto
ao theatro Carlos Gomes.

ALUGA-SE 
um comnindo com ou

sem nensão. um casal, .em casa
de familia séria; rua Malvmo Reis
11. 50. (7S8 i.) J

ALUGA-SE 
o armazém, cora 8 por-

ta», do prédio novo da rua de
S. 1'rancisco Xavier 404, esquina da
travessa Bcrby-Club. (7113K) J

A LUGA-SE. nor 103?.
-t-Lrua

ALUGA-SE 
uma casa dc commodós,

toda oecupada. na cidade; informa-
õcs á rua Salgado Zcnba 47- ClzjrOJ

AVISO
at- •_ í^..„-„,-..-.-, rcnielte para n inlcrior, com n ma-
A Livraria Quaresma ximn hrêvidndes possivci e !»-« <ie
d,-s;.cs.,s com o Correio, bastando, tão somente, «'"i.f.Uâ.^p^iírHAní
í-,$ono cm dinheiro, não se acccitain se.los), írn^AllTA Ç'-, v» niiir-n<i r, 1'linll ,lll.'Ct.*RM)n r dirioi.lu a 1'EDRO DA SILVA QUA-
KESMA, rua de S. José ns. 71 e 73-RlO DE JAXEIRO,

A IjVGÀ-SE o prcdlo 57 da
¦iVvua Inaucmn; trata-se 110
11. 05. (.T 7120) li

A-LUGA-SE o predio á rua Sal-
!_Xvador Corrêa n. 42, Leme.

<7.t-' ¦") J

(10PACABANA 
— Vende-se um

) terreno cm prestações; carta tio
1 ornai do Coiumcrcio, a A. _'.

(141 N) J

A I.UCA-SE. por S.iS. a casa V, com
i_2 salas 2 iiuartos auiutal. electri-
ciila-le. forrada dc novo. á rua Santa
Alexandrina u, 104; as chaves no J17.

(461 J) J

proJio á
rua Salgado Zenha 27; chaves 110

armazém pro\Ín:o; trata-se tia Com-
nauhia de Administração Garantida
Quitanda 6S. (-17-1 N J

ALUGA-SE 
a casa da rua Pereira

Nunes n. s\C, com boas áccomino-
dações iwra pequena familia, frente de
rua, entrada ao lado, quintal, bondes
á porta c aluguel módico: as chaves
estão, por favor, no n. ;ta. onde; se
informa. (8ir h) "t

AI.UC.VM-SE 
Por iò?$ cada um,

03 prédios da ladeira S. .Tanua-
rio ns. 13 c ts, com dois esplendi*
dos quartos, dtras falas espaçosas c
dcpcujcncias, grande quintal: as cbv
ves estão no n. ir; traía-se na rua
da Alfandcrja Sfi, sobrado. (779 D .1

ALUGA-SE. 
por .13$. uma casa, a

rua J^Lid^Gontaii» 
=$¦ __£_j?

ALUGA-SE 
uma c-sa de constrti.

ccáo moderna, por 05$. com 3
nuartgs. duas salas, etc; rua. Lonsc-
llieiro Thoiuaz Coelho 64. Aldeia Lani-
pista; trata-se no 72. tsoa L) a

AlLUGASE 
a casinha n. ;5 do

Boulcvard Vinte'.e Oito <le bc-
lembro n. 245. em v ,Ila Isabel. Alu-
Bticl, fiofooo. Trata-se no 11. 247,
liotequim. C'9 L) «

_ 20$, 255.
30$ c 3s$; na rua Bomfiin 11. 98;

tem' intuía' ajua e muito terreno. São
Cliristovãn. (66.1a I.)R

A LUGAM-SE quartos

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua

Eelipiíe Camarfo .51. Villa Isabel;
tem Raz » luz electrica; as chaves na
mesma, de 1 ás 4 boras; trata-se com
o proprietário, á rua GanbaWi . 67.
Mnd.i. (6280 DA

ALUGAM-SE 
as casas novas, da rua

Costa Gúiinaríic, ns. 39. 41 e 43,
cm S. Chrtstovão, próximo a praça
Arüciitina. bondes de S. Januário; cora
boas arcomniodajocs para familia rc.
Bttlar: as chaves e'tão no armazém do
sr. lirandão. c traiam-sc na rua da
Alfândega 11. 122; alugucio razoáveis.

(5443 L)S

A LUGA-SE por 160$. o sobrado do
__predio á rua S. Christovão 197;
chaves no Boulcvard ,S. Christovão 86;
trata-se na Companhia dc Administra-
ção Garantida. Quitanda 68. (427LU

ALUGAM-SE casas a 110S «1»
__.Condc Botnfini 22Q. (S25 K)M

A LUGA-SE uma ca=a, na travessa
__.EI'sa n. if> (travessa da rua Sal-
gado Zenha); as chaves estão no 18.

(96G K) J

predio da rua Barão
está nbertor das

8 âs 10 ria manhã. (846 K) J
ALUGA-SEdo Amazonas 162

âS ftlELBOR-n.

CUPIM
PARA SENHORAS

E 8EKH0RITAS
maior sortimento

Só na casa

Al! MAGJkZIN DES MODES
ltua Gonçalves Dia-, '20 A

TELEPHONE 4.832

ALUGA-SE 
uma casa. para nego-

cio ou familia; rua Coronel Borja
Reis n. 164, Engenho do Dentro.

(685 M) R

ALUGA-SE 
um commodo, para mo-

ços; rua Coronel Borja Reis n.
166, Engenho de Dentro. (684M1R

ALUGAM-SE 
duas casas, com dois

quartos, duas salas, cozinlia; na
rua Joaquim Silva u. 151. estação da
Piedade. «J74 M)R

ALUGAM-SE 
sala. quarto c cozi-

nba independentes, na rua Vaz
dc Toledo 176. Engenho Novo.

(607 M) R

ALUGA-SE 
uma boa sala com ja-

nella para todos os lados, em lo-
gar alto, cora linda vista, cm pequena
chácara arborizada comoletamcntc in-
dependente, cora luz electrica; rua
Boa Vista n. 55. estação do Ria.
cliuelo. (769 M)J

ALUGAM-SE 
confortáveis casas.de

41Í a 61$; trata-se com Alberto
Rocha, rua Cândido Benicio 502. Ja-
carépaguá.  (600 M) J

ALUGA-SE. 
por 102$ niensaes.com

tres quartos, luz electrica e jar-
dim. a boa casa da rua Souto Car-
valho n. 41. Engenho Novo; as coa-
ves acham-se, por obséquio, no n. 37
da mesma rua. (782 M) o

ALUCA-SE; 
,na E. Ramos, Wo

esquerdo, boas lasas. para mora-
dia tem água. luz, W.-C. c quintal,
a 50$, 6o$ c 70$, com carta de fran-
ça; trata-se no mesmo, a "Villa An-
dorinlia", onde estão as chaves.

(604 M) -

ALUGA-SE. 
em Cascadura. â rua

Barbusa n. 83, uma casa. com ele-
ctricidade e nova. com todas as com:
modidades para familia, por 50$; e
dc graça.  (762 Al) a

Saúde, Praia Formosa
e Mangue

I A LUGA-SE para negocio a boa loja
jrVn. mi, da rua dc Santo Cbristo

¦dos Milagres, já com armações e cú-
ou par.i um bom botequim nu tendi*
iiha. Trata-se á rua dc S. 1'èdro
n. 2.|6. (71S 1) .1

ALUGA-SE 
um sotão,

«ran le sala c ura bom
com uma

__L'sran.ti' saia c um uom quarto, nara
ti mensal, cm casa de família RÔ a
ln-s.-oa seria; na rua Dr. Mesquita
.Imiior n. 7, antiga travessa das San-
.d.-ides, <íi.í D S

IAT.l'G\-Sli o predio do bece
1—.Escadiubns 11. 54. com dois

do beco das
pavi-

mentos; as chaves estão no visinlio.
Trato s; n.\, rua Senhor dos Passos
n. 110. (699 D "

ALUGA-SE 
por iPo$ mensaes a ca-

sa 11. ao da rua dos Coqueiros,
toda pintada de novo, com boas ac-
conimodações Tora familia regular.,
loz electrica, etc; aclia-se franca a
visita dos pretendentes c trata-se a
rua da Bispo n. 210 até o lioras c
i!c;iois das 17, ou á rua Pr. Aristi-
des Lobo 11. 23S, das 11 ás 12 lio-
ras. (390J) R

A LUGA-SE o predio novo. da rua
--.Alzira Brandão n. 118: as chaves
estão com o vigia; trata-se com p
administrador do Seminário de h. José,
avenida Rio Branco 40. 1" andar, de
1 ás 3 horas da tarde, (ioo.t_W*

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72- 72
— A. riXTO & c.

ALUGA-SE. 
por 200$, uma casa,

nova. na rua Barão de Itapagipe,
perto dos bondes Bispo c Itapagipe,
cora 1 amplos quarios. 2 salas 2 .quar-
tos banheira com todas as installaçoes
liygiciijeas para familia de tratatncn-
to, fogão'a eaz, cuok e pequeno jar-
dim; trata-se no 222. fundos. (3ou)J

A LUGA-SE flor 140S um bom c
_\novu sobrado, com quatro quartos,
duas salas grande terraço, banheira
esmaltada; na rua Barão de Mesquita
11, 7,iS. (972 J) J

Qofías de Saúde
TOXÍCÒ REGEKEUADOR DO ORGAXrSMÒ E REGULADOR DO

VESTUE
Curam doenças do cslomaao, flnndo, intestinos dores rlicmiiatoldos,

nervosismo, enxaquecas, ncvralgias hcinorrlioidbs. fraqueza geral e ilos
ori-ãos da geração e manchas da pelle.. Depositários: Drogarias: l'a-
checo; rua dos Andradas 11. 45. — Kio: Baruel & C, rua Direita 11 1
S. 1'iiúlo. <A _j-j

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

A LUGA-SE uma casa. com 5 quar-
__tos 2 salas e todos as commodi-
dades. 

'cm 
perfeitas condições; alugue!

160?; travessa da Universidade 08;
as chav.-s na rua Visconde It.imaratv
n. 124. Andarahy. ()" '•) J

ALUGA-SE 
uma casinha com sala,

quarto, cozinha c bom quintal; na
rua Bella dc S. João n- 34.1 P"
5o$ooo. __________——.-.

ALUGA-SE 
uma casinha, á rua do

Parque n. 12. Harro Vermelho,
íj. Christovão. Aluguel 60$.

(770 L) J

ALUGA-SE 
a casa 1111 da rua

Visconde d: Itamaraly n. . •',
com duas salai, tres quartos, cozinha,
tanque de lava,-. \V. C. o quintal;
trata-se na mesma rua n. 17, onde
estão as chaves. (G7IJ ) B

ALUGA-SE 
o predio da rua Ba-

rão dc Mesquita n. 849; as cba-
ves no 849, onde íc trata. (S4S L) .1

ALUGA-SE 
a casa

Lc

SENHOR
Qtic csüevc atacado por ttm.i

forte TitliCTcnlose o Je extrema
KraVidailc. offdrckli-sc ipara urdi-

•car Bratiiitaincnfe n t«lon que
soíircin <ln cnrcnntdades resp-ira-
lorias, assim como tosses, bron-
cliifes; tosse, conrtilsn, astlima, tu-
liercttlose, 'Piiciimonia, c!c, mu rc-
medio que o curou cotnplMailícn- UHWHUmHHHllg
te. l.sia indicação para o liem tia in"^"™^ _. U
Iiiiflinrrídiulc, é conseqüência dc
mu voto, Dipigir-se por carta ao
s-. liugcnio Aviltar. Caixa do
Correio, 16S2.

A LUGA-SE. por ü2$. o nredio a
-".Vrua Aristitles Lobo 146.IV; chaves
no n 124; trata-se na Companhia de
Adiiiiiüslraçüo Garantida, á rua da
Quitanda GS. (|8i .1) J

A IiUGA-Slü «111 bom qunrto
¦í^piira rntinz dlstincto, por
1_0$000, rom iiensfio, em
rasa dc familia. Tcleph. C.
5101, «ia Andrade lViten-
cs 32. (J 93i)

da rua Costa
,obo n. 99; duas salas, tres quar-

tos. cozinha, eloctricidade e quintal;
ai chaves á rua Jockcy-Club n. 197-
onde se trata; aluguel 102$. (3844DJ

ALUGA-SE, 
nor 120$,

chol'
bonito

.ciialct coiii jardim da rua Eelip-
pc Camarão 11. 71. nara faml ia rç-
guiar: chaves na venda da esquina da
mesma rua. Houlevard 28 dc Sctein-
bro. Villa Isabel. (670 L) .1

A iI.UCiA-SK um quarto om \m
_T\ electrica, a moços, em casa de
li :a viuva; na rua 1'r. Carmo Xettò
«. 11 CCidade .Nova). (772I) S

ESCRIPTORIOS u
M

Alúgam-se duas sala? indepcn- ,<
dentes para escriptorios, alu- 11
gv.el, uma So? c outra 150$; k
110 Largo da Carioca s|; tra. »
ta-sc cm baixo, na Alfaiataria K
do 1'ovo, r

f^TTTTTfüT-_-tt„?.y„-

;A LUGA-SE por So$ a casa da rua A LUGA-SE cm casa dc familia res-
.ii-.li Gainbóa- 269; trata-<e 11a rua j ü-peitavcl, 11111 quarto e sala dc írcii-
da Alfândega 12, feixoto Sr C. j te, a -pessoas sérias, com ou sem

(7,;S I) S |«!r.s.",): não tem outros inquilinos.
•• | Trata-se na rua liarão de Xlcsqiiita

172$ o grande prr-'n. 741. (933 JJ J
ALUGA-SE 

por 172S o 1
ílii» t!,i rua Conscllieíi IV re

A 
LUGA-SE uma casa, para pequena
familia dc tratamento, na rua lvr-

nesto dc Soma 24; as chaves no clj.
(70G I,) 14

ÜJGA-SIÍ a casa da Villa Sans
Soüci n. VII sita 110 Boulcvard

i8 de Setembro n. 316. com 2 sa-
Ias. 1 quartos. W.-C, cozinlia c quin-
tal; preço 110$. (280 L) J

m

A 
LUGAM-SE casas, por 80$. com
dois quartos e duas salas, na avo-

ilida S. Christovão n. 62.;. ponto dç
bondes dc 100 rs. (73° **> J

ROUPAS
São, incontestavelmente, tanto

pela qualidade excellente das fazen-
das empregadas como pelo seu bom
acabamento as que se vendem njL
mais antiga e mais acreditada

Alfaiataria
Leão de Ouro
Ternos sob medida, de superiores

casemiras inglezas, pretas, azues e
de cores, feitos no rigor da moda,
com forros de primeira qualidade
por

50$, 60$ e 70$Q0O

ALUGA-SE 
nor 150$. a casa 199

da rua Soiua Barros. Engenho
Novo; "rata-se na rua da Alfândega
12. Peixoto & C. (759 M) a

A LUGA-SE. por módico preço, 11
__casa I á rua Miüítel 1'ernandcs 11.
ji, no Mõycr, com dois quartos, duas
salas, etc; trata-se i rua 1'urueiredo
11. 26, na mesma localidade. (,!57.'')b

ALUGA-SE. 
oor :oo$ boa taasa,

cmn 1 salas, 3 quartos, luz clc-
ctrica e fogão a gaz; á rua o. Ga-
bricl 11. 69. Meyer. (384 M) h

74
A IDEAL

7 A RUAS.JM
I JL ToleiAone Central 5S24

Moveis e Tapeçarias
F\ VESGA St C.

VENDAS A DINHEIRO E PRESTAÇÕES
DORMITÓRIOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO COM «

PEÇAS A 5509, 580$. 6OO80OO
SALA DE JANTAR COM 10 PEÇAS 800$, 8509 e

1:0009000

E OUTROS MOVEIS DE QUALQUER
QUALIDADE POR PREÇOS

BARATISSIMOS

Rua Theophilo Ottoni 173

ALUGA-SE 
uma casa, com 4 quar-

tos. s salas, cozinha, despensa,
grande chácara murada, bondes »
porta; rua Assir. Carneiro n. 193, es-
tacão da Piedade. (38; M)R

ALUGAM-SE 
os prédios da rua

Francisca Meyer ns. 53 e 57. no
Engenho de Dentro; 2 minutos do bon-
dc da Piedade; trata-se na rua Coro-
ncl Bor.la Reis 243. (63 M) J

ALUGA-SE 
uma casa confortável,

toda forrada c cintada <le novo,
á rua Antônio dc Padua 11. 1. estação
do Riachuelo; as chaves estão na mçs-
ma. com o encarregado de a mostrar;
trata-se á rua da Candelária n. 01.

(74* 
M) S

A LUGA-SE uni menino, dc 12 an-
__.iins. para casa de um casal; na rua
do Cattete 230, Quintino .Uocayuva.

Rná do Hospicio Cauto da rua
dos Andradas

A TiUGÂ-SE por preço módico
^V «m espaçoso quarto cm
casa de família; na rua 1° do
Março 20, 2" andar. (M 825)

I.UGAM-SE bons quartos, com
pensão, a casal c a cavalheiros;

ron noto rnocEsso
Grande perfeição. Mais du-
rabilidade. E multo mais
btiratas do que ns fabricadas
até hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA CAMI3UIXO J

ALUCA-SE 
a casa da rua do Rocha

n. so; tem 2 salas 3 Quartos, copa,
cozinha banheiro, bom quintal e jar-
dim; as chaves á rua D. Anua Ncry
n. 232. (133 M)J

X7ENOE-SE um solido predio, no
t largo do Boticário^ Águas Férreas

('Laranjeiras), por 16 contos, com. 3
bons' quartos com janellas, um dito
para creado, salas de visitas e de jan-
tar, cozinha a gaz, esplendida arca
cimentada c quintal, 'bom banheiro,
tanque, etc.; trata-Se com o proprie-
tario, á rua da Alfândega 11. 137. ¦"
andar. ü 34=) «

A7EXDBM-SE lotes de ten-c-
V nos dc IO por SO e 10 por

67, por 350$ e 400$, a pres.
t ações de 10$ por mez, na cs>
tacão dc Vigário Geral, Kstra-
da de Ferro Lcopoldina; tem
nsna do rio d'Ouro canalizada,
US minutos dc viagem, sendo
as passagens de ida e volta
300 rs.,No local tem pessoa
que mostre os terrenos para
tratar das 4 ás 1 horas da tar-
de, na rua 8. Januário 89,
com o proprietário. (K'80)X

yEVOE.iSR tmlo q,I;0 p^sa:' interessar « (ll,Pm precisode comprar -lianuto, instnlla-
çoes completas de botequins,
hotéis» unrbearlns o outro
qualquer ramo comanorciãl.
Grando qnantidndo dc moveis
familiares, mobílias coiiiplu»-tas, -espelhos de todos os tu.
manhos, cofres, machinns re-
Rlstradoras c pollas, ímmcacs,
corrías, etc. Louça e crystnes
p»ra todos os preços. Não com*
prem sem verificar os preços
desta casa enciclopédica, liua
IPrei Caneca nos. 7, O e 11,
Telephone 5092, Central.

Vl-XDtialáci
DE-SE, em S. Cbristovão, ura

em logar nlto c saudável, por 27:000$,
próprio ipara familia de tratamento;
trata-se ;i r. do Ouvidor n. t.io, com
o sr. Coelho, loja de calcado.

(.1 9S1) N

VENOE-SE 
por 5:5005 a casa dl

rua .Nova <lc Cacbamby 11. Oi,
com tres quartos, tres salas, cu/nlia
com dois 'fogões a (raz, \\\ C,( água
e grande terreno; trata-se na jnesnia.

(K 918) X

TTEXUilí-SE um predio por S:.;nn$,
»' com sete aposentos, jardim, qnin-

tal, etc., rua Tavares 11. 4.1; chave'
no n. 35, estação do Rocha.

(R 91 --) J»
"yrjaXHEM-SE 

cm pequenasV prestações mensaes, lotes
de terrenos de 7 e 8 metros
do frente por 44 dc fundo,
situados na ma Araújo Lima,
esquina da rua Barão de Mes.
quita, Andarahy Grande. Tra-
ta-se na Cc«tpánhlá Predial, &
rua da Alfândega 28. N

VIiXDI;-Síi, 
ou álügd^se tfara foctt-

bati, um optimo terreno, na rua
iNazardth Cdtoca -do IMattnL •bondes
¦de Lins de Vasconccllos, totlo fccliado
a zinco, com gradil na frente, nicdin*
do 44 metros por 8S de íundos. \'en-
de-sc lambem em lotes de ioXí>o;
trata-se com o sr. Avelino nu com
o proprietário, á rua Primeiro de
Março n, u, teleplione 2.599, -Noite.

\fiEN''DE-SiE 
um 'bom predio, a rut

Pedro Américo n. 193; trata-se
com o Osório, á Tito l:-rei Cpmcca
n. 533. l.T ?;-•) >f

TfEXlMvSi; a 2:500* c.ida~lotè~iÍe
1 superior terreno, á rua Souza Crua

11. 33, nivelado e prompto a fler ed:-
ficado, bondes dc Andaraliy e Uni-
euayna esquina; trata-se com o do-
no, á rua do Roáario ri. 147, loja,

(J ,-82) X

ALUCA-SE 
por ;6$. o nredio á rua

Tenente Costa 107; chaves no 11.
iqo; trata-se na Companhia de Adini-
nislração Uarantida. Quitanda 6S.

(471 M) J

ATKXDESI-SE nas ruas Jar-
V dim Ilotanico, Oitis.Maguo-

lias, Arcadas e outras, em
, prestações mensaes dc 70$

\7J:N''DE-SE 
por 11 contos ura !>«¦__. j,,,.,,,. „,„„„ifi„„„ i„,.,D

dio cm Hlotafoío, á rua D. Caroli- ^nl 
«•«••"««, magníficos lotes

de terrenos em ruas recente-
mente abertas e onde já exis-
tem magníficos palacetes. Os
preços variam desde 2:500$
o loto de 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

na ci. 38; trata-se 110 mesmo, com
o proprietário. (R S94) N

TfENDE-SiE 
barafis?inio uma casa

para negocio c familia, na rua
Barão do 'Bom Retiro n. 300; trata-
íc na travessa Hernicngarda ti. 4'j
Meyer. (J 7^o) N

pensão de familia
Colombo 1-4.

rua Christovão
(íoio M) M

ALUCA-SE 
a nova casa da rua Lia

Barbosa 70. com 1 quartos. 2 salas,
cozinha varanda cm todo correr da
casa. etc; cm frente a estação do
Mcver. .'- ;¦  (1015 M)M

ALtIC.A-SE 
por 71S. uma boa casa.

na rua Imperial Meyer. com -

salas, 2 quartos, luz electrica, grande
ouintal 

' '""'* " '

Agua Snlfiatada Maravilhosa
iHMPEmm M toou n cm de fuiuí

Previne e oura as diversaa DOENÇAS DA VISTA
A' Tenda om todas ai Mas Bharmadase DrogariasMS0S GRANADO S C. 1 OE MIM

AI,UCA-SE. 
por 35$. metade dp

predio, com grande sala, dois
... n'.,--, tiram- irtt-i se á r"ua"de frartoc. cozinha, luz electrica; rua

^ Pe ro 
'ô- 

TiVutcU* OoijMJM Prudente do Moraes no. perto da cs-
s- Icdro -"'• u'"s "'c'5- 

1Í£___ taç.io Quintino Docayuva; trata-se na . ^5[ 
Mj j

ALUGAM-SE 
as novas c boas casas

da rua Dr. Dias da Cruz n. iSR,
e Magalhães Couto n. n (Meyer),
tendo ;ada uma 3 quartos, 2 salas,
cozinha copa. quarto para creado. ba-
nheira esmaltada, luz electrica gaz..2
fogões o bom quintal; as chaves estao
110 n. 13 da rua Magalhães Couto, e
trata-se na rua Sachct 11. 12 sobrado.

(S56 M) R

ALUGA-SE 
.por i?;$ o confortável

predio da rua Tavares Guerra S;,
com quatro bons quarios, duas salas
e dependências, flerto dos banhos'\ dc
mar; trata-se na Companhia lidiíica-
dora, á rua Cçneral Gurjão n. 4-
onde e.tá a chave. (;3o I,) J

ALUCA-SE 
uma magnífica casa as-

sobràoaíja com entrada an háo,
duas salas e tres oor.rios eSnaçòsos,
desperisa. cozinlia. banheiro, electriei-
dade e terreno, por :ni?; na rua S>
Luiz Gonzaga 557; chaves 110 í5">
casa VI. (011 L) K

cnvpi:

gens

k I.UCA-SE. por 80$, boa casa. com
Xl-grande quintal, elertricidade. etc;
na rua Esperança 51; chaves 110 11. 53.
bonde S. Januário. (704 L) B

A LUGA-SE, por 130S, uma casa,
__\com tros quartos, na rua Senador
Furtado 109; Irata-sc no n. 99- _

(717 D J

ALUCA-SERo
predio n. .15" l'õ

íòulevard =S dc- Setembro, pro.
prio para qualquer negocio; ao chaves
estão na Confeitaria Villa Isabel;
trata-so á rua do Carmo fo. sobra-
do, das 10 ás 4 da tarde: (.5S0 L)b

•a HmmiweaMKKxmxmamwememmm

F£f-1DAS
darthros, eezemas, sardas,
pannos, comichões, clc, des-
iipparaccni irapidantetuc ttsan-
do Poninda Ltizitana. Caixa
1S000. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 40.-.0

ALUGA-SE 
o esplendido predio. pa-

ra grande familia. da rua Eran-

ALUGA- 
SK um bom predio, por

104$. na rua Gon/aRa Bastos n.
15,0; as chaves estã
Ca m pi st a ^

no iqi; Aldeia
(,ÍQí L) R

cisco liugcnio u. 6; as ciuves no 6,u
(f:.t D M

ALUGA-SE 
barato, n predio novo.

com 3 quartos, -* salas, luz, Raz,
terreno, losar saudável; 2 Unhas de
bondo;; i rua D. Romana CS. depois
do .1. Zoológico. (005 D J

Erancti ti. .--'. i" c 2" lihdarcs, comi A-LUGA-SE a boa casa da travessa
ciiiatro bons quartos, duas espaçosas __Santos Kodrigitcs 11. -•'., C3:n boas
saias e dependências, illuiiiinado 11 luz! acconimodnçõei rara familia. Aluguel
electrica; trata-se na rua da Alfan-1 152$ com i:.ir c electriçidade, aberto 
dica 11. Ró, sobrado; o chave eslí das 10 ás 4 da tarde, Estacio de Sá. grande salão. 4 ouartor,
110 11. 56- O7S li jl ....... . 

. ¦

rá. lt.vr
VIKM
synipioi
sp'rist.1.
SIVE1S

c =
S.: P.\ 15.

c ;le (\\\ü\ vm"v retribuição
1'Hi.Ü COKiREIO, cm carta fechada
nas ou manifestações da moléstia —
que receberão na volta do Correio.

— Caixa do Correio. 1125,

A todos
03 que Síif-
frem de
qualquer
moléstia cs-
ta socieda-
ti e envia-

de atrar-sc, EN-
— nome, inovada,

e scllo para a re-
Cartas aos IN VI-

A LUGA-SE a c.-.sa da rua Jockçy-
ÍCS-Cltil) 11. 260. em centro dc jardim,
tenJo orando varanda, 2 grandes sa-
Ias, 3 quartos, copa. cozinha c quarto
de banho, com tudo que é necessário
á familia dc tratamento, e cm baixo,

- grande salão. 4 nuartor, despensa, sa-
(760 .1) J Ia dc cnironutinr. banheiro com W.-C.

c lavatorio; trata-se nn rua Jockèy-
Club 11. ?62, e depois das o horas. .1
rua de S. José 11. 03. 1" andar,

(.155 L) S

A 
I.UGAM-SE os prédios novos da
rua dos Uaildclranfa ns. 42, 44

e 48, com todo o conforto para fa-
milia de tratamento; tis chaves, por
favor no n. 32; tratá-se com o ipro-
¦prictario, á rua Senador Vergueiro
n. 51, teleplione 2279 iSÜK Aluguel
mensal, asòSooo c taxa .auitarla.

(-na L) J

A LUGA-SE n.ir 81S. o predio á
i-Xfiia Costa Pereira .s.í: chaves 110
11. 4S; trata-se nn Companhia do Ad-
ministracüò Corantida, â rua da Qui-
landa CS. USa L) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua .lo-

ekeyXlub _|, com _ salas 2 quar-
tos. cozinha, copa banhos frios c quen-
tes. W.-C, varanda, jardim c grande
quintal, foírão a Raz c luz electrica;
preço medico; ver e tratar, á qualquer
hora. (143 1.) .1

A LUGA.SF. nor :oo$, a loia do
_irX.predÍ» á rua S. Christovão 19"!
chave-, n'i Boulvcard dc S. Christovão
t!6; trata-so na Comnaphia de Admi-
nistração Garantida, Quitanda 6S.

(47.1 LI .1

A il.UGA-SIÍ por Soí o predio novo
__.n. 7 du rua Unibelina n. =3.
Cancetla, quatro grandes _ commodós,
cozinha, quintal, lua electrica.

(.5 D R

AliVGA-Sli o prcdlo da rua
3-V<la nella Vista n" 115, Ku-
gonlio Novo, com 4 quartos,
duas salas, cosinhsi, grande
quintal, olcctrlcidmlc, etc.
Para ver c tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
1829000.

esquina.

NICTHEROY
ALUGA-SE 

Para grande familia. a
casa n. í da rua Luii dc Andra-

dc. cm Paquctá; trata-se na Compa-
nhia Piedial, á rua da Alfândega
n, 2«. U)

ALUGA-SE. 
para familia^

ri
casa da

rüã cío" Cafinçíi n. 58 (Lins c
Vasconccllos); as chaves estão no n.
56, e trata-se na Companhia "re™}'.

á rua da Alfândega n. 28. (M)

ALUGAM-SE 
cosas; trata-se a rua

Itciirique Schcilc 11. 7, L- de
Dentro. (9^3 M) J

ALUGAM-SE 
casas, na estação Cos.

ta Barros. Linha Auxiliar tia hs-
Irada de Eerro Central do Brasil;
trata-se com o sr. Bernardo ua mes-
ma estação. (')<>3 M). 1

ALUGAM-SE 
casinhas á rua l'cr-

nambueo i'3i. K. Dwitro. com sa-
salas, quarto c cozinha; «reco 3i$ooo.

(Q04 M) R

A LUGA-SE na estação do Rocha,
_"_á rua V)r. Jofc l''elix n. 36. casa
3', uma casa para pequena família;
trata-se no 11. 2; aluguel 55$ooo.

(<ji7 M) B

I A LUGA-SE a boa casa da rua Lo-
__.pes l''crraz n. 15: chaves c tratar
110 17- A Barro Vermelho. S. Chris.

| tovão. (587 Li I

i i LUGA-SE a boa casa da rua Dr. i'__.Camicr 10 lockoy.Club: as cha-1
; ves na c;:jti n. t da villa. (460 I.> J 1

».1.1"
_a.cs'si

boaV 1.1'.A SE por preço b.irato,
_-'Vc5?a coiii lioií1 quartos, duas salai
p bom nuintal. lnforma--ec á rua Car
<loso 'Ma.-inho n. 7, escriptorio. Prais
lxrn-.iisa. (8S4 1> •'

AvIiUCiA-SIí o prcdlo da rua
*^São Luiz Gonzaga 11. 3-1S.

AI.UCA-SE unia boa casa. sita á
_r\r;;a Prcctdcntc Barroso u. p3; tra-
t.i-se na rua Eelippe Camarão n. 14;.
casa 3. (w )) M

A LUCAM-S1C casinhas, em avenida.
_TXconipictnmcnte limna?; nluíruel 75?
adeantadamente; informações á rua
Francisco ííuRCnio 180, com o sr.
Sodré, (104 M) U

'ÁS

por pre;o barato, boa
<lo'S ouaitos, imia sah._^s.-10 lMV/ t;„Ià/..,sa ,,, a,IS, i ; i.t;i,A-SI'. nor 80$ men'„ '-"re«'!"il- 

rio Praia! A* cluivcs estão uo armazém, | A-casa ¦ da villa á rua 8 de-Dczcitn.11. /. escnpiu.iu. ii.iu. _<„, bro 11. Si-A. com sala de visitas que
(bS0 li Kt Qlll frente. (JJSIO) 1 tilmi,r,„ ,„•„!,. servir dc quarto, nir* " "" " " sur independente, sala dc jantar, dois

quartos, cozinha, W.C. c banheiro com
fconimunicacão interna, tauauc para la-
vagem, luz electrica c ouintal; para
infornta;5cs. á mesma rua n. no. e
trata-se á rua Theophilo Ottoni n.
45. sobrado. (848 L) M

___v_

mmWZSsxt
/ilSiivsi—lífci-^isja

A CU ARA SYPHILIS
Adquirida ou liere.-Ütaria, interna ou externa cm lo-
<i:ts as manifestações: llhcumati.mo; Kczetnas, Vlcor.is,
Tiurfctrcs, Kscroíulaá, Dores musculares c os^cas. Oo-
res de cabeça iiocturnaí, Ulcçras do Kstómago, etc,,
^c coii;c:_iíc com _

I.UIOTYIj
Poderoso nntisy*
tihiíitieo. Eütnl-

riador das iii\ptl-
rcj.-.s e microliios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto es-
tinia i.!'c'.lc. etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
et..). Peçam prós-
pecto*. Vende-se 1
uás boas pharma-
cia-, Pre;-. 5$.
II'.... geral: Ave-
nida Gomes brc.-.e
po. Tcl. i:oj. *'.

ALUGA-SE, 
á rua S. Francisco

Xavier 6,i:j, boas cacas, com sitiar-
j los. 2 salas, cozinha, quintal c instai-
; lação, nor £0$. í'-,iJ:,_l

i A I.ÚGAM-SE sala e quarto com
! xS-janetla, cnsa de pequena familia.
h.Maltoso 30.1'. lionde dc cem ríis a
! porta. I'crto de Haddock Lobo.(360 D B

A LUGA-SE a um casal bom quar-
_-_to e cozinha, á rua Christovão Pc-
nlia 33. estação -da Piedade. (870MJK

TlUGA.SE uma casinha, por 50$;
Àtia rua D. Maria 71, I'.. da Pie-
dade, com : quartos, uma sala. cozi.
nba e quintal; a chave está 110 n. 73.
onde se trata. __('"b'' 

JI)

ALUCA-SE 
a casa da rua Vieira

da Silva n. cs. com bons coiiuno-
dos c qrande terreno arborizado; tra-
tn-so na rua Engenho Novo n. "•'¦'<}
Sampaio. \^7i ^w J

Compra €
e terrenos

I>OTAKOGO 
— Vende-se 011 nlu

> ga-se o predio da travessa Soro-
caba n, 7S; trata-se 110 mesmo, das
9 ás 11 da manhã. (700 S) B

("10MPRA-SE 
casa até. 2:500$, fc

J Cascadura para baixo, perto das
estações; escreva a M. Silva, ou vc-
nba á rua Honorio n. 125 — T. os
Santos. (603 >•) J

b;MiPKA-SE um predio . cm Bo-
tafogo, 3 quartos para cima. Car-

tas nesta redacçao, com preço, n —
Z. 7.. (117 N) J

\T'EXDE-9E uma casa na rua \-'tiva
T Cláudio n. 08, contendo c quar-

tos, 2 salas, cozinha, com 20 metro»
de frente -por 33 de fundos. Preço
de oceasião 2:500$, ILlnha Auxiliar,
parada llercdia de Sá; trata-se á rua
Machado Coelho «1, 112, loja.

(J 80C) S

ViENOE-SE 
por 35:000$; (pecliln-

cba), o confortável predio da rua
General Polydoro n. fio, edifícado em
um terreno que mede 13,50X5.-, con-
strucção solida e com varias linha!
de bondes á porta; trata-se com c
proprietário, á rua do Rosário n. i^^.
Casa 'Dixic, das 3 ás 5. (.1 7S3I N

\nvMPiE-SE por 4:500$ tuna eas.1
V que vale 9:000$, *ia rua /Vrcliiaa

Cordeiro, entre Meyer c Todos ns
Santos; para informações á rua do
Hospicio n. 13, ctiarutaria. (.In5<i)N'

ITiEXIHEM-SE terrenos em Copac.i-
\ batia, nas ruas X. S. de Copnca.

¦bana e outras, proniptos a edificar;
cartas nesta redacçao a 7.. Z.

O 773) X

XfiEXOEM-Si; magnificos lotes, de
t terrenos, situados cm S. Christo-

vão, na rua Bahia, logar -muito satt-
davel, e por preço razoável; para
mais informações «om O. Estrada, á
-rua do Rosário n. 114, cartório, das
2 ás 4 horas da tarde. . (S 35-t) N

«n-;x-DE-SiE, «o dia 6 do corrente,:
V ás 12 12 horas, cm praça. 110 jui-

zo de or.pniíos, á rua dos Inválidos.
n. 153, o predio da rua da Fazenda
da Bica 11. 25, distante 2 minutos
da cslaÇão Quintino Uocayuva, atui-
ga Erontiii; este predio é construído
¦de paredes dobradas, tem duas grau-
des salas. Ires bons quartos, cozinha,
etc., telheiro fechado de madeira,
tendo tanque e caixa d agua, bo:n
terreno dc 11 por 50 metros c est.1
avaliado cm 4:500$: pôde ser visto
das 8 lioras da nwihã ás 5 'horas
da tarde. . -(iB 681) X

\TiEX-l>l')M-SH, 
cm Botafogo, á rua

Assumpção ns. 20 c 31, tres pre
dios meio assobradados, novos; .renda
mensal de 300$, no mviiino; na 'base
de 20:000$, o proprietário acecita pro-
postas razoáveis, á íiicsma .rua n. 15-,
das 10 ás 4 hs. da tarde. Não se
adinittem intermediários. (Uon).X

A LUGAM-SE os confortáveis pre-
üdios á rua Anua Nerv 43" c 432.
cm frente á E. do Rocha; trata-sç
General Câmara 80. (860 M) R

ALUCA-SE. 
por .10$. uma casa. á

rua Tavares Guerra n. '-tt. cm
Xtádiircira, com 2 salas. 2 quartos o
cozinha, pomar, tanque; tudo indepcn-
dente, a familia de tratamento; logar
muito saudável; trata-se no 34.

(871 M) .1

i LUGA-SE a casa da rua Dr.
_-j.lMc.u1cs Tavarei 11. Co. Villa Isa-
bcl, com tres quarios, duas salas.
quintal, jardim, etc. Aluguel, 100$.

1 As c'::ivcs nn II. íj|. 17000 1.) J

.AVr.UCA-SI
áncisco

63.

n casinha IV
Eugênio n. 61;

(82

r;ia
chaves
Li M

A LUGiUI-SE uma boa sala c um
_\bo::i quarto; á rua Barão dc J. ba

(441 L) J

lA-Sli 11:11 lum ;redio reccav
rmado dc dois pavimentes, cn:n\

1 armazém, tendo o sobrado ditas.]
e bons quartos, cozinha, banhei"-

;tc; na rua do Livramento 3?;
ave está na rua da Satulê _o;,
uaute. Aluga-se jvinto ou sc;m-
nente. Wk 1) J

Catümby, Estacio

"í'ó ilfi arroz DORA"
"Medicinal, adlicrcnte e
perfumado. Lata, -$coo.

Pelo Correio 2$50o
Perfumaria

jDgLAHDQ RANGEL

4 l.fC.AM-?!; boas sa\*ts iridependen*
«TV lentes, pequena casa nos fundos

do Ilispo.. nin flM,»!^1'''1' grande quintal; na rua do Ilispo.e Rio Comprido\^ ^^ ° *%$?í>;;í

i Lt?GÁ-SE. nor 220S mcn=aos. a
Acisa nova, de sobrado, á rua 8 de
Dezembro n. 81, lendo, no pavimento
superior. 4 bons quartos bom quarto

: dc banho com banheira servida pnç
I agua quente e fria. lavatorio, o W.-C

e no inferior, salas de visitas c de
1 iantar, copa. cozinha, despensa. W-;
j C. e um quarto; nara informações, a"mesma rua 11. 110, e trata.so á rua
I Theophilo Ottoni 11. 45- soma do;

4 LU ti A >:; na-.a boa casinha, deu.
/"Vtro íj;- tuna chatara. octn quarto,
(*ãtn dc jantar; cozinha, rom agua
nasvente; na irav.svi do Navarro n.
= : ar.t*C'>; informações na tnesma tra-
veasa ti. Si, venda, por favor.

(271 J) J

\ LUGA-SK o sobrado «In rua
•^SBitr/io dc Gunrntiici ri. -5.
Irntit-sc 1111 rua Sitclict 15.

(J 806)

LIT. \. '. 
tuna casinha com s-

cozinha, na rua I*\i!
iníormaçues, ua venda.

(270 11

4 i,0*. \-SK, para fautllia. a boa ca-
>Ah.i da rua da lístrclla n. 27, com
eraude ei.ácara arborizada e bons ac-
ocmtnodaçSea: as cbav£»3 çncontra.hi-
se na mesma; para 1 ralar, á rua Vi
cuide 1

i LUGA-SE a casa da r:a Dr. Silva
ÜIMiito n. 28. próximo ao ltode-
vard 2S de Setembro. Villa Isabel; as
chaves cr-tso no 26; trata-se com o
administrador do Seminário de Sao
losé. avenida Kio Branco 40, 1" an-
dar, dc 1 ás .1 horas da tarde;--

Ciou; 1,1 ^1

CURA OM Sü

A I.UCA-SE. nor SoS mensaes. a
-Mca.-a n. 5 da rua Visconde dc S.
Vicente, 110 Andarahy Grande, com
dois quartos, duas salas entrada ao
lado. quintal cercado, luz electrica,

iiliamna ^J armazém. (iin.T)t I «te: as chaves estão 110 11. -.. o trata-
 i se na avenida I!:o llranco 11. 4S.

(050 D .T

O especinlisla llli. CAllIiOS t)AUDT — rom longn pvn-
<ic:i tir.s liospllnos europeus, garnntc ;i curn, em curto espaço
«In tempo,' du ÍMPOTEXCIA, quer se.jn dc fundo sypliilitieo
¦medular, quer cm eoiiscqucu cia á ticurastlienia sexual.

Trata :t frnquezfi m-uünl, suli ns diversas fôrmas clinicas
c(jeculações prematuras, perdas scmlnacs. perdas dc plios
pliaíos, prostatorrliéa, etc., como tnmbciri motivada pela iu-
íucçno gonoeoecica. Xão faz 11 ~t, Ue incdicnmeiitos, nem
applica a massagem reflui.

Tralamento moderno, perfeitamente indolor, dc rosul-
Carlos seguros e com npparelli mem especial.—Consultas á
8_a Uruguayana -iií, sobrado, das 2 13 ás 5 horus. (S7101

,\ 1,1'ttAM-Si: as rasas da rua
XVJ). Maria 71 (Aldeia Cant-
pista), transversal á rua Pe-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, - salas, cozinha, ba-
nlieiro e tanque de lavagem,
todos os commoilos illuniina-
dos á luz electrica. As chaves
no local, 'trata-se na van Gpn

n. ^
t^tmmsmmamasMamsjmmJssmt^smsvM^mtsm

SUBÚRBIOS
A LUGA-SE. per St$, a boa casa da
íirin l''igueira_n; 190. cstoçüp do
Rocha; -have* está .. -'0.1

(?a6 M)

A LUGA-SE por Co$ cada uma das
tXduas casas novas, assobradadas, á

.-., oi .,„,..:..,,. ,i„ ,.i. ' rl|a \" da Costa ns.'S.i o S.5. Inli-iu-
raives Dias 31, pro.omo tl.tt t- . „,a co.„ crrl,io ,niin,al D|antado ;
dado, a poucos pavsos (los | trata-se á rua General Canrara n. 1:5poucos
bondes de Aldeia Cumpista, j
cuja passagem om duas se- \

(696 II) It

A LUGA-SE uma c,
_\do Uom Retiro; trata-se na nu*

na rua Darão
iiisnía

(5S-- JI) S

de família umA LUGA-SE cm cisa ... -
-—jiuarto com pensão, ti um casal
de tratamento; m
Cruz 537, Alcycr

rua Br. Dias da
(401'MIA

AVISO MUITO ÚTIL! V
COLLAfilNHOS DE LINHO

VIRAOOSOÜ OIREITOS l i
3por2$-6por 4$-12por8)
COLLARINHOS OE LINHO

SANTOS OUMONT
3por2$500-6por 5$ - 12 por 10$

OS ÚNICOS QUE SE
EKGOMMAMBEM

\TRNDKM-SE cm prestaçõesV magníficos lotes dc terras,
na rita Silva Telles, em Copa-
cabana. Trata-se nn rnn da
Alfândega n. 28, CumpanliiH
Picdinl. W
XTEXDE-SE unia casa c boa cha-
\ cara, tia rua Olinda n. 19, esta-

ção Quintino Bocaytiva, lojfar «.üto t
saudável, distante 5 minutos, ou um*
lote todo arborizado, (J 750) N

TTIE.VDE-FIE lima isid-eàr IPreinicr,
T cm fierfeito CStndo; tratai', avení-

da Passos jCljS, com Ta.viiic.
(U SSi) O

\7"RXI)K-SE por 9 contos es.
V plcndido prédios com en-

trada no Indo. 3 quartos, 3
salas, grande quintal, etc. Of-
fertas o tratar -com dr. Tolen-
tino de Campos, rua Tlieoplti-
Io Ottoni 83, 1° andar.

(3 709)
TfiEXDE-SE um predio novo, em

V Villa Isabel, com a quartos, i
salas, etc., -terreno ao lado, por <
contos <le réis; trato-Sc na rua dc
Ouvidor n. .108. sala 3, com o «r.
Cândido. (S 7C1) N

A LUGA-SE uma casa. nor ;o$. com
_Xduas salas, dois quartos, com lu*,
agua; rua Pereira Landi n. 5?, a
dois minutos da estação dc 

"Ramos.

(i.14 M) h

A LUG \-SE por 100S. lindo predip.
_\á rua Condessa Belmonte 10.1-A,
Eiifrchho Novo: .1 nuartos, 2 salas e
mais deneiidcucias. ouintal. eloctricida-
de; chaves 110 10?; Irata-se
de Maio
l.yrico.

\WdSkt sfiwss
IS^zmBBÊBÊ cariocas?
^iiii iiiii_fihi__---«-i-----i» _m_ 11 -11—-l"

VIEXDE-Slv 
um terreno na 1'ieda-

de, com n ms. de frente por .i.i
de fundos; trata-se lia rua Hclla de
S. João n. e,u. com A. C. AL Co.-
operativa do Arsenal de Guerra, 'das
9 ás 4 lioras. (R 606) N

TrENDEM-SB na "Villa Pavii-
\ na" cxcellentcs lotes de ter-

renos em pequenas prestações
de 5$ em denntc. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Rio d'Ouro o procurar cm
frente á estação da Puvurin o
escriptorio da Cqnipnnlifa Pre-
dinl. Prospectos 

*c 
plantas sãc

distribuídos na rua da Alfan-
degn n. 28, ü

 rua 13
armazem. em frente ao

(7038 M) B

ecoes é dc 200 rs.
100$ e 1103000.

Alugueis
A LUGA-SE.

iTXfamilia dc

A LUGAM-SE duas boas caras asso-
Übradadas, entrada ao lado. tc.ulo,
uma, 5 ipvirt.is. - "Ias. porão Intuía-
vcl craitde lerrer.o arborizada, etc.,
oor 1125. e outra, menor. pr>r pis;
as chaves. A rua Cltáyes l*ana r-i
mazoii Canccllo, a. Christovão.

(-4= LI

i LUGA-SE. pr 00$. a cr.=a da r:-.a
_\l)r. Maciel l'l. 63. A "

tem - saals. t ttuafíos
trata-se na mesma rua
velas.

tm casa de pequena
t.ulo ti respeilo. unia

saia indipendente, com ou sem mobi-
iia ou pensão, no nrellior ponto dc
Jacarépaçuá, á rua Umilta ". 7- log^J
salubcrrimo. • {&*(691 M) K

ALUGA.SE 
a b-.a rasa da rua Con-

selheiro Arostinlio 7^7, Todos os
Santos com 2 salas, ^3 aúarloS. lt'.^
electrica, chuveiro, etc..' por 71?: I*"*-
ta-se na rua S. Hr.13 :í. (6SaM)K

A I.U.GA-SE
_TVcm centro dc i.iruiú:
áccommodáçrtcs
lac^o electrica. ba

Uma esplendida casa.
com boas

nara familia, instai-
a piercwtem grande

A LUGA-SE uma casa. na cxccllcn-
_"Vtc avenida á travessa Dcrliy.Club
3,1. com 2 salai, 3 quartos, banheiro,
fògâo ^ ga?. c olcctrictdade; trata-se J
na casa n. II da mesma avenida.

(910 LI TC

A I,UG\-SK. por i-2$. uma casa»
j jt3.com 3 quartos, e salas, luz cie. |
ICtrica, etc; rua da Esrei-nlia m; as

chaves nn açouRue oroxímo; trata-se j
no armarinho Azeredo Meyer; a casa I
c cen S. Christovão. (g->o I.) R

Avenida Globo;
. costnlia, eic.

fabrica de, j*~' 
* j uma vivetída para ne?«oa d. (tosto, ua,,. 1 rua Marechal Machado Bittencourt n.

rV IjTJGASI-SE cvcellentes ca-1 rs estaco do Riachuõld; tratâ-sc'.na
travessa do Commercio n. 2.\\ cqm,

(as-chaves
,.-.-.-,>. • mcsino nredio). (roo .\HS

Bondes á porta. (h,0,-)L ¦ ; ¦¦_ -•
— | ALUGA-SE uma casinha, na esta

-"1-sas ptira pequenas familias;
¦ 1 11. ,1.. « I„5„ "-r\ Oliveira Lopes Silva f< C.nn i*un Hclln «e ',. >>oao -.j.».

A LUCA-SE a casa da rua S. João
L_.n; r.o Mcver, Cacharaby, com
dna« 

'sahs. 
tres nuartos c mais dupen-

encias. luz electrica. fogão a gaz,
te.; trata-se na mesma rua 10;.

 (i'l< M) J

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua

Vinte dc Marco =3. a 2 minutos
do bonde dc Lins c Vasconccllos: lia-
Ia-se á rua Dias da Cruz 38, Moycr;
as chaves estão n acasa
avenida ao lado.

in; d
(6S;6 M) R

ALUGA-SE uma casa. á rua D. Cia-
__ra n. íl. com : salas. 3 quartos,
cozinha, W.-C. c cercada; 5F»; «.
tacão de Todos os Santo-, (nr -'UJ

A LUGÁM-SE casas, com «rando
_\.tcrreno .a 30$. 4rô e 50S; na es.
tacrj dc Sap1'' Linha Aitx-liar: trata-
ee com o sr. Soarc.-. na l*.='.rada ()cta-
via no.

4 LUIGAM-SE! Por 60S c 6
as. na rua Jorgo Kuflüe

< LUGA-SE, a uni senhor ou sr.
irXnhora J? todo o respeito uma Mia
independente; na rua General Silva
n (t io(.) •irrejepuv it S'!'.3,!

6s$.boas xiçEo Del Castilho Linha 'Auxiliai
i'-- 53. I rõ5; tratar, rua Senhor dos Passos 156.
I.) B (;„4 M) J

_{_. s£»/l"V_s.ça.o cios Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o u.tico remédio veterinário que
cura a âiarrhéa destis, e desinfecta os
intestinos do r«do vaceum. — Deposita
rios no Rio: Alfredo.de_Carvalho_& C.
R. 1° de Março, 10, „'" "^

MM

A LUGA-Sl! uma casa nova, por
Xi-tooí! rua Wcrnà MoRalhãcs; trata-
=c na rua Lins dc Vasconccllos 11. 3.
Engenho Xovo-  <3gg ™li

4 LUGA-SE a c^n da rua Anialia
A-'-). Ur. Frontin; a salas, a quar-
tos cozinha, despensa acua: trata-se
á rua Nogueira 4--, 1'rontin. onde esta
a chave. (¦'¦" _j R

A 1UGAM-SE casas, na Villa Ed-
Ümiindo; 2 quartos a salas. Inz ele-
e-.rlca; aluguel =«; rua .Ipsc Domili;
enes 113. na Piedade.

COPACAIIANA 
— To let one or

iwo small rooms with some íur-
riiturc, suitablc for one cotipíe .wí*
thout ohildrcn. Kitcheu, ctcv. Nice
view on the se^; very còhvchtcht for
sca lmths. Apply rua" Barro-o n. 10.
casa 1. (-3a Ni J

COPACABANA 
— Alugam-se um

ou dois aposentos com alguma
mobília, em casa dc um casal sem
filhou n outro cm idênticas condições,
com direito í* cozinha, clc, ¦próprio
para banhos de mar; na rua B.-irro-
«o n. io, casa i. (-Sj II) J

(COMPRA-SE 
um terreno que tenha

J 10 X 30, distante eo minutos da
cidade; cartas nesta redacçao, cora as
iniciaes It. 1*. M. (N)

riOMPRA-SE um predio cm Mota-
\J fogo, com cinco ou mais quartos;
carta 110 Jornal do Commcrcio, a —
A. Z. (14= N) J

\7iKNDRSE 
um bom terreno com

uma casinha que rende 30$. mui-
to barato; ver c tratar á rua Miguel
Ângelo 11. 502, largo do Cruzeiro,
Meyer. (R 3S6) N

"[^EXDOM-SIC 
terrenos a 50 réis (

T metro quadrado, para graudet
arcas, próprios para chácaras c ca-
pinzacs, com ngtia para irrigação, ser*
vidos por tres listradas dc 'Kerro;
informa-se á r, Í.Í, Câmara n. 20'í.

(J 100) N

VI'N'.DK-SI-: 
por 4 contos, no II!. de

Dentro, metade á vista c metade
a prestações, um bom predio. com 3
quartos, 2 salas e terreno arborizado,
etc.; trata-se i r. G. Câmara n. 2t'i.

ü 146) *

\TiENDE-SE uma casa á rua
V11 

- ¦ Tose
¦Bonifácio, com 5 quartos, 2 salas,

cozinha e mais pertences, cm centro
de tcrrüio de izcSo de frente por
120 dc comprido, bondes ú porta e

tt 3 minutos da estação de Todos 01
Santos; informasse á rua José Bonlfá-
cio 11. 81, estação dc Todos ns San-
tos. O 95) M

\, _
V de estylo moderno, tendo jardim

na frente, entrada ao alado, com a'-
pendre e escadas de cantaria, divi-
dido em duas salas c tres espaçosos
quartos, capa, cozinha c banheiro, ele*
clricídade, cm centro de terreno. Pre-
ço 10 centos, á rua D. Romana n. 185,
V. Isabel, bondes de 'Lins dc Vas-
concello3 á porta: trata-se com o pro-
prictario. á r. General llruce 11, 4?,
S. Cbristovão, lado do mar.

(R 913) X

^7'I•;^'DI•:.M-^l¦. 
por 27:000$ duas ca-' 

sas novas, de solida construcçâo
moderna, cm frente á estação do
Sleycr; informa-se com o sr. \az,
coiistructor. á r. Arcliias Cordeiro
n, 336, -Meyer. (M =88) N

\r_XDEM-'SE 
ie prédios no An-

darahy, ó prédios na Tijuca; 1
predio cia Copacabana; trata-se a
qualquer hora; á rua Barão dc Mes*
quita n. S.|o. (S44X) .1

XTEXDE-SE um sitio cm Ramos, «
1 30 minutos do centro, com 250.000

m. r. -parte montanhoso, próprio para
cri.ição, com nascentes, matta?, etc,
todo cercado, tendo tres casas novas
para moradia, grande cocheira e chi*
que ir 03 c toda a qualidade de arvo-
res de frutas c'n quantidade; trata-
se com o proprietário, á rua Gene-
ral 'Itruoe n. -);. perto do Campo de
5. Christovão, lado do mar.

(R 01C) N

T7"r,XI)K3I.SR om pr;qiipna(i
»' prestações tlc 8$ ».$, 10$,

etc., mensaes, magníficos Io.
tes de terrenos na mngiilfira-
localidade 

' denominada Sapí,
servida pelos trens da Tiinlia
Auxiliar. O escriptorio é cm
frente da estação de Sapê.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
rnas Opalas, Titrqiicxas c Sa-
pltiras. Os prospectos com
plantas são distribuídos no ès«
criptorio da rua da Alfândega
11. 28, Companhia Predial. X

\^Ií"XD.Ií*S'K uma residência com ter-
V reno de iiX.iú, por 2:ooo$;t ver

e tratar, aos domingos, rua Gomes
Serpa n. oi. com ícones. Piedade.

(UgoS) X

(.173 M) R

i, LUGA-SE um arando premo, com
iVmnilos cjmmodos nara família do
4-itnmento nor 100S: na rua F.rncsto
k;n» i'A2. riedad-. (354 M)B

» LUGA-SE uma confortável casa
ripara peo.ucna familia. com grande
chácara; r:;i Bilteiirourt da Silva ei.
Sampaio; as chaves na pliarmacia da
esauina, -v. ('Ú5 ») J

I^KXDliM-SR cm pcqucimi
* prestações, no alcance de

„ . todos, magnificos lotes dc ter»
Fabrica de malas c objectos de vune ,,cnos m> „msnirico e novo

O maior sorlimenlo e os menores preços do mercado bairro denominado "Campos
' dos (.'ardosos.". listes são os

XWS.NDE-SE 
por preço muitissinis

razoável a confortável casa da
travessa Cerqucira Lima n. 20, Ria-
chuclo. construída lia cinco mexes,
com duas salas, cinco quartos, corre-
dor, despensa, installaçoes sanHarial
com hidet. banheira de acua quenta
c fria, cozinha, quarto para creado
c grande terreno; ver c tratar na
mesma, a qualquer hora do dia.

(Tt 
fjjòj) \

X7*;lvXDK'3tJ um grande c bom prfi*
t dio, na rua T)r. Campos Sallêli

Haddock Lobo; informa-se <ia mes-
ma rua n. 117 A. (B 353) N

Moveis de vime e
tapeçaria

Oleados'para cima e baixo
do meza, para
forrar mias e

prateleiras

Jogos Roletas, Jaburus,
Mascottés, Xadrez
Dominós,Lotos.
Damas, ele, etc

PáisiFoot lmlls e mais
artigos para sport

SEGURA CAMPOS & C - 84 Rua Seta de Setembro 84
Ttemelte grátis para <» interior »satalogo geral üluslrado a

quem o requisitar;,

melhores terrenos o fjiie sno
vendidos em prestnsões. Suo
servidos pelos trens du I-i"»^
Auxiliar, com ns estações
"Cavalcanti" o " i-'»V^^'n
Leal", bondes de Cascndnra o
Estrado de Ferro Central pela
estação de Cascndnra. Escri-
ptmio, rua dos Cnrdosos S32,
Cascadura. Prospectos com
plantas nn rita da Alfnntlej;»
n. SS, Companhia Predial. M

:1'.„-*£sfc_HU^_WJ.:.-_^^:^^-Í^^':
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CORREIO DA MANHA - Q_tm.arlei.-a, 5 de Outubro fle 1916

"Novo modelo de Espartilhos, curto,
íe seios, longo de auadrisr-dro t>d«-
íant. ortliopedicoi commo.lo.inia'*-
gavel, elcRantc; com o dorainuto peso
do 300 grammas.

Não pode ser
imitado

^st Arcor-... c|i £fficac-o bordada, expressamente ar-
Si com baleia e com 4, jarrotellcs.

O Espartilho
Normalista

.atá destinado a grande suecesso; pre-
ços ao alcance de todos

•trENDR-I-SE uma mobilia deouar-
V to, em' peroba - claro, completa;

uma mobilia de sala de jantar, mo-
derna, tara-em. em peroba, - um»
mobilia de sal» de visitas, art-nou-
veau. Todos os moveis se acuam em
muito bom «atado, tendo apenas um
anno de uso; vtr e tratar i-rua Mm
de Vasconcellos n. 70, iti 17 no-
ras «m deante. (« W) O

VENDEM-SE 
um bom oiano Ame-

ricano, perfeito, um dito 4 bis,
Pleyel, o melhor formato, um dito 5,
Pleyel, moderno e novo;_ troca-se,
compra-se, concerta-se e afina-se. Ao
Piano de Ouro e officina, do Gui-
marães, r, do Riachuelo n. 423, sob.

(R 4:-) O

tTENiDEM-SE uma sal_ de jantar
Vcom cristofles, louças e crystaes e

trens de cozinha, finos e poucos usa-
dos; informa-se pelo teleplione s-r.97,
Central. (M -°4*) °

Constipação
Tome •

PEITOKAL MARINHO
Boa 7 de Setembro, 186

PO' DE ARROZ

LADT

VENDK-SiE 
um bom piano, em

muito bom estado; na rua,'Pereira
Franco n. 87, Jist.cio de Sa. . _

CS 5*4' v

FABRICA A'

RÜA DA ASSEMBLEA
». 101

encontram-se todos
os artigos para ma-
tripulação de Espar-

tilhos

YiENDEM-SB 
diverso, moveis, na

rua Tavares n. ns, Kscantado.
(J 739) O

E' o Me-
lhor e não

6 ornais
caro. Ad-
b e r e tn-e,
Medicinal

>^— ¦-•— —- — emudto
perfumado. Caixa- 2$soo, pelo
Correio 3$20c>, Viendc-s. em to-
das as Perfumarias, <PJia>rmacia-
e 'Drogarias e no Deposito: Per-
fumaria Lopes, rua Urugua-yana,
44 — Rio. Mediante 100 réis de
sello enviamos o catalogo de Con-
selhos de Bclleza. -(7891 A)

VENDE-SE 
para dentista nm torno

qua-i novo, com gavetas, haratis-
simo; rua Sete de Setembro «. ¦•»

gabinete. -, <M ""» °

TTiFNiOEM-SE 
-baratissimo armações

e'inoveis domésticos, compra-se to-
da a oualidade de inoveis e a™*>-
çües; Hospicio, 305. I» ie-9) °

ESTÔMAGO - FÍGADO E INTESTINOS
Digestões difflcels, gustrites. dôr e peso no estomogo,
vertigens, asia, entcrltcs, hepatites e todas as niolestUs
do appn.e.ho gastro-lntestlnal curam-se com o J-J-IAII.
EÜPETICO do Professor Dr. Beniclo de «Abreu. — A
venda cm todas as pharmacias e drogarias do Kio e dos
Estados. — Depositários: Alfredo do Carvalho & C.
--- Io dc Março 10. ]_____

VENDE-SE 
um açougue muito hem

montado, fazendo regular negoc-o,
por motivo de doença; á rua.do En-
genho de Dentro n. 97. (J 3»4) O

Augusto Freire

ViENDE-S»! 
por i«.:ooo$ um st>»iJo

predio, estylo moderno, coni am-
iro quartos, tres salas, etc: r. Sao
Lui. Gonzaga n. 4oo. ''M""* "

V'l'NDE-SE 
o predio da. rua Barão

de I. pagipe ". 95. *>.£ mejor
logar desta rua; trata-se com o P™-
pr.o. na mesma rua n. 9 N

VKND1---SE 
um chalet próprio .pa-

Sfeo de familia. com ,ar-
dim na frente e caixa d ogua, «M
tra-a Real de Santa Crui-n. «6»j
trata-se no mesmo. I» 392'
*fTIiN'DiEM-9I, superiores lote» de
V terrenos, cm logar W*»*^*
ximos do trem e de diversas Uitas
_e bondes, á ma Ferreira Nobre; tra
:a-se i rua. Marques dc I.çac- n.,19.
Engenho Novo. (R W> a

GRAVIDEZ Evi-
ta-sc' 
usan-

do as velas ai-iscpficas, São
inoffcnsivas, commodas e de ef-
leito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
réis. Depositário: praça Tiraden-
tes n, 62, pharmacia Aavares

(1504)

VENDE-SE 
um bom piano, uprfeito

e grande, por preço módico; .« rua
de SanfAnna n. 120, de «particular.

(K 418) O
•«r.ENDaí-SE uma casa

T ovos, carvío c lenha
de aves,

, -,„,, v..,™ _ ........ - licença de
quitanda; informa-sc por favor á. rua
José dos Reis n. 3. &toüai$M*__
nho de 'Dentro. (R O663) O

*¥"T.ENDE-SE um terreno com
\ «frentes, com "¦ ----- duas

metros por 0«5,
com duas' casinhas em construccão,
estando em condições de sc morar, por
2:500$; rua Mario n. 5. M<*ranga —
Jacarepaguâ. Saltar na rua Pinto Tel.
les, estação dc Cascadura. (S7io)^

PERDEU-SE 
a caderneta n. 145.261

da .1* série, José Joaquim da
Costa Junior. (450 Q) J

PERDEU-SE 
na run Junqueira Frei-

re, entre S. Salvador e Atlon-
so' Penna ou na praça Affonso, Pen-
na um atlinetc com alguns santinhos.
sendo de grande estimação, pede-se a

Suem 
encontrou, entregar á rua do

mvidor 130, que será gratificado.
E' casa de calçado. (378 Q) S

PERDEU-SE 
a caderneta n. 355.207

da 3" série da Caixa Economi-
ca do Rio de Janeiro. (876 Q) R

DIVERSOS

VENDE-SE 
muito ,v

policial, belga, importado
em conta utn cão

- rv. _.-., —„.., importado directa-
mente. O. motivo é o dono ter de re-
tirar-se para o sul; para ver e tratar
á rua S. Clemente n. 250, 'Villa Ma-
ria da Gloria, casa 3°. OM 1057) "*

TRASPASSES
rpKASPASSA-SE, em condições mui-
X to vantajosas, com ou sem .os
movei*, uma exccllente loja, esquina
de rua, própria para qualquer nerço-
cio, em rua central de 1» ordem; in-
forma-se á rua da Assemblea n. 22.

(3C3 P) B

A' 
RUA Assemblía, 79, 2», en>

sina não em curso desde 10$:
purtug., iranc, arithm,,' álgebra,
etc., o prof. que morou nas ruas:
Tete n. 109 e Carioca ms, 47 e 44.

(350 S) S

ALUGA-SE, quer dizer não façam
suas compras sem" primeiro, sa-

ber o preço nos Armazéns "Ao For.
te tusitino"—Cattete n, n. 

ANGICO COMPOSTO
O XAROPE MAIS ANTIGO 00 BRAZIL

DiRA RADICALMENTE/QUALQUER TOSSE ANTIGA OU RECENTE

Avendana PHARMACIA BRAGANTINA

Professores e professoras

URUGUAYANA Yj. E LM TODAS AS

CACHORROS 
legitimo» Terra N«>

va, novos, vendem-se 3, » aveni-
oo Henrique Valladares 44. . „. ,(7U S) J

DINHEIRO 
— 'Di-se «ob hypothe-

ras de '«prédios, cora toda, a
brevidade; á tua Arobus Cordeiro
n. 161, porta» de aço, casa Freitas,
das 8 is 11. (330 S) M

DINHEIRO 
— Di-se «ob hypothe.

cas, moveis, notas promissórias,
caução, inventario* e a pificiaes do
Exercito, Policio e Bombeiros; rua
do Rosário 17a. Seixaj & hernondes.

(98 oi J

AVISO 
aost Srs. membros''(„.. .V- .,... ,..-..._... do

Centro Administrativo C, doa
Cordos" que haverá assemblea ge-
ral á sédc provisória no dia 5, ás
14 horas — A. Carvalho. (890 S) R

DA'-SE 
pensão farta e variada, lei-

ta com esmero asseio, pratos va-
riadissimos, empada», pasteis, cama-
rões, etc.; preços 30$ para cima. Não
íai queítão de distancia. Senado 206,
loja. (556 S) S

DINHEIRO 
a prestações mensaes,

soh aluguei» de predios, empres-
ta-se na rua Camerino 99. <Je ' *» «•;

(957 S) J

PRECISA-SE 
de uma «aja JPfoxl-

mo i estação do Meyer. Carla»
a M. P„ rua Dr. Dias da Cru» n.
251. (o?' ¦>" K

PRECISA-SE 
de uma boa pensão,

para a rua Alice (Laranjeiras).
Carta com preço, etc., para Octavio
Gomes. Av. Rio Branco 120. (i5oS)j

PRECISA-SE 
eih Petropolis, no

Alto da Serra, de 2 quartos com
pensão, em confortável casa de fa-
milia cem outro» pensionistas, para
uma senhora, creança de 5 annos e
uma ama. Escreva a este jornal, a
J. C. L., com preços e demais in-
dicações. Acceitam.e tambem indica-
ções de casas mobiladas, para tres
mezes. (413 S) R

para o diasnosti
co e tratamento
das doenças do es-
tomago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins, ossos, ete., pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Pretos módicos. Rua Sa.°
José, 30, das a ás i (menos as
quartas-feiras). A 20.

PENSÃO, 
quarto com janella, en-

trada independente, mobilado ou
não, com ou sem pensão; rua Tay
lor n. 47. (733 S) J

¦MP-ffc-TClMiHÜ dlrlja-se 6, caixa do Cor
llffrU I E-llWlft 1047 — Rio do Janeiro
Enviando o nome, residência o o sello para resposta.
OURA RÁPIDA E GARANTIDA — CRAMS.

¦reio II

APOSENTOS 
— Ura, casal sem

Íilho», habitando actualmente
uma pensão, gostaria de morar em
uma casa de familia respeitável e de
tratamento em qualquer das ruas
Mariz e Barros, Haddoek Lobo, Con-
dc de Bomfim ou immediações. O
casal em questão possue mobilia e
precisa além de pensão, de doia quar.
tos ou de um quarto e uma sali-
nha. Cartas por favor a E. Duar-
mont, á rua Barão de Mesquita 143,
com indicações de preço e ponto.

(872 S) J

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre

promis-orias, movei» e demais
garantias, com Rodolpho Thomai; a
rua do Hospicio n. 129, i» andar, «le

ás 4 horas. (128 S) J

VFN'DE-SE' 
em Jacarepaguâ, uma

cíiacara com casa nova, tendo 3
nuartos, 2 salas, cozinha, despensa e
n* ,1 o terreno todo plaiitailo, perto do
«oito dc 100 réis, praça Secea; para
.."% tratar na mesma, rua tolha

ViÊNbE-si; 
i""* 7-000í •"¦•*¦ grI"?d.."

cisa ova, com 2 salas, 4 «*.•»' »».

cozinha0, dApeMi V^^SS.^
¦tc muita abundância d ogua; a casa
"-,,„ 

ao centro ilo. terreno, medindo
, terreno 22 ms. de frente por 104

de fundos e esli todo arborizado;
?m m ro lote pegado, con, egual ta-
manho, com duas casinhas, ««<:..«"
lem 30. mensaes. vende-se por 2:000$,

Mc-se* vender tudo junto ou sepa-

ado; para ver e tratar, a qualquer
hora na rua Dr. Beraiardino ,n. 75.
Jacarepaguâ, ponto de x*0,,^) 

N

¦.TENDE-SE unia esplendida casa,

iVem Santa Thereza, logar saúda-
VC1, preço barato; para tratar na rua
Clapo ns. 47 e 49, Meierio Novo
com o sr^Eontcs. (47 *) 

__\"iCNDUM-SE 
em prestações casas

e terrenos, no Realengo, na b,s-
tradá Real de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na Estrada. Real
dc Santa Cruz n. 165; '"""s informa-
;õcs á rua da Alfândega n. 28, Com-

panhia Prerhil.

ViÉNDE-SÍ, 
um bom terreno, proni;

pto u cilificar, com bonde e trem a
vista; nicdc 11X74. Preço módico e

pude ser a prestações, sito a rua
Padre Lapa, iunlo ao 11. -5; trala-se
ú rua Dr. .'aduba n. 139. 

^g) N

-.TrFN-llE-Sl'' um barracão na rua
V ilos Espinheiros 11. 791, medindo

.5 dc furulos por 12 de frente, com
agua «lc bica encanada; trata-sc na
rua Joaquim Silva 11. ,5,jR'p-«,)1)ad^

YiEN'DE-SE 
um bom deposito de

pão, balas, café, assucar, etc.,
commodos para família,, aluguel 45?!
oceasião boa, O motivo se dirá
ao pretendente; x, Barão de Itapa-
gipe n. 233.  _l *?__. u

MN
Tomo PEITORAL «MA*

KliNHO
Rna 7 de Setembro 180

TRASPASSA-SE 
um bom armazém

de seccos e molhados, tendo con.
trato com módico aluguel; trata-se
com o Osório, á rua 1-rei Caneca n.
533. <_Z_ P> l

TRASPASSA-SE 
por motivo de via

gem, um sobrado mobilado, não
pagando aluguel. Urgente, /rata-ee á
Av. Mem de 38, sob. (943 P) J

FINADOR de pianos, boa bar-
monia, cordas e pequenos con-

certos, mata os hichos se os tiver
10$. Toque para o Café Guarany
tel, 4191. Central. (973 S)J

A POSENTO para descanso de ça-
A sal, aluga-se, confortável e dis-
creto; cartas a Ligia, (352 S) S

DÀ'-SE 
pensão a domicilio; a tua

General Caldwell n. 336, ca*, de

PENSÃO 
— Hábil cozinheiro, .-for-

nece o domicilio, prepara «ua-
rias e doces para festas; iua Taylor
n. 47. <»4 Si J

PENSÃO 
— Uma 5«$i meia, 25$:

largo do Rosário 32, a° «no";
Alugam-se quarto», (257 S)

familia. (543 S) S

PENSÃO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero e tamhem for-
nece a DOMICILIO; Rosário, 105.
i» andar. (160 S) B

MÉDICOS

RAIOS X

A CADEiMIA INTERNACIONAL
ADE OalNGUAS - «Ensino, praii-
co (Methodo Berlitz) « theonco do
todas as linguas modernas e antigas,
suecesso garantido. Aulas diurnas c
nocturnas, particulares o Bcr'1"?;„lrt;,*f'
rioca 42, sob. Teleplione Central,
5613. —

Cimauria - g ^g
pações com febre, broncliites e
ngthnia. Preço i$ooo. Deposito :
riiarmaqia RodUógues, rua Maré-
olial Floriano n. 99. (:2Si Ri

FRANCEZ 
thearico e pratico. T.i-

ções em casa do alumno. Para
informações, dirigir cartas a «Motta
lima, nesta redacçãri. __.__L.__-i

HÊLIOS «TS A'
,.,_ ....— Franco,

143 (V*. Isabel), ponto do $100. In-
tirnato desde 55$; externato de.de
¦1$. Bom passadio, bora predio, bons
frofessores para todos os cursos.

INGLEZ pratico, Mr,
Peter garan-

te ensinar
em seis mezes. Largo de S. Francis-
co 36 e rua da Carioca 52. i° »"«?.•
Vae a domicilio, por Pr«"Jg.n°'-g*,0Sj

IXGI.FZ. 
FRANCEZ e

C.U-

Consultas grátis

DINHEIRO 
'— Empresta-se, sob

hypothecass de prédios a juros
e condições que «e tratarem, com o
Dr, Tolcntino de Campos, rua Theo-
phito Ottoni n.' 83, 1» and. (7°»°) J

DINHEIRO, 
quem precisar sob hy-

pothecas, »6 negócios «tJ-ios; rua
Buenos Aires n. 198, antiga ™_.°_
Hospício. (111 S) S

PENSÃO 
— Fornece-se farta e va-

riada de restaurant, por preço»
módico». Av. Rio Branco 157 —
Alugara-se quartos. (369 S) M

PIANOS 
— Compram-se de qual-

quef autor e estado, mandar
cartas com autor e preco, para A.
M. Caixa poatal 39. (5'53 S) M

«I VISA-SE ao sr. Álvaro Diniz, que
.C*». tenha a bondade de vir buscar a
sua mala e pagar o que deve; tem 8
dias de praso — Lola Denegri; rua
dos Inválidos n. 190. (507 S) S

TRASPASSA-SE 
uma casa ricamen-

te mobilada, na rua do Itecndc
n. 193, com todos os rcquesitos ile
hygiene, tanto o» moveis, como a
casa estão completamente novos.

(491 r) a

""ITEXiDRM-SE duas estampas para
f fazer copinhos de massa para sor-

vete, uma de . canoinhas e vendem;
sc viagens; trata-sc com Matheus,- a
rua D. Caros I «1. 59. (J 5474)0

TRASPASSA-SE 
uma pensão fumi-

liar, com pensionistas internos e
externos; está em boas condições.
Informa-se com.o er. Toin-pson ou
com o sr. Ribeiro, a rua da Cario-
ca n. 43, «obrado. (698 Pi »

ALUGAM-SE 
ternos de casaca, so-

brecasaca, smockings e ciaks;
rua Visconde Rio Branco, 36, sob.
Teleph. C. 4415- (5'32 S) S

BOM 
dia — Já usa em sua. relei-

ções os deliciosos vinhos de mesa
da Parreira do Minho e Douro ? De-
posito á rua do Hospicio n. 198.

(109 S) s

BOA 
NOITE — Já" adquiriu uma

modesta casa para sua residência,
por módico preço ? Rua Buenos. Ai-
res n. 198. Tel. 5575, (110 S) S

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xeui-a-stlicnla,
Faspermatorrliei..

•Cura certa, radical e rápida
Clinica electro-inedica, • espe-
ciai do
Dr. Caetano Jov-ns

das Faculdades de Medicina
de Nanoles e Uio de Janeiro.
Das 9 ás u. e das 2 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sobrado

Pelo
dr.
Luís
de

Lima
Bittencourt, d» .Faculdade de Medi-
cina da Bahia, m_dico e operador
especialista em
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz e doenças nor-

vosaom
Todos os dias, das 3 á» 6 híras

da tarde. Rua Rodrigo Silva n, 211,
1» andar (entre Assemblea e Sete aa
Setembro). Consultório «perfeitamente

apparelhado e attende chamados a do-
micilio. Telep, 2.511, Villa, ou 5.o47i
Central. .

PAINA 
DF. SEDA — Vende-se na

rua i» de Março n. 3', '° •"*
dar. (704» S) B

PENSÃO 
— Dá-se almoço á»_"

hs., jantar ás_ 7 hs_. Praia da La
Pa.,.-
mina.

72. Tel. C' 4881, casa de fa-
(573 S) S

PRECISA-SE 
de companheiro de

quarto cora pensão, por 65$; rua
da Carioca n. 49. >0 andar.

(1053 E) M

PORTU-
EZ, pê.os"proiessores: Rodger

e Hè-ri (methodo BerliU); preço
módico; rua da Allandega ti. 190.
sobrado. <-M6S> M

INGLEZ, 
francez, allemão e latim,

io$ e 15$ mensaes; trata-se das a
até 4 horas; beceo da Carioca 18.

SYPHILIS e suas conse
qucn....-s. Curo
radical, injecções

coiupletuineiit.

IMDOLORES,
-ê^sua preparação. Appl. O06 e 91-1.
Assemblea n. 54, «as 12 us 18 ho-
ras Serviço do Dr. PEDP.O MA-3A-
LHAES Telephone 1009, C.

(R 924.1)

60NORRHEAS

INSTITUTO 
de Linguas — Ingler,

france!, portuguez, allemão. e u-
tim, ens no rápido; r. S. -.r*_[Or.V,
10 andar esquina da rua da Qiulan-
da. '»7 S)-S

DR. ÍLVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FIGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, etc. Consultório: rua Ra-
drigo Silva ti. 5. Teleph. 2.271,
cia: travessa Tones n. 17. Tel,
Cent. Das 2 ás 4 hora». Residen-
4.265. Central. (J 8592)

LATIM 
— Lições particulares, 5$

por hora .Curso: «5$.» 3.°* »«»•
saes. Informações, largo da Sé n. 32.
_o «ndar. '5?» s) °

DROFESSORA estrangeira,
X ensina francez, inglea e ul-
lemão; preços módicos, e vae
ein casa dos alumnos; na rua
da Carioca 47, sob. (J202)S

cliro.
nicat

e i _.
centos.
Que reis

ficar radicalmente: curado em poucos
dias ? Procurae it-fornia-ções com o
sr. Feijo, que gratuitamente as ot-
ferece não conhecendo c.-iso nenhum
negativo; rua Theophilo Ottoni, 167.

 (S6 S) J

COLORINA, garamiUa, 
'^

restltuir ao cabello a sua cór, ori-
ginal preta ou castanha. — Tre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2..
Delpo_ito geral rua 7 dc Setem-
bro n. 127. R. KiA.-NITZ.

Cura-se o mais rebelde com a
TISANA DOS ÍNDIOS, remédio
vegetal c inoffensivo, «eiulo sua
maravilhosa formula obtida dos
próprios indios, pelo seu único pos-
suiíor no sert4g do Amazonas. Es-
te especilico da cura único no si-u
gênero, é somente encontrado á
rua do Livramento 58, Saude, ca.í
de plantas. S 6148

PROFESSORA 
de piano, solfejo t;

theoria, lecciona em sua casa ou
I6ra; rua General Câmara n. 49. -
andar. . M*s> *"*

ESPIRITISMO 
— Tratamento gra

tis, de todas as moléstias. Con
sultas sobra todos os assumptos;
Acre .9 — "Flora Indigcua",

(340 S) J

PIANOS 
— Compram-se de qual-

quer autor de ila armário; pa-
gam-se bem; urgência, rua 

'a A»
dega 14C, loja. (1016 S)M

PERTO 
do Jardim Zoológico, alu-

ga-se, para descanso de horas,
esplendido quarto mobilado, ind-pcn.
dente, por 40$. Residência de duas
«pessoas discreta- c de tratarl.nto.
Cartas a O. V. (938 S J

Vaccinas Opsonicas de
. ___. .l.ala unnnil.A -.O*Temos sempre stock recente de:

Anti- gonococclcas, antl-crtrcp-occocclcas, «""¦««»-

ph.Io.occi.as, -ntl-pnonmococcicas, antigo , «gggfc
L curativa, auti-typhica preventiva, conUa «iM^gS
nlvco-ar, contra a ozena, contra a acne, pyiocanitca,
mlxtn, contra a urethritc. &

* Laboratório Paulista de Biologia *
RUA QUINTINO BOCAYUVA 24 — S.!'*™

Ruu da Assemblea 7, sobrado — RIO DE JANEIRO
Encontram-se nas principaes pharmacias, drogarias e

casas de cirurgia

mm ENSINA-SE 
e acccitamsc encom-

metidas de bordado âfniaeliina; á
rua Dr. Dia» da Cruz n. 251 —
Mcyer. (501 

S) S

VENDEM-Slli 
muitas folhas de

jinco e todos os materiaes das
grandes demolições da avenida do Kio
Comprido; ã ma Haddoek Lobo, 112.

TrBNDIS-SK tim predio na ,nia
\ Tlicodoor da Silva n. aio.,}'*,1!»

Isabei; trata-se 110 mesmo. (Bõ/9)*1

VilCX.DF.-Slv 
um bello palacctc,. s".-

tíiado a rua Dr. "José Hygino,
tcnilo accomniodações Pira granitc ta-
milia, com grande pomar e jardim,
trata-se á rua da Assemblea n. 113,
Mia 

^ 
das 3 às 3 toay^. 

g
¦.TiENDFM-Siv optimos terrenos, na
V -Vt.iÇão dc Miixaliiboililia, distantes
10 minutos ila estação, situados ao
lado ila fazenda do dr. Manoel Reis,
•trataisc â rua Asscmbloa 11. i'i3.
sala 

^to 
3 a» 5 ^"Vj^j

TT..'XDE-SE um correr de casas,, no
\ Eng. de -Dentro, qne rciiilcni Jj''».

nor ;:,oc.?; o terreno tem 11X50;
C'."n' o' sr. Affonso, rua do (.anuo
ii. 06, sala 4, as 3 horas, f' peehin-
cha. __" 38l) N

VEXDE-SE 
um grande terreno, na

rua Petrocochino, uieiluido 44 mc-
(ros de frente por 98 «lc fuiidos, ter-
reno plano c prompto .o edificar; tra-
ta-sc com o proprietário, a rua lor-
res Homem 11. 274. U 2772) 2i

ÍX^DÍ-i-tf-l-: nina casa com grande
terreno todo plantado dc arvores

r com uni liiuin jardim na Irenle e
«los lados, todo cimentado, tem es-

goto c muita fartura d'agua; a casa
i nova, porém, piniiieiin; tem \aran-
,1a do lado. Preço 8:000$, na rua
Jiiilneia n. -8, 1-Vigenho ile «outro;

pôde ser vista a qnl»»^»^ ^

¦.T.IíXlJE-SEvUiiia casn com 2 quar-
'ós 2 salas, coziiilia. tanque,

rtiriia 
'com 

abundância, qiiirftal, jar-
im horta, ele, travessa ltarrciros

„. .9, estação de Ramos; trata-se na
mesma, _oL___i____

\rtFX'bliM-SE 
terrenos a prestações

mensaes dc 2$3oo, lotes de 1? «1=
nor 10 ao preço ile J5$, çaila lote,
fS-no. exílios, meias.col biu c 1,1a-
tios, propíios para agricultura, flori-

i.uri. 
'c 

avlcultura. era'. saluberrimas
n-rr-is dc subúrbios servidos servilos

por im' estradas ile ferro com pas-
sheeiis de $íoo c $t.oo, ula e. volta,
Seul o„,íc sc yemle pamn a «• |
nada de automóveis ilo Kio, a P_,r0--

poi s: iniorma-se çom 
o Ou-r.no rua I

ila Pralnha, 7, teleplione, 
%^.r(!»'(i'')c,*-|

•_riiNDI.M."SE, em li. ClftUtóvflo,
Vnum dos melhores pontos, com

bondes de 100 reis perto, os prédios
assobradados, quasi novos, da rua
.b-raa-icisca Eugênio.ns. ...» e 118, '
,..,., _ rna d.l Quitanda 11., »3. -:0

teídVaí"» *> s !,orasfTdiVo7a:Í-S
eom o *r. Roque. (J "9>J 

_}
rtWÍCÕP.SE a «sa da rua Vifite.de

Marco n 29. Meyer, com, jarilim,
tridi de ferro, entrada ao lado, gran-
5 . ninuil todo cercado, eomplctanien-
te retormatla, tendo duas salas,- dois

quarlos, cotlnha, gaz e l.« •*lc."'"5a.J

para ver e Iratar na mesma.. Coniies
de I.ins de Vasconcellos. 15 3t4-J>i

\-"-*7Íí*-*T>*?Sl?, 
com urgência, um pre-' 

dio novo, na rua. Sara, com 3

nuartos, «luas salas, cozinha, etc., liou

quintal, bondes ilcl'. 1-ormosa; trata.
,_ na rua do Ouvidor 11. 10S. snla 3;
Preco S contos de rers. 1.1 W__J_

r.Til''XDI-'-âE superior preilio. cm To-
dós os Santos, com .1 quartos. ^ .

«Tias entrada ao la«lo c outras ilcfcu- ,
dencias; na rua Larga ... 

^-.^:D.ciie, sobrado. '" ______

\FÍ.Nl)ti--f. 
.'1 rua Emilia n. A 1.

.«' cm lacarípagiiá. uma casa com

,eis commodos. incluindo .1 ™»,n''?'I,?
i.m bin.u-ão "is fundos; n terreno
rdeb44X52°de fundos, nlaiuado; Ira-
ta-se com o dono, tua CankIiiIo Jb»
cio 11. -lo-'. :____.__

Tfr EX 1>E-SE (hos rpcçliliiclia) a pi es-
taçSes parte, um bom predio. a

.Ja Plack n. 10, Riachuelo.;¦ hMda»

i porta: traiar r. do Rosário !-„'''"•

^;;00$000. __

TTi-NDKM^E -5 S^F d,-\.v,i",1i''
Rio Orandc, por 9$ooo. Mel de

iTorianopoto. gari:,. .$..«.. Caltete
 "Forte Lusitano 

ViEXDl-i.M-SE 
armações, balcões, co-

pas. mesas para hoteqius e utcnsi-
lios para todos o snegocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a preoç. sem com-
petldor; na rua Senhor ,9?*|«|^')^

ViENBEM-SiE, 
na 1'ábrlca 

' 
de Ce-

ramiea Dr. Araujo Vianna, :i rua
nomfim 11. 29,.. S. Christovío; louças
de barro de fina qualidade, filtros,
moringas, vasos, etc, em barro, bran-
co e vermelho. (J 64.8) O

ViBNDU-SE 
um bom piano dc

Pleyel, meia cauda, propno_ para
concerto, por preço módico; » ™
Chile 11. 33, 2° andar. (J .«'' "

m.„_„..., __ um sobrado naTraspassa-se rua sete dc se-
tembro, completamente mobilado e
dividido em escriptorios, que cs-tao
todos alugados, dando o» alugueis
para pagar a renda do mesmo. Iicare
do de graça para o álugatário, saln
de espera, quarto, sala de jantar, co-
pa, cozinha. dispcn.a e área-.- A sala
de jantar è espaçosa podendo servir
para pensão. Motiva esle traspasse o
dono retirar-se desta capital.. Cartas
a Esperança, neste escriptorio.

Miguel Braga, especialista em cx-
tracção dc caílos e unhas encravadas,
sem <lôr, etc, r. Ouvidor 165, sob.
T. N. IS9S. Aos domingos attende
chamados a domicilio. Tel. Norte
2659.

COMPRA-SE 
um carro modelo Du-

que, cm perfeito estado. Quem
tiver em condições, dirija carta para
a Cidade Nova Friburgo —,Bento
Garcia. (826 a) J

CONSTRUCÇOES, 
rcoonstirucções e

reparos, executam-se com brevi-
dade, garantindo-se bom trabalho e
material de 1" ordem; trata-se na rua
do Ouvidor n. 108, sala 3, com o
sr. Cândido. (7°° S) S

EXPLICADOR 
particular, formado

— Para concursos e exames. Lon-
ga pratica, preço módico; General
Caldwell 11. 2Í0, sobrado. (62S3 S) J

1?0KNECE-SE 
pens-o de casa de

_ familia, avulso i$2oo; mensaes a
Co$, na mesa e a domicilio, confor-
me se trate; travessa de S. Francis-

n. fi, 2» andar. (126 S) J

 Fornece-se i mesa
_ domicilio a 70$ e 80$ e

avulso*- i$500. Cozinho dc 1* or-
dem; rua 1» de Março n. 

|3. 
*'• _

PENSÃO60$; o

jtias dos olhos, nariz e
...Mis -1 H- NEVES Dl
Minui membro da Aoa-
nülHfl domla do Modi-
olna do Rio do Janol-
ro, modloo do dlvor-
som HospHaos dosia
oldado, oom longa
pratloa no pai* o nos
hospitaes do Berlim,

PROFESSORA 
d» piano «t theo-

ria — "(.ecciona pelo methodo «lo
Instituto d» Musica a 1°»°°° """-
saes; á rua S. «Francisco XaYjr_7_f3'

UMA 
professora »eccbe alumnos,

pensionista», sendo o ensino gra-
tuito; na rua Barcellos n. 6; — Sao
ChiistOY-O.  

(350 »J_J>

It„M TEM CABELLOS DIF-
FICEIS DE SE PENTEAR ?

O "Maciol" alisa, foz crescer e per-
fuma. Substitue com vantagem.qual.
quer brilhantina; a$ooo, jelo correio

(816 S) M
quer Driinaniiiu» * ^-pu-j"»
3$; 119, rua Marechal

GABINETE 
dentário — Aluga-sc

um gabinete, 3 dias na semana,
á rua da Assemblea n. 69; trata-se do
meio dia ate ás 5 lioras. (417 S) tt

PENSÃO 
— Fornecc-sc em casa de

familia .brasileira, á mesa ou a
domicilio. Máximo a6scio; rua Lar-
ga n. 71, i° andar. (1047 ¦*«> Jt

P-ENSAO 
— Fornece-se bem feita,

de casa dc familia; nai.ruas.do
Cattete 11. 287. d°° °~ *

Corrtmentos
Curam-sc em 3 dias com

InjecçãoMarinho
Rua 7 de Setembro! 180

Doenças Oura garantida
ÍB e rápida do

garganta ozhna
nariz (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteira-
boca mente novo.

Dr. Eurlco de Lemos

Zumbidos dos Ouvidos
Tratamento pelo Dr, Neves da Rn-
cha, com êxito seguro, «los zuiiitji-
dos dos ouvidos, pela massagem vi-
bratoria,. pelas correntes continuas e
pela» corrente» de alta freqüência.
Os zumbidos diminuem logo no pri-
meira applicação e acabam desap-
.parecendo completamente. Consultas
_e primeira classe da i ás . horas
da tarde. Consultas de «segunda cias-
se. das io as ti»! da manliã. AVE-
NIDA RIO BRANCO, gc- (J95-I)

Vienna, Parle e lon* !professor livre dessa especia
dres, dá oonsultaa n.dade na Faculdade deMedi-
diariamente das 12 '¦ cina do Rio de Janeiro. Con-
às 4 da tardo, em sua sultorio rua da Carioca 13,
ollnloa à 4V£lí#D4:sobrado,dasi2ús6datarde.
RIO BRANCO BO. Ro-
sldonola Barão do loa-
rahy 17-FlamengoVi

A7J6

/"IRAMOPIfONE e chapas—Trocam-•Uf «e de $soo'o .$. Veiulem-sc de
$500 a 3$. Compram-se usadas. Con-
cerram-se gramopíiones e vendem-se a
20$, -si. Coinpram-se, rui U**"-
guapana 135, (6567 S) R

do.

Iiavi-a 1 ira H1IHC. CoOCCpcion
.... Frei Caneca 11, 196. so'1"-
freço 2$ooo. (371 S) aCARTOMANTE-.Rua

mm m pulmões
Cura rápida com 

PEITORAL MAMSHO
Kua 1 de Setembro, 1»«

----- nnTCiOTTTM/l te Cirurgião da Santa Cosa
DR. CRISSIUMA V. — di-spondo de installaçúcs

B£?ife c.n_?-!ua- %s®m iWfim
tas"e-sabbauosfl-as 2 ás 4 e diariamente, á rua dos Ii.val.ilos .6,

sobrado, ás 10 horas.

CASA 
nas laranjeiras — Aluga-se

a da rui-iPassos Manoel n. 50.
com dois quartos, dua» salas, quar-
to para creado, demais dependências;
e bom terreno i as chaves estão por
favor 110 n. 4^. (3Ç7J5) =

CONSTRUCÇOES, 
reiormas, peque,

nos reparos e pinturas de pre
dios o preços módicos, e pagamen-
tos em prestações, com o construetor
Michal-ki, na rua Uruguayana n. 8.
t-lepli. 533-. Cent, ¦ (6190 i~) g

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

de jóias velhas, com ou sem pe-
«Iras de qualquer valor e cauteas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11.37- Joallie-
tia Valentim. Teleph. 994, Central.

(5104 b) S

GRAVIDEZ 
— A «salvação das

parturiente» está na "Obstctrina",
remedio exlraido de um cogumelo.
Deposito: Acre 69 '_-, "Flora Indi-
gcua". \_.'2 i,U -,'j ¦ (34oS)J

PENSÃO 
de i* ordem — Fornece-

se á mesa e a domicilio; na rua
Julio Ccsar n. 65, a» a"^^-g 

s) j

PREVINE-SE 
aos exmos. freguejes

nue já chegaram os figurinos, das
ultima» rnoifas, assim como revistas
e jornaes diversos, acha-se sempre a
venda novidades, ; no Avenida Rm
Branco n. . 137. ijntp . »<> ,.^'I^rOdcon—Soria & Boffom. (6517 o) J

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
—Dr. Valentim Bittencourt, parteiro,
cura os tumores dos seios e do ven-
tre, as moléstias «Ias vias urinarias
e genitaes da mulher, os metrites. os
corrimentos uterinos c voginaes e rc-
gularisa o mcnslruação por processo
seu. Applica o 606 e 914, com ou
sem injecção c esla sem dor, trato

tuberculose c licrnia (qucbradiim)
sem operação. Consultório perfeita-
mente apparelhado; run Rodrigo Sil-
va n. -6, esquina da run da Assem-
bléa, das 11 ás _ da tarde. Tclcplio-
ne 2.511; residência: rua Senador
Euzebio 11. 34*. Consult-» grátis.

(J i«3) S

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

11
Ena 7 dê Set ombro, 18G

V,I.-ND1*-SE_Rio das.
, uma bcmfeitorio. em

„,_ Pedras, com io miwiios
dá ruã Carlos Gomes n. ^6^V%?
fixo 4ío$; trata-se com A. J. _»•¦
veira, rua Guanabara 11./4, CascadujV,a,:'ou 

rua Visconde de-.VM»"}
ii. 84, i". '¦" -*w

MOLÉSTIAS DA IIETIU
Cura rapitir com a

INJECÇÃO MARINHO
Kua 7 de Setembro, 18«

TRASPASSA-SE 
o contrato dc unia

casa dc seccos e molhados, fazendo
bom negocio c dependendo de pouco
capital: informações com os srs. lei-
xeira Couto S C, rua Urugi.a.-ana,,99.

(M looi) ü

«ARTOES DE. VISITAS - Cen-
V' to 2S. Ourives 11, 60 — Pape-
laria.

VISITAS —
io — 
(^956 S) J

C-.IFRA-SE, 
quer dizer vendem-

se gêneros alimentícios a pre-
ços baratissimos. (Ao Forte Lusita-
no)—Cattete 11. 1. .

COMPRAM-SE 
pianos de qualquer

autor c estado, mondar cartas
com autor
xa postal

GOVERNANTE 
— Senhora br.isi-

leira, emprega-se cm casa uc um
senhor sério de tratamento, mesmo
com filhos, foz serviços leves-, quem
nreciear deise carta nesta redacção,
.4 iniciaes D. D. D., 01; «nnunciç

mesma lol lia, (3->3_ 1'J_£1

HYPOTHECAS 
desde 8 "|«. confor-

me localidade e garantia; J. G.¦*• '¦ ' 63, lcitcrm.
(=43 S* S

T» ELOGIOS e despertadores com-
.ti pram-se e concertam-se a $500,
_$, .$, etc., na casa de gramopho-
nes á roa Uruguayana 135, officino
de relojoeiro. (»' °_ J

SOBRADO 
- Aluga-se magnífico

a» ondar, na rua do Hospício n.
,,8, em frente á praça Gonçalves
Dias. Trata-se no 11. 120. loja de

papel pintadoJ  (-IS* ___ a

(R 903

Electricidade T-coui-ertofde
força c luz. Attende qualquer chama-
do-, H. Teixeira. Telephone Central,
5535. Pedro Américo n. 80, Cattete.

(95 __) g

Perolina Esmalte -cpYrnad.
que adquire e conserva a belleza «Ia
pelle, approvado pelo Instituto ile
Belleza de Paris, . premiado na h.x-
posição de Miliino. Preço 3$ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA, suave e
embellezador. Preço 4$. Exijam cs-
tes preparados, á venda cm todas as
perfumarias e no deposito deste e
de outros preparados, a rua Sele ue
Setembro 11. 209, sob. (589 o" A

DENTISTAS

ACHADOS E PERDIDOS
TOSEI CAHEN; rua

3. Perdeu-se
desta casa.

\rENDK-M-SI* 
- -.--'n. 

417, casaes de canários
Ilnddnck Lobo

prom-
pios para «".rõdücçio e cães "''o*-

Terriers", puro sangue. (J 0°.' »

cirúrgico-
novo, por

na rua In*
(J 904) o

\ri],N.DE-SE 
um gabinete

.dentário, coinpleaiiienic
. ._oo$; para ver
duslriol 11. 5».

e iratar

 Silva Jardim
cautela n. íno.Sjfi

(107 Q) M

PEDE-SE 
por favor a quem achar

uma licença ilo auto ti._2.S«>9, '«
praia da tapa à rua ilo. Riachuelo,
entregar na llnragc Du-triz,:.. rua do
Riachuelo n. 187. Scra gratiucdo.

(407 Q) A

preço'para A. M-;_ Coi-
39. (5258 S) M

Dart; rua da Üuilanda

HVHOTIIECAS, 
empresta-se qual-

quer quantia sol) predios c ter-
renos; Uriigiiayana n. 8, com Mi-
chalski. .' (48 S) B

SO' 
faz

mantin

DENTISTA
R. Bnldns Von riancl-enstcln

Esp. em obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extracçoes com-
T-.tamentc sem dôr; colloca ilcn-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trabalho e acceita pagamen

Embriaguez—ecrter-
rivel vicio, sem dar remédios «para
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz, n. 4,
sobrado, Haddoek Ia-bo. Attende-
so gratuitamente, segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 8 ás 4 da
tarde. Casa die familia respeitável.

J 728

ESSEUGU DEniRATIVA
PURIFICADOR A DO SANGUE-

Empregada coni vantagem n.u
seguintes moléstias — 'Irvscrophu-
Ias, empigens, boubas, bubões, dar-
thros, ulceras, maneflas da pelle,
tumores e todas as affecçSes sy-
philiticas. Praça Tiradentes. o —
Pharmacia. (R 098

- 1

Panellas de pedra"Mineiras" ,í::'
DELICIOSA COMIDA

Obtem-se coziiihando-« nos afanií»
das panellas de pedra "Mineiras". Dt-
posito: rua Frei Caneca n. 126. Lou-
ças e trens de cozinha por menos -o
por cento que nas outras casas.

(R 37'')

SYPHILIS
Essência depnratira concei.

..•ad» de enroba miúda
(Formula de Brito)

Alpprovada « premiada com me»
dalha de ouro. Cura: empiges,
boulias, sarnas, «doenças do nariz
e d'09 ouvidos, borbuHias, comi-
,cliões darthros, pannos eczemas.

«ery9Íipela, sjnpbi-lis «e rlicuinatismo
antigo e «recente. Preço -$500.

'DeposUüos 1 "Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 4Si Carvalho,
rua 1" de Março 10; rua Sete dc
Setembro 81 e 99 « á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: Pharniacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides
Lobo Í2-. Tel. 1.400. Villa.

Hypno-Magnetísmo!
Curso do professor KAD1R, ni

rua Mariz e Barros, 87. .-..ções-
theoricas no9 dias uteis e práticas
aos domingos. Pelo seu methodo
de ensino, com 8 lições já podeu
influenciar e dominar outras pes-
soas. ;«¦•¦''

Trabalhos de somnamljulismo -
sobre assumptos da vida. (R 88a

. „,_. economia quem comprar „.„,„,„_ ...,
mantimentos de 1» Jiii*1!"; os p3rce!lados. Das 8 da manliã,

vendem nos Dois Mares largo «lo V A do.„ingos s0
Eslacio dc Sa 11. 70. U95r> *) «-.

OEKHÒRA illustraila que .saiba es-
i5 crever á machina, precisa-se na
rua 7 de Setembro 17=. t". an«l\- -

(549 &> a

SEU.OS 
antigos para collccção —

Ouem melhor paça e a casa hiio
Gil.erto; Avenida Rio Branco 11. _!•

(144 "' 3

Tratam-se os
rna

Marechal FÍoriano Teixoto n. 129,
loja, próximo á «ivenida Passos.

(4431 **•) S

nortista, descobre
iínposslveí, faz fortes traba-

11,09 reza quebrante c máo olhado,
tira malefícios e vira para quem lez.
Rua Visconde de llaboiaby. >-- ~
Xictbcroy. _______."-__

CASAMENTOS 
— ---.. -

papeis civil e _religioso;

(-1ART0MANTEJ o inif

HYPOTHECAS 
nos subúrbios,-qual:

quer quantia, de particular, com
o Jeronymo. padaria do ponto dos
bondes de Inliaiiniaj (4.4 b) J

cidade c sub-
011 pequenas

quantias; rapiik-z c juro módico. In-
forma o sr. Pimenta; rua ilo Kosario
11. 147, sobrado, fundos. (3C6 S) R

HVPOTHECAS 
ria

burbios, grandes
lidez

PERDEU-SE 
um

lho dc papeis,
gadores, com vales r
íi rua do Lavradio
Gratiiicase.

pequeno enibrii.
contendo 2 pc-
pctle-sc eutreiiar

n. iC>t). sobrado.
(717 Q) S

CABEI-LOS 
— .lá nao se perde

mais os cabellos ! Escreva «le-
nfcs.51 sen» demorn ao especialista
norte-americano, caixa «lo correio
1007, Rio de Janeiro, que gratuita-
mente vos d<irá Iodas as informa-
ções necessárias. (7148 in) J

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se rápida-

mente, sem: remédio o ingerir e Acre 69.
(340 S) J

M POTÊNCIA —
:, sem: remi ^

gralis. 
"Flora Indígena"

SENHORAS 
— Curas garantidas

dns moléstias de senhoras e gra-
, por medico especialista. Pliarma-
, "Flora Indigcua"; Acre 00.

(340 S) )

DELLOS antigos para _ collecçao —

C5 Quem mellior paga c a casa hao
Gilberto; Avenida Rio Branco n. 11.

.144 **) 3

ás 6 da noite. Aos domingos so
ãté ás 1 horas. Rua Marechal Fio.
riano Peixoto 11. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguaynna.

DENTISTA 
— Vende-se por 200$

um motor electrico dc suspen-
são, com caneta e angulo, mais 35$,
Rua da Carioca 13. (1075 S) M

Dr. von Dollinger
aa braça „efiM_oiá por-
<iugiteza c corri estagio nal Real
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames com a luz). .ti-
rurgia, cuJra radical das hérnias,
hcinoi-rlioidcs, csbreitaincnlos da
uiethra. Operações se.m coloro-
formio c com a «anCstliesia regio-
nal. Men. Kte 'Sá 10 (sob.), 11 as
12 e ás 31U. Teleph., 4-8""> Ce"-
tra-;

Elixir de Pepsina
Composto

(Camonãlla. Rhtiltarbo,. Caluml»
e Pepsina) -Fórmula de Brito
Approvado ,e premiado com nus

dalha de ouro, 'EffH.az nas diges-
toes mal elaboradas. dys}>csias, vo-
inü.09, eólicas do figado e intes-
tinaes, inappetencias dores dc ca-
lieça e vertigens. Vidro 2$ooo.

iDcposJiítlos: IDrogaivas iPa-clíeco,
rua dos Andradas, 43; Carvalho,
1° de Março, 10; Sete de Setem-
bro ns: 81 e 89 e Asssiilbléa; 14.
Fabrica: Pliarmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristidcs Lobo ni 229.
Telephone n. 1.400, Villa.

(.087 )

DENTISTA

; Biililllliliii1
§ Coração

; jjj normal

|«ii:i!i«;r.!liii»ll!«»ll
Coração do

bebedor

i
l!!lKii::ISWnii»K'3l*,l;

iiíiiiaBiiiHiaiíMíaBiaií'-!»'»'-!»^
A CURA DA I

EMBRIAGUEZ |
é' rápida e radical com ¦
SALVINIS e as Qo.taS §

de Saude, 'T'" 1
Crur, com 16 annos de pra- jg
tica tle?--» cspcctaliilnue. Ven- zz
deni-se nas drogarias: PA- B
CHECO, rua dos Andradas g
45 — Rio. e Uaruel & Ç.\ ¦
rua Direita n. 1 — São m
Paulo. (Aj 7181) H

C1URS0 
PROPEDÊUTICO — Rua

J da Quitanda n. no. Director, Dr.
Washington Garcia. — Preparatórios,
exames vestibulares, concursos, eom-
mercio, etc. Aula. vespertinas. Taxa
fixa, 30$ mensaes. t'143 ») o

/ CARTOMANTE e faz qualquer tra-
\J l.allio para o bem ,não usar «lc
cerimonias cm falar no que deseja:
r«s c traia de ícriilíis chronicas e

l oulr.-is doenças; rua Oliveira n. ,lS,
«.fundos da capella «lo Amparo—Ças-
' cudura. Cir97 S) J

TTENDEM-SE 'baratissimos.

\ ciioaiin Piviaficl -•' -•frente

Kio 
"lias 

«Pedras
malas. Rcformaii

em ..----
moveis, colchões t

;c colchões.
CB <*«*5) O

Col-1 
"ni-RDEÜ-SÉ unia npolice do va-

ao X lor de 5oo$noo, dc 11. _3"i, cimt-
... 1 . . «... 

con.

\'rrKNDK-SKtrato dc 111

tida cm 1868. dc juros «lc 5
vertida em 1800, em juro «le 4",",
ouro c ainda não reconvcitula. perten-
cente í C.enoveva Maria de Almeida,
solteiia. Rio dc Janeiro, 12 dc _sç-
lembro de 191G. — p.p. Emílio EU-
gani Ilokel.

PERDEI' 
SÉ a

405.30G, da -3_ 405..-,'
Econômica Uio

culcrnctn «lc 11.
« série da Caixa

ac laiieiro.' 
(695 Q) D

de

traspassa-se o con*
uma casa de pçnsâo, .num

,1o- 
""melhores bairros aristocrático».

os, bondes quasi á porta c 101 r«.is

de passagem, tc/ulo muitos quartos
Confortáveis e todos oecupados por f.i

^',''. cavalheiros «le certo.«:¦».

para inio™açoes a r. d.^ H.*jyf»
II. '53, 'üJa*  _____ um -W..V-. »- ¦-¦- -•-•;•; --_—.

—: ~r ™ rt.._T n3 11.047 a .11.051» untformisadaSi
RENDEM-SE 

emeo '«"J^-K de i„'ros9 «íe 3 «FaÕ â.ino. pertence»:
V ambulante de .balas, tr" i 

He- tes «o menor Armando, filho da u-
capital e 2 para N'«JM>; rutt \m__ 

J„dith de Magalhães Godoy e
loiza n. 3, Aldeia Campista. (]_ A_m.n(lo Aa-_st0 dc Godoy. -

' 
' 1 Kio de Janeiro. .1 dc outubro dc

PERDERAM-SE 
cinco npoüccs

um couto dc reis cada uma,

C-lfRSO 
em I-iiioratorio — Aulas

J diárias de chimica, physica e H.
Natural, preparando para os exames
110 Collceio 1'eilro ti c vestibular na
Faculdade «le Medicina. Informações;
na Academia de Cenimcrcio, a Praça
15 de Novembro. (349 o) **

_i5a-WrB--rWrrs____r-_____-_»-niH»

GONORRHEAS
cura infaliivel em 3 um»,
sem ardor, usando "Gonor-

rhol". Gar.-inlc-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
;S5oo. Bcposito geral :
Pliarmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio dc
Janeiro.

SAI.A 
e quarto — Alugam-se es-

plcndidos. rodeados de jhnc.-las
e de um grande jardim amplos c are
lados a casal ou pequena família;
cm ca-a dc íamilia dc todo respeito
e seriedade; rua Mariz c Barros n.
200. <-*W S> R

Heitor Cor-
rêa, especia-
lista cm tra-
iiallios a ou-

ro e dentes artificiaes. Gabinete
montado com apparelhos moder.
nos de electricidade. Preços 1110.
dicos. D 7 ás 6 horas. Donini-
"os até ás 1 horas. Travessa d
S Francisco de Taula, 12 .

TTMA senhora otierece-sc para tro-
U vernante dc cisa de pcípa de
tratamento, rua Vcrner Magalhães n.
49—Engenho Novo. ("97 

**" "

TTM habilitado guarda-livros, tendo
•_J nlguuias horas disponíveis, nccei-

ta pequenas escripta» de casas com-
merciaes. nor preço módico: carta?
para A. Santos, nia .Antônio Rego
n. 64-Olaria, E. F. L. (61S3 S) J

PARTEIRAS
PARTOS

INFORMAÇÕES, 
syndicaiicias. pro

pagandás, cobranças, professores
magnetismo,
Correio 11.

poesia,
1827.

etc. Caixí.
(380 S) J

(1 
ART AS «lc (ianças para casas,

J bons «adores, mais barato que
cm outra narte; escriptorio mais an-
ligo; rua dos Ourives 11. 113, i" mi;
dar. 'ü"' S) J

COMMODO 
— Aluga-sc em casa

dc senhora discreta, para descan-
so dc um casal, ri rua Frei Caneca;
quem desejar, ileisc carta nc-ta re-
dacção, com as Iniçiaçs A. R.

tlHOCADEIRA/ tos, ci
jornal, a j
ca c preço

criadeira
¦ ¦se,

M. V.,

pin-
este

indicanilo mar-
(76í'S):s

Nova joiu Rodrigues n.

—
uma pliarmacia

qualquer preço: informa-se
Carioca 11. 66, -obrado, com ----- 

0

-«.TKNDK-SE
\ qualquer ;

(.1 74») o

pnr
. «Ia

Chave3.

PEIlüEU«SEsar pela
de um bonde ao pn-s
rua Senador Dantas,

um rolo ile papeis cur -ic rosa. com
uns documentos, que só servem para
quem os perdeu. Nesta redacção.

(971 Q) J

AU.ga-.e em cas-a
indepcndéntCi

um rapaz solteiro; run «ln Matt-i-
so 11. 217. sobrado. (1037 -S)--.M

SENHORA SOU
VlDA a 12$ — Mme. Marie

Lemos, colle:c;ra diplomada pela Aca-
demia «lc Paris c com casa cm Pa-
ris, montou seu atelier á rua da As-
scmblca 33, i° andar. (105 b) J

C-10MM0D0 
-

J do máximo asseio
111 rapaz s '

1. 217. SOl)l

COU.ETES 
DE

MEDI

MACHINA 
de escrever — Vende-

sc uma, quasi nova, ou troca-
se por outro objecto. Tçm fita dc 2
cores, retrocesso, tiibulador c teclado
universal; Preço dc oceasião; a rua
do Catlctc i"5. '"ia. (s">5 a) «.

\NTEK.A ESPECTAI. recebida
diariamente de S. João d'EJ-

Rev, vciiilcse nas melhores condi-
cõés c preços; a rua dc São Pedri)
n. 1S9. (939 S) J

w
wME. ROSA cartomante que mo-

ro'11 na rua do Lavradio 143.
mora ogora na rua «Io Riaeliuclo 72,
sobrado; e=pera receber as suas cli-
entes c pessoas amigas, das 8 ás 8,
domingos e dias leriados, nté lis 2
horas da tarde. l____i__

diplomada na Eu.
as massagens, tra*
para emagrecer —
Hilário Gouvêo 8?.

(4933 S) R

TTMA senhora distineta deseja em-
U pregar-se como dama de com-

psnhia, em casa dc f.-iniiüa dc trata-
mento; não faz questão de_ grande
ordenado c sim de consideração. l.ar-
tas nara a redacção deste jornal, nara
a,. S. (753 S) S

moléstias
«le mulher, n
DR. H. DE

ANDRADA cura corrimentos. liemor-
rhagias c suspensões; de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos indi-
cados. fazendo apparcccr o incomnio.
do sem provocar l-einürrttacia. tendo
como enfermeira mme. jOSI.PiiIIvA
GATaUNDO. parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clíen-
tes cm pensão. Consultório e resi-
dencia: rua do Lavradio n. m, so-
brado. (814 J)

DOEP DQ. APPARELHO Dl-
GESTWO E DQ SYSTEMA HER-
ynen OR. RENATOlü-ü~ DE SOUZA LO-
PES, doaonto na Fa-
ouldado* Exames pe-
los ralos X, do esto-
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, do 2
às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-
br es às 12 horas, ca 397

PENSÃO HO

UMA tinha.
moça tiuilatiiília muito bom-

bahiana, vivendo do seu
trabalho e' lutando com muitas _ dif-
«cuidados, uão podendo assim viver,
tiede a protecção o um senhorr serio
c dc trato. Cartas para este jornal,
para H. R.  <'°-l3 s> j»

TTM ex-negociante desta praça, dan
•J do os melhores inforinac«*ies de
sua condueta e fiador, offcrccc-sc
para lazer cobranças de alugueis ile
casas, contas no Tlicsouro e rrelel-
tura. Carta, nesta redacção, a C. A.

(2231 S) A

PARTEIRA MADAME
PALMYRA

—Cora longa pratica, trata dc moles-
tias dc senliora* e suspensão, por um
processo rápido e garantido, Acceita
parturientes cm sua residência, á rua
Camerino n. 103. Tci. 4428, Norte.

(J 152)

Br. [d. Mereilles -
Doenças internas, creanças. Vias . uri-
narins — Appnrciiòs microscópico..,
elcctricos, dc illumiiiaçãu para exa-
mes c tratamento dns doenças; urc-
dim, bexiga, rins. recto, intestinos,
estômago etc— Trat. rápido da go-
norrhéa, svpliilis, hydrocele. Appl,:
006 c 914'- R. Sete ile Setenihro
96, das .1 ás 6—Uai. Lobo 45», "l.
1294, Villa;

Parteira Mme. Bar-
1*l_.__ <-om Pratica ''a ^Ia"
1U8U TT" càrnMade, trata das
moléstias do utero c evita a gra-
videz. Acceita parturientes cm
pensão e attende a chamados á
qualqtíer hora. Telephone n. 45S9,
Central. Rua General Caldwll nu-
mero 22.?. (1783 Jj

— Curto-
nipntc—Diz
tudo eom
clareza o

que se de-
ia saber, realiza trabalhos por mar;
dífiiccis que sejam aniigavclmeiite, a
rua General Câmara 2.», sob.

(.137 •>} J

Mme. Gici

Alugam-se bons e eonforítaveis
quartos a rapazc9 do commercio,
cavalheiros c casa-9 sem filhos, a
5$ooo, 6$ooo c ?$ooo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
agua quente c fria, «c.l.cricid-de,
telephone e todo o conforto, rua
do Caittete 11. 104.

Telephone 5853, Central

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhantina "Triuinpho.

para acastanhal-os. Frasco ,i$ooo.
Vcnde-sc . nas seguintes perfuma-
rias: Bazin, Nunes, Cas.-i Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hcrmanny
e Granado & C, e cm Xictheroy,
drogarias Barcellos e Muita.

Externato Gabalda
1.2 R. SETE OT, SETEMBRO,

162
Cursos dc prenaraiorios para

admissão ás E. Superiores Cur-
sos diurnos e nocturnos. (M 1050

Ouro a 1$8Q0 a grania
PlaATINA, 7$200

Praia, 30 a 60 réis ti granuna.
bViliiantes, cautelas do Monte de
Soccorro e de casas dc penhores,
compram-se :i rua do Hospicio nu-
mero 216, lioje Buncs Aires uni-
ca casa que melhor paga. (M 823

? TIOUSO — Vende-se um ile_ 3U
V para apredizagem; rua Mariz e

Barros n. 8r- «-l01 s' '

MASSAGISTA';rop-i. Todas
tameruo especial
Copacebana, rua
Tci. 2229, Sul.

WAlrXA — Offerece-sc uma moça' 
para caixa ou «lalj-iograplia. para

inna casa dc negocio. Trata-sc na
rira do Acre 11. 69 — í'10'-"1 Indígena.

(.140 n) .'

-.fACUIXAS de costura Smger a
ill prestações; á vista grandes aba-
timentos; attende a chamados a «lo-
micilio. pelo teleplione _ Central 1607.
rna da Carioca 55, loja. (67T.I 

gJJ

ITME. Clara Coudcrc — Manicura,
ilX pedicura, massagista diplomada^;

DIOXOQEN
(agua oxygenada)

W500
Hs "A* Garrafa Graifle'

66, RUA URUGUAYANA
A 312

rua S'. Clemente 11. 1
Sul. Vae a domicilio,
ras

.„, Tel.
Só ás ;enho*

PARTEIRA

Casamentos I

PARTEIRA-

VEHDA DIVERSAS

co d1, A-,.,„ríi_rda acttialidade pa-

Cidade Nova.

I" * ,*,4 Li) 3_[___Z LI 
'__________ J __

MACHÍXA 
«le escrever "Mrgnon ,

iSu$, s.-stcina. preferidn cru to-
o mundo. M.iis Informaeões. Cai-
p0S,al ueS-Rio de Ja^elro^ 

r

ba'.-•WT-K\Ür M**:>'*« u,UiI *— ..»
Vjiii ru» Urugusyan. «-J^*., Q

MOVEIS 
usados — Comprám-se ca-

sas mobilailas, avulsos, .objectos
de arte. movei- «lc escriptorio, etc;
rua do Rosário n. 145. (6144 s* =

as 5e,i..o-, COLCHOARIA
(____-_|MUV__l_»D0 povo é nos sab-

itrbios; a casa que maior sortimento
tem dc moveis r.ovos e usados, col-
cMcs c almofadas, não tem competi-
dor em preços, por que fabrica em
suas oificinas; tambem « encarrcria
«lc rcíormar os mesmos; a rua 24 «Ic
Maio n. 505. Teleph. Villa 1785. —

Sampaio. (8"> •*> «

qualquer corrimento da urethra, cura radical '

4 dias! Com a maravilhosa injeceõo secealiva

e cápsulas "404". Quando tudo falhar, este ex-
traordinario preparado sempre triumphará. O

único allivio da moerdade! Experimentae e vercis o effeito assombroso! Não ha gonorrhéa que

resista a esta prodigiosa descoberta.. Vende-se na Drogaria Granado, ú Rua -' de Março, 14-18

e nas principaes pharmacias c drogarias desta cidade e de todo p Brasil...

MARCA REGISTRADA

BY _ Orobó. írescw 1'emba c' 
Pimenta da Cosia e figas «le

madeira de diversos tamanhos, ven-
«'e-se, rua Senador Euzebio n. 210.

pra.i ii de Junho. (27S S) R

uma boa cozinhei-
fogão para casa ile

tratamento; ili fiança dc sua coudu-
cta Jnrir-.c no al-.iguel. Trata-se na
rua Cunha Barbosa n. 11—Sn-de.

? Mr. Edmond _,

O1

OFFERECE-SEra «lc forno

Cartomante.
grande 

"me-

dium". clarividentc, distiiiguido pelas
imprensas brasileira e estrangeira:pelo
ocerto d.is suas preiliçílcs, continu'.i
a dar consultas rara descobertas tle
qualquer espécie; ra rua do Matto-
so, 217, sobrado. Mr. Edmond tem
siiio freqüentado c admirado por nu-
morosos- clientes da mais alta caleço-
ria. a quem predisse o roubo do .Mu-
seu Nacional", a morte «Ia -sua irmã,
a cclebio "Madame Zi-ina", c ou-
tros acontecimentos notav.is.(to_-S)M

Mme. 
' "Maria

Jòsci-hinai tli-
_. _._.. plomaila pela

FaTc_!ilã_e de 
"Medicina «le Modrid,

trata de todas as doenças das senho-
ras c fa- appareccr. o incommouo, por
processo seientilico e sem dor nem
o menor peripo para a saude, tra-
balhos garantidos e preços no alcan-
ce dc todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telcplione 11. 31*42, Central, con-
sultas grátis. Etn frente ao tlieatro
Kep-.tblica_: ___j> b

Mme.
Franci-sca

Reis, diplo-
mada pc!a
1*. dc M.

de Boston, faz apparcccr n menstrua-
ção por processo scientifico c sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de toilos, sem o menor
pcr.fjn psra a saudc; ir.itn de doen*
ças do utero; rua Ijeneral Câmara
11. no. Tci. n. 3.368, Sorte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
lis. : (5 450

Partos. Mo-
lestias das

Trai a monto
dos abortos e

suas _ conse-
quencias, dos

corrimeniosj
das eólicas utoro-ovarianas c Ias reerr.s
irrccnlanrs e nroloneadai Assemblea,
cá. das 12 ás :8, Serviço do dr. Pedro
Mág-lliãcs, Tclep. 1009, Cent. (Ro-4t

25$ 110 ci-
vil e 20.
rei ígioso .

o m ou
.era cer.

tidões c em _4 horas, todos os dias,
parn provar quanto esta casa u seria;
só pagam depois tios papeis prom-
pios; trata-se á n>- Barbara de Al-
vareiiRa n. J4. em frento .i 2" Ire;
tona, próximo ao Thesouro, com -Ca-
oilâii Silva. (7265b) J

Moléstias das Senhoras
—Pr. Octavio dc Andrade, com pra-
tica do*, hospitaes da Europa; evita
a gravidez por indicação scientiiica.
sem prejudicar o. organismo, liemor-
rhagias, suspensão.' etc. l.esidcucia c
cons.: rua Sele de Scteinl.ro n._ 1S6,
sobrado, das 9 ás n e dc i âs 4.
Tc-lcphonc 1591, Central. Consultas
gr.tis. (201 S) J

mim
Casamentos t r ata-sc

com bre-
vida «le.
m esmo

sem certidões, civil. 25$, e reli-
ílioso, .'0$, cm 22, lioras na for-.ua
da lei. inventários e jttstitic.-ii.-oes-.
etc, com Bruno Scliegne, á rua
Visconde «lo Rio Branco, 32, so
brailo. Todos os dias, do-.ningoi
e feriados. Attendeni-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n. 4.34-, Central. A 113S

I\Ime. Thompson J"-^

riedade; rua jrãurtty
Ao lado da omi_a C

lecon-
;ôe*5

em 8 dias, responsos, casamentos «lif-
ficeis, paz r.o lar, etc. Ei-.carrcaT.i-sc
dc trabalhos rara os Estado-:. Paga-
inento no fim. Máxima reserva e se

73 — Mangue.
,• do r;.i7.

(1041 S) M

Comichão darthros, empin
í;f'!is, eczemas,
frieiras, sumas,
lirotoejas, etc,',
d c-3 ap.pnruciriu

fácil e completamente com o
DERM1CURA. (Não é pomada).
Vende-se cm Iodas .as drogarias
do Kio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: 1'h-irmacia Acre, rua -Acre*-,
n. 38. Tel. Norte, 3265. 

*.'re.o

2$00O- 

VIOLINO
Vcndc-se cm perfeito estado, d»

autor Michel Ange G.trini. Par»
ver e tratar com o sr. Maia, das
4 ás 6 horas. R. Menezes Vieira
n. 30, sobrado, (R 67a

Sala em casa de íamilia
Aluga-se uma esplendida com

todo conforto, entrada completa-
mente independente, saida para os
banhos de mar pela ru.-i Machado
de Assis, com ou sem pensão, mo-
bilada ou não. A senhor ou ca-
sal. Rua do Cattete ri", .-tr.-;.

(M 1050"manteiga""
AOS .ABKICANTI.S

Çhtereis colorir a vossa manteiga %
queijos, usae a Colornntina Brasilei-
ra; é u:n produeto similar a diversai
marcas t-suaiiReiras extraiilo da florm
brasileira, não contem maioria nociva,
como demonstrou, no Laboratório Na-
cional de Analyses n. 850..

Garante-se a sua boa qualidade, «
dá uma côr na manteiga ceua! á es-
trangeira; estes produetos já í.ão bem
conheci los. pelos principaes fabrican-
les destes gêneros.

Preços: em latas cU litros, 25$ooo;
de 100 litros para cima, io"|° de des-
conto. l

Depositários — Miranda í. Filhos,
rua Barão de S. Feíix 26, Rio de Ja-
nciro (R aí)

Movei para toiletíe
Vende-se uma linda peça, c«-ra

3 grandes espelhos, formando
psyché. Para ver e tratar á rua
Senador Dantas, 45, terreo.

v-— ',\1 83.
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PO' M PÉRSIA
Garrafa, Grande

Esle celebre e afamado pó, pelos seus reaes effeitos nà tnorlân-
dade das imlgas. percevejos, 

"mosquitos, formigas, baratas, lagartas,
piolhos, bicheiras c coceiras dos animaes,. tem conquistado o primeiro
jogar entre todos os insecticidas.

Tornou-se um indispensável familiar. . .¦Não suja a roupa. Não é venenoso. Seu aroma em nada preju-
dica a saude. Pódc polvilhai-sc na cama dc qualquer creança sem
perturbar-lhe o somno. ..

No rotulo vão indicados os differcntes modos de applicação,
conforme a espécie- de insectos que se 'l"?Lrã.íe91t.r?ir'i,4„0 .,*_»

O que convém c procurar o PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA
GRANDE e para obtel-o, o unico meio é dingir-sç a nos.

Nosso PO' DA PÉRSIA é preparado unicamente com as flores
frescas das plantas c não c para sc ; comparar com o po de acçao
«liia-si milia, feito das raizes ou da planta toda, quando nao e com
6l,bS=«'S!ImÍ¥aCÒES 

BARATAS (inertes ou prejudiciaes
'â "slnipre 

quToV freguezes se têm queixado que o Pó da Pérsia
não dá resultado, tem-se verificado que nao compraram o
i'0* DA PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE.

'ATTENÇÃO — Em todas as Mtas com o
grudado um rotulo com a seguintemarca registrada

verdadeiro

PO' DA PÉRSIA vae

IBp RI _ da - ygl

MARCA. HEGWTIUDA
• «Portanto, rejeitem as latas qne não tiverem esta marca registrada

tio rotulo, como não tendo saido da casa Garrafa Grande.
-Lata a.ooo, seis por io$ooo e doze por eoSooo. Rcmette-sc pelo

Correio i lata por 3$ooo. seis por I2$õoo e doze por is$ooo.

Á' GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestrello Q Filho.
* AVEXIDA PASSOS 19JJ, (A 313)

MOVES
GRANDES REDUCÇOES nos pre-

ç.i_, como sejam: camas para. solteiro.
25$ a _;$: ditas Ristori, para casados,
-l',$ c 45?; lavatorios inglezes, 50$;
toii-ttes.coiilinoiks, 100$ e 103$; guar-
d a- vestidos, ..3$ e 45$; Buarda-louças,
.1,3 e 43$: guarda-praios, superiores,
iio$ e 120%; guarda-vestiilos, de des-
urmar, 100S c 110$; mesas elesticas,
5<-S e 35$: mobílias estofadas. 1.10$,
i.|n$ e 180$; ditas Sul-Amcrica, íoo?
o 110$; culciras para sala ou quarto,
73$ _ 80$; cadeiras de balanço. 33$
e 40$; dormitórios, 4-<i«3 o 450$, di-
versos modelos, a escolher; sala de
i.inlar, ,.8,>i c 400$; colchões de crina,
1..$ e 25$; capim, 3$ <i .10$, e ludo
novo c 

*(ie 
primeira qtwlida.le, ao

— LEÃO DOS MARES —

110—Iiiu-go da Ijii-ia—110
Peçam catalogo

A Casa Lucas ao publico
Cremos de nosso dever prevenir

pi consumidores nue cm virtude do
êxito nlçã.iíadii pela nossa

__3-

¦iafl
0U

ESCRIPTORIO
Parte de ura

Rua Hospicio,
Io andar.

101.
Aluga-se

(J ifit

SATOSIN
c nm remédio unico pela sua
cfficacia curativa cm todas as
affecçíícs pulmonares;

SATOSIN
cura os cãtarrlios agudos c
clironicos dos bronchios c dos
pulmões nos diversos períodos
da moléstia;

SATOSIN
110 tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re-
tròacii.os sobre a iufccçjio até
tim limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos hacillos
de Koch até suppritnil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
<'¦ recoinmciulado por sununida-
des médicas brasileiras e cs-
tiit.ge.r_i_.

i.-\' venda cm todas as boas phar-
macias c drogarias do Brasil.

GEL O
\ xi*. V ' '

Empresa de Armazéns Frigorificos — Cáes do Porto
Avenida Lauro ÍMe^^ 1355

, Entrega diária a 0om|cpiò
Assignatura» mensaes

» 
»

semestraes»
tle 1|S pedra ou 13 kilos.

1 » ou. 25 . * •
ll2 '» . ou 13'. » •

1 » ou 25 » t
tonelada ....*. .* • •

» 753, 809, 9O9000.6

tnt'*•¦ '-j? -

, 13$000
. SOSOOO
, 99000
, 158000
. 339000
íoosooo

por mez

coníormoAssignaturas por eoupons 1
5

t consumo diário.
A empresa íaz saber ao puMlco c aos seus clientes que acaba de tomar providencias que lhe pcrnúttcm g«.

riHitir mu perfeito serrlço de distribuição do gelo, podendo attender u mjtmv pedido que lhe seja. leito.

A empresa dispõe tambem de espaço em suas câmaras íi-lgorltlçail,, «pi temperaturas auuptavcis
cebolas, batatas, frutas, pelles,mercadoria, podendo portanto receber qualquer quantidade de feijão,

manteiga, conservas o quaesquer outros gêneros sujeitos a deterioração pelo calor, assunuiiuo

pela sua conservação, dc aecordo com n seguinte tabeliã:

TABELLA DE PREÇOS PARA ARMAZEWAGEHS

n cada
queijos,

respousabilidudo

Taxas por voluti-es Taxas por ltilo

MERCADORIAS PESO

têm ariparociilo á venda iior preços
ti.nia Vatjtajqsos numerosas imitações
t.iitf, cmljpta tenham ümJ"l.rü!_o pare-cido, sua intensidade oppardíílc desap-
luirecc rapidamente, sendo, o seu con-
siiino egual ao dc qualquer outra Iam-
i-ada de filamento dc metal.

Por isso, jfjucm desejar uma lampa-
di de i\2 "watt", deve comprar só-
mciite em casa de toda garantiu ou
constatando ante os apparellios, a eco*
nomia real da lâmpada . (iu*.-..lie offe*
recaiu. -— Avenida Passos, ,i6_,e jS —

LOÍBRÍGAS
Sao cxpelli-

tias com o 1.1-
C O lt I.) A S

n._iAX(,'..s.
CT.a II a r C'Í O

composto)- do
dr: Monte Cu-
díiiho, approvã-
do pe!a Uiic
ctoria Gera] de
Saude Publica
«.' Assistência
1'ulilica do Ks-
todo do Rio,

15' o melhor
remédio contra
as lombrigas

e moléstias de- ?
infallivel e uão

Sxii. .Iòsê Màiiía RoBnícüns
liesiilcncia: 1'elolas — tiio G. do

Sul.
Curado com o Elixir de Nvguri-

ra. do 1'lirn Çhco Joiio du Silva
Silveira, de forte tiieumatismo.

Aecucia Cosmos — Ki»

tWilCA aEQlSIR..!.*

vidas a vermes. K'

ESCRIPTORIO
Alugíi-se o primeiro andar da

r.ta Buenos Aires, antiga ílospicio,
a. 33, inite Quitanda e Primeiro
de Manco. (J tf.

Frutas verdes.

Frotas seccas.

Castanhas, etc.

Cercaes. ¦ • ¦ ¦

Batatas. « < « ¦

.Queijos. » ¦ ¦ ¦
t,

Manteiga. < • ¦

Bacalháo.

Camarão secco.

Carnes Salgadas

Toucinho.

Presuntos.

Banha.

ató

86 a

25 ks.

35 "

S6 45

46 65

66 85

86 105

106 115

116 125

126 135

Taxa
30 dias

MERCADORIAS TAXA PRAZO

$400

«500

i . $600

$700

$800

1$000

1$500

2$000

2$500

Para 1.000 volumes]

Desconto do 10 7o J

Resfr.,
Carne verde, rei m m m m rn m

Peixe fresco.' v w ¦*• Cr. va m w •'

fRei

[(«o:ongcl.

rResfi'...

LCongel.

Peixe salgado. r.: *íi r.í rc :.. w rei r.- rei rn rei

Resfr'...
GaUinaceos.. ai r.í ai w oi n* rei re* íCongcl.

Ovos. r.í w rvi r.í »i tf. lí.ta.rei rei r«: rei rei1 r.í rei

Cebolas, r.- ;.; w i** ww nh rei rei ni m rei re* j

Couros, -.i rei rei :•-¦ re* rei rei re: w ir; $~ tü rei 1

Pelles confeccionadas., &«!», tyit: te. n: _.., '•- I¦ : m* ¦ i
Tabacos, v. tn :.i :.i W i«i!re\.rei rei _»;.!_• re* t.l rei

Legumes. rei re-;.-, -.- ••- t*)'re*'rei rei re- v. m rei re*

Leito c creme — Litro.

Cerveja — Barris 25 litros.

Flores. i.i [»i w rei ra* rei r»J ff> rei w «ü1 rr r.-* ¦

rei r.í rei rei rei :•*

rei :.i rei re* _>;

$030

$050

$030

$050

$050

$030

$050

$020

$080

1$000

$100
_<¦

$030

$030

$100

^Semana

30 dias

¦ .Semana

i re*. m rei rei

30 dias

Loteria do Estado do Rio
Grande do Sul >

AMAXH1S — *— ATtlAXRA

100MOOO
POR 30$00O

TJnlca loteria quo distriliuc
75 % em prêmios, sorteando*
os cm globos do crystal. —
BOLAS NUMERADAS por in-
teiro.
Jogam apen_i9 t8.ooo bilhete9 divl-

ílidoa em décimos ile 3$ooo
•PLANO BB

í prêmio de. . . . ioo:ono$
i prêmio de. > . I» io:oooS
i jireniio de. . . . 5 :oooS
s r>remio_ dc.2:000$.. 4:000$

*t prêmios de 1:000$. 21:000$
46 prêmios de 500$. .
511 prêmios de eoo$. .

154 prêmios de 100$. .
1717 prêmios de 60$. .

iS prêmios de i_o$ pa-
ra 03 3 últimos ai-
garismos do i" pre-
mio

180 prêmios dc So$ pa-
ra os 2 ultimos ai-
garismos. «. . y .

e,. :ooo$
ji :8oo$
13:40°$

i03:o-:o$

2:880$

141400$

2.20. tiremios no total de 310:500$
Bilhetes á venda

em toda a parte

Semana

CASA RIEKEN
Vicente Oliveira & C."

Comrminic.tr. aos yens amigos e
freguezes que mudaram o seu esta*
be.t_cUT.enlo commercial. do n. 58
liara o n. 5,-, da rua Sete de Setem-
bro. ÇS?3_)

SRS. DENTISTAS
Vende-se uma cadeira Wiikson,

nova peiitiltinio modelo, uni motor
electrico, White c uni armário no-
vo, rica peça americana, tudo por
módico preço: trata-s á rua do
Acre n. Co (Piora Indígena').

(li 4*5

Pensão English Hotel
Rua ilo' Catletc 171Í, «tcleplione

n. 2.008, bons aposentos, com to-,
do o conforto para famílias c ca-
valliciros, grande chácara, trata-
mento de primeira ordem, preços'
reduzidos, peno dos banhos de
mar, tudo reformado. XI 6403

Patente de official
O capitão José Thomaz Gomes

pede ;'i pessoa que achou a palen-
le acima o favor de enviar a esta
redacção a mesma que será srati-
ficada. (Vi 377

Ven -

s:b iv __&.£> o xi

Moveis á presta-
ções em boas con-
dições, ao alcance
de todos na rua

EUZEBIO 35

nltcra.
K de gasto Agradável, não exige

; sem purgante;. Não é veneno*
itào irrita os intestinos, IC tão

1 (|iie t': imiito receitado pelo
vo,Ur,

ti, 61, e
do I

cm tòtlfli
rua de S

as dmjjanaa

L
1 ABUICV DE TO'C0S

Traspassa-se uma es-
tancia completamente
montada, com serras e
machados mechanieos,
motores electriços,
prompta para fabricar
atò 30.000 tocos por
dia, carroças, animaes,
etc, situada «o ponto
sunis cantral do Rio e
servindo a todos os
bairros, Tem cães pro-
prio para receber le.
nha por mar, preço ba*
rato para liquidação.
Informações : Avenida
Rio Branco, 11-1" an-
dar, das 0 ás lie das
15 ás 17 horas.

A

10VEIS
CASA QUE VENDE MAIS

BARATO E'

"A COMPETIDORA"
RUA SIOÍADOI. KUZKBIO, ;' ^Climas do ocroba para caj-ai, sÜSi

30$. .iã>. aoS. 50$. roa. So e Ç.0?!
toilctles, oo? ioo$. noS a i.io$; me-
sas de cabeceira, 20%. J5*í a 35$; «uar-
da-vestidos. 45S, 50$ 100$ a t.;oS:
Huardu-loucas, 30$^ 35S. 4>3 o t.*5$:
meia.'*, mobilias. qo$. 100$, no3. iío5
a 250$; ejuarda-comidas, -*iS. 30$, 45$
ate úoS; Runrda-casacas íoo?, 175$
nté cooS: preços a dinheiro.

lticjis dormitórios, estylo all-rmão, c
n Capitei. yendcnt-&c a dinheiro e ;i
prestações* tá 559)

t /-.SttVüNiAo
Al^REOi
V2.V2.SJZM)

WCLÍ

Sementes de superior
CAPIM MELLADO

Ventlc-sc :i no dos Ourives, $.),
(J 969

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ° ":)

AS PESSOAS 1)13 COH
Cónseiruem tornar or seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou enercspa:
dos que sejam., com o I.ysodor. quo é
infallivel. A' .venda-.em tolas .as ner-
fumarins dc Ia ordem"e na UA' Gar-
rafa Critule", á rua ¦ UriiRuayaiià 60,
e Avenida Passos 106^• t'i'Uti'.sTRi:i.i.u & nuiios

Vidro j.$«í«io. pelo Correio. 4$ooo.-',
Km Kt(itHocoy„ drogaria Uartellos.

( S r,i.iO

Estômago
Tridigestivo Cruz, . o unico re-

médio que cura as doenças do es-
toniago e intestinos. Drogarias c
pltaviiiacias. Vidro, 25500.

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa - mobilada para fami-
lia dc tratamento.. Informações
na rua N; S.J' de Copacabana 1111-
mero .1.037, íbis 14 ás 17 horas.

Moveis a prestações
Querem comprar moveis a pres-

ta.õcs por preços baratissimos, en-
ireg.-iiido-sc na t" prestação, sem
fiador, visitem a Casa Sion, na r.
Senador Euzebio, 117-119. Tclc-
plioue 5J00 Norte. (S 1701

Sala mobilada para aulas
Aluga-se tuna em exeellentes

condições, sendo o aluguel pelo dia
inteiro ou á hora, á rüa da Assõm-
btúa i-'j, 2- andar. (S750)

VENDEDOR
Um ex-negociante conhecedor da

praça òf.erece-se para qualquer ar-
ligo á comniissão; caria a .1. Ura-
gà, rua 7 dc Setembro S.1. (Rno)

TRASPAS«H lai Mil IWSE DO PREOIO
j NA RUA DO OUVIDOR

Obrigado a liquidar para terminação de negocio o bani-
teiro estaliclcciuiento de Alfaiataria. Fazendas, Roupas fei-
Ias; Roupas brancas, Chapéos e mais artigos para Homens,
....pazes c Meninos, O Rio T riumplial, á rua do Ouvidor
5ú. traspassa cn; vantajosas condições e com toda. a wgen-
cia. o predio 011'de se acha estabelecido, com ou sem mer-
cadorias e com ou sem arma ções, e os demais uíensilios.

CASA MOBILADA
Aluga-se para família de trata,

mento a esplendida casa 11. 4Í11
da rua Voluntários da Pátria. Pó-
de ser vista todos os dias. das, 10
ás 12 e das 1'. ás iS, lioras,

¦ ,-foJ

MODISTA
«Precisa-se -de união habilitada a

cortar e confeccionar, por qual-
quer figurino, para ttfaliàlhar em
casa de famiiia, mediante alinien-
lação e diária que,_se coni-encio-
uar. Rua General Canabarro nu-
mero 3O.1. -, CJ. 9*1-

Caixeiro viajante
Offerccc-sc 1:111, preferindo ra-

mo de ferragens, para o Estado
do 'Rio Grande do Sul; dá boas
referencias de sua coiiducla, sen-
do bem relacionado naquelle 'Ks-
lado. Cartas com offertas a W.
Y., neste redacção. (S67 J

APOSENTO
Uma senhora viuva, ile trata-

menlo, precisa de uin, cm casa de
famiiia, com pensão, no centro, 011
adjacências. Trata-se de pessoa de
respeito c educação. Cartas para
A. C. D., nesta redacção. (S7..7)

Mil¦ 1 ão Conercio
A Compnnliin Nacional dc Armazéns

Geraes cinitte WAKBAKTS, com descontos
módicos garantidos, sobre mercadorias depo-
situdas cm sen» armazéns, libertando o com-
mercio do vexame de solicitar endossos gra-
ciosos para descontar titntos, e bem assim faz
adiantamentos para pagamentos «ic direitos e
fretes, mediante juro bancário. Para informa-
ções na sedo da companliia á

Rua General Gamara, 33

A'S SENHORAS E SEM0R1TAS CARIOCAS
Fareis grande' economia e nniliirpis sempre clegan-

tes si' aprciulertles a cortar e a fazer, vós mesmas, vos.
sos vestidos e vossos chapéos. Garantimos que ficareis
liabilHailtis em ü MKZKS, e só i>agi_i'cis os 2 rillMI.I-
ROS, semlo o S1' jsratiiito para a pratica. Mamlae pedir
prospectos á Avenida l.ío Iírauro, 10<» ¦ it" andar, á
directora do Curso de Prendas Femininas.

PHARMACIA |
Vende-se unia de pequeno capi-

tal, .fazendo regular negocio c
com aluguel baraio. 'Rua S. Luiz jGonzaga. 17, onde se' trata. São
Oliristoyão. (D 007 |

BICYCLETA
Veinle-sc uma Royal Enfiel.l.

modelo dc luxo com ires veloci-
dades (Ariiisiiongi e v.clociiíietro:
tPrc.o iSoÇòoo. Rua Tunuêl, 36

(R 9-'i

JtÒkm

Bota Fluminense
1

1119, Rua Marechal Fliriaiw, 109
Canto da Avenida Pasmos

ultimas"
novidades

em calcados
FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

_____ n«^^¦MaMgMWM—¦MgM———á«Bll_T*^BIIII_IIW_»My1j^,M^,lM_

Loterias ia Capital lirãl
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Gitiacçõaspabücaa sob a fiscalização do governo
federal ái 2 U2 e aos sabbados

ás 3 horas, á
Rua Visconde ae ltaborahy N. _5
HOJE HOJE

34S-10*

2o:ooo$ooo
Por I94oo em meios

Atnsxsxlrã.
311-38*

15:000$000
Por $800, em inteiros.

-Depois <3.e -.i_i.aii_i.i_-i
A'3 3 horas da tarde -NOVO PLANO

348 -1'
• GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA O

2oo;0-0 0$ooo
Em 4 prêmios de 50:000$000

Por 140OOO, em vigésimos

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser ncnmpa*
filiados do mais 700 rs. para o porte do Correia c dirigido»
aos agentes geraes NAZAKKTH k C. UVA DO OI'VIHOIC
N. 94, CAIXA N. 81T. TeleR. LKS.VKL, e nn casa P. GUI-
MARABS, RITA IIO ROSÁRIO 71. cgquiua do beco das Can-
ccllns —i Caixa do Correio n. 1.273.

ATTENÇÃO ¦i

Altigá-se o grande i" andar do
predio á rua da Quitanda n. 24,
próprio para Convpaiihia ou tSo-
ciedade ou escriptorios. Trata-se
no armazém. iSj J

HYPOTHEGA
Emproatam-sc is:ooo$ooo ,sr>h

uma boa bypolheca a juros modi-
cos; informações com o sr. Maia,
rua dos Andradas 8... pltarnuicia.

grj Enorgil poderoso tônico*-___p! Novo anti«rhe(matico
|-*j Energil depurativo agradável
5XS Rei dos taxativos
<5â Grande remédio da mulher
»_h Integra a força do homem
tr* Licor o mais saboroso

16$000
vernizada,
inoida.

16$000
inagis, com
lado. :

.8$ c _o$, borzogt.ins
cisimira c pcllici cn-
artigos finos -e da

c 18$ — Sapatos dc
.pcllica cm-eriHzadit c

2 c 3 fivelinhas ao

18$000 ro$ooo — Cliics sa-
ipãtos dc 'peílica envér-

nizada com uma fivciinlia no pci-
(o do pé c salto I,uiz XV.

9$ooo ;f

8$500

:$ Saípatos (le
\'cllii(lo, com 'liras no

¦peilto do ,pé 011 pulseira, artigo
moderno, custam nas outras ca-
sas 15. e íGjiooo.

io$ooo c i^$ooo, sapa-
tos dc verniz, 'para se-

nltorás, artigo moderno, entrada
baixa' ou com'tiras nn .pcito do 'pc,
saltos dc oouro ou alto.

5$000 e 6$ -
branca,

altos,, com tiras
para scnln.i-.Ts.

• Sapatos dc lona
saltos baixos ou

no peito do pc,

15$, 18$090 Borzeguins en-
yornizados, ca-

nos de fantasia, artigo fino c 1110-
derno para homens.

6$000
prio ipara

2$000

'Borzeguins d,e bezerro,
:prcto, rJ,'tigo forte, pro-

prio ipara colíegio, de 27 a 33.

c 2 $ _ o o — Cliinrllos
dc bczcri-iiiho, belboli-

na ou amarollos, a ponto, muito
fortes.

O nníl sapatos com saltos bran-
**'"™ cos, amarellos ou enver-
nizados, de 17 a 27.

ATiPKKCATAS
Pe 17 a 27. .... . 3$500

" 28 a 33 4$000" 33 a 40 5.K500
Para o interior, mais 1$ o pnr

Ultimas novidjdes cm
para senhoras.

sapatos

SEDAS
Taffel

g^CVCLISf«. 'o ^EíSã^SL' *,l>|nin **v
'_. _^^5r»S» a3*-1^ *-¦•'¦* Je<^--__

S&ryii «i>í_l«.t--vn'a?*'_íywr:^^Vk

v. ¦\-/r VrW, JP>s-____^-^ 9nr.ennn. ^^L_uí>^¦ wivW9*|W!B^S^

V' ¦:r! :m-se para crcan.as. scnlio-
ra e para lio'.r..;ii. com roda livre
* - :r,".'s do mais moderno estylo
inales, grande sortimento (ie _.i-«í::í. footballs, cap„s para bicycle-
lt- :\e ii$ para cima e câmaras di
ar :i _...i.. na rua 7 de íí'c:n-
oro ti. 1S2,

Cinema Rio - Nictheroy
O leiloeiro Júlio Tibau venderí

) pabbado, ?
Visconde do

P-.ir.co 11. 360. -,- i~i, todos

ki

K

bM
mari
Cto.

o no proxirr
tnté, á rr„i
iico n. ,.60. c

ce-sorios per;iiKVi>;cs a¦iecinento de diver.--ões
aíiiin o palco sci-rari,*-
>, etc, pertenccnies ao

.Ml j

Km VAGÜIMAR UWZOW
participa ás suas amigas e fregue-
zas que mora na rua D. Latira de
Araujo 11. 71. Attenção: trabalhos
cm costuras com perfeição.

(J 970

o.:o ni,. -|Sjoo; idem,
105 in;, íoSson: seda lavavel,
too m. s^Swo. Envia-se catalogo
dc preços. Casa Filippc, rua São
Clemente n. 40. Telephone. 1122
sul. liotafogo. (J 955

SITIO Oü FAZENDA
Compra-se tendo boa vargem,

pasto, água abundante, fruteiras
nacionaes, maíia c alguina lavoura.
Offertas cein preçns e pornieiiores•'
a 'A. T., nesta folha. (Sol .11

CONSULTÓRIO MEDICO
Aluga-se um com dois comparli-

mentos e s.iia dc espera mobilada;
janellãs para Gonçalves Dias. Lar-
í!o dá Carioca 11. 24. 1" andar.

Vy^J

Moveis a prestações
V. cx'. (píer mobilar v. casa

por preço., baratissimos. entregam-
so moveis na i11 prestação, som
fiador, na Casa Sion, á rua «do
Cattete, 7, telephone .:70o Central.

(S 1S01

Içi 

I n para se*
Vl\ nhoras

Diiíiií:
IHI l mm

OiSi
á rua Sole dc Setembro, 12-1

tíjücã r
REFUGIO TARA O VERÃO

Aluga-se. com ou sem mobília, o
aprazível sitio da Gávea Pequena
" Villa Rita Costa"., coni boas ac-
cómmodaçôcs para famiiia de tra-
tamento. tendo grande terreno
vasto tanque para natação, com
cachoeira, a _o minutos do ponto
terminal dos bondes do Alto da
Ilòa Vista 0'ijuca). Muita agita,
vegetação c. clima ameno; trata-se
na rua da Alfândega n. Sf>. so-
brado. (J 973

e «suai complicações. Cura radical
processou «esuroâ c rápidos.
JOÃO ABREU. Das S ás 11 e
:-. ;'.- iS horasi 61, rua dt.* ?.
Jro, f,4.

por
Ur.

OLEO DE BAIAGU
(pradezoi.ixai

A lepra, sarna .gafeira, feridas
na perna, chronicas c dc carac i
cancerosas, syphililicas. ciiram-si
radicalmente civ.n o "Oleo de fi
s.ulo de baiacú", Venda no depo
sito: rea Municipal n. II. i" an-
dar, saia da frente. Representar.-
:e. Picrrc Pradez; unico uo ge-
urro. \"idro S500. (J Soo

M««CM*IC«»(^_^«0'«*2»__^-'»?'K» »1
•<i*'j«j*i^;*ijiic»j*!_'e_».r__Kt_«-'».:»j«_ií^tJ»Jt_.^^^ Tm
S5 ti

lf
Ntur.i5tlicni.-t. dores dc cabc;a. liyr.tcria. insomni.i. fraqueza dt _°torças, por excesso tlc trabalho ou de prazer, prcoccupaçõea de miticgocio ou desgostos, são cur adas com grande exito com 

'03 
BA- «*NHOS dc Eleetrici,Udc eslati ca c os banhos Hydro-Elec!ricos, cm i.

curto tempo, pelo DR. NEV ES DA ROCHA. SS
Estas applicaçõcs, inteira mente inoffcnsivas, produzem sobre •_

o systtma nervoso uma acção efficaz e duradoura, resumindo ,io »5
doente a calma, o somno c o bem-estar. li*

Gabinete de electrieidade medica do DR. NEVES DA RO- ij
CHA — 90, Avenida Rio B ranço -- Rio de Janeiro. gg
Preços módicos. Das 9 horas da manhã ás 4 da tarde. (T 953) %

Elixir Castilho
Poderoso especifico cm moies-

tias sypliiliticas, o mais enérgico
até hoje descoberto, cura com se-
gv.rari.-a. Aftcccões syphilit&as
.licumaltiãm«o«„ ffonbrrhéas, í-ine,
bexiga, fiRado, corrímento dos ou-
vidos. íinaln-.ente. todas as :11o-
lestias. provenientes . do sangue.
Encontra-se nas principaes phar-
macias e drogarias. Pliarmacia
Cardoso; Ca_tsvdi-.a.

Rua São PeJro n. liS; Andra-
das, 4..: Uruguayana. pi. \"endc-
se na rua do Arcai. 1. C4S13 .1»"hypothecas

Faícm-se, de predios na cidade e
«uburltios, juros quê po convencio-
nar. M. Vieira. 

'Quitanda, 
50, 1"

and;,r. (.1 115
h—

A GASA MM
\!-._-,s. um csmccso escriotorio

por 4o?ooo. Ouvidor. 71.

BONITA CASA
Tráspassa-se uma r,is Laranjeiras,

ricamcsitc mobilada, tem bom contra-
to, dá pira 2 (rrandes fan:i'.i.i- dc
tratamento ou para Uma pensão Ac,
!:;s^. facilita-se aos pretendente?; in*
í.ir:nr.i,'i">es ra pen_?ÚO Canabarro: r_a
(.èr.erat .'.,:.a'.ai 10 z?i, com 1'aíeiro
_. Silv», (S ?s;)

UM CAVALHEIRO
qu- durante iS annos soffreti dc
broncliitc Ssthiuatica, tendo-se
curado 11a Europa com a receita dc
um medico allcmão, envia gratui-
lamente a copia da receita a (piem
a pedir por escripto, remetteu Jo
cnveloppc eom endereço para re-
sposta. Diri_ir carta a Américo' rua da Relação n. 3.

(S 583
Silveira,
Kio.

A NUTRE DIE DE PARIS
CiUAXDES SAT,I)OS KM TOPAS AS SKCÇõES

3 SiiJi Í*.n_ CBDÊXTES 
' A PREÇOS

V. Ex.a precisa
collocar dentes artificiaes ?

Xão se deixe illudir, pro-
cure um csjtC-iítlistn, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo :i
maioria dos dentistas, que di-
viciem a sua actividade pelos

rif ts;..n

V. Ex. não quãr mobilar sua-]
casa sem gastar;iiíi3iro?|

E' o que pó.le conseguir fácil-
incute, por aluguel mensal c modi-
co; Iodos os moveis; rua do Kia-
chuelo 11. ", Casa Progresso.

Aos Srs. Médicos
Vendem-se, por motivo de trans-

ferencia. bons moveis de cpmple-
to consultório medico: estão de-
posiiailos á rua do Livramento,
211, onde sc trata. lR 9-0

CHARUTARIA
Por motivo que se dirá ao pre-

tendente, vende-sc uma, fazendo
bom negocio e dependendo dc
pouco capitai. Tem moradia paraifainiiia o paga pequeno aluguel.
Informações cem o sr. Cerqncira,
das ; ás 7 lupas da noite, na rua
do Lavradiò, 23, loja. (,3;o J

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Granado it C. e Araujo Freitas A C,

e Iodas as boas pharmacias J 59,

COFRE
Compra-se um. que seja de hoa

marca. O pagamento será feito cm
prestações mensaes. Cartas a A.
M,, no escriptorio desta folha.

(J 874

QUARTO
.Pessoa de tratamento precisa de

um quarto mobilado no Cat.teti
ou circumvizinhaii.a. Resposta i
T. MV .Vi-, caixa postal i.S.ir.

3W J

SO Bi CALVO OVEM QUER.
PERDI. CABELLOS QUEM QUER.
TEM BARBA FALHADA QUEM Q UEÍl.TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
fa' nascer novos cabellos. impcilo * sua queda e extingue completnincnti
a caspa c qu.icsuucr parasitas dn ca I10..-1. barba c sbliraiiécllias. A' vciid»
nas noa» pliarmacia!». lírosarias c per fuma rias e no dcpn&ho: DKOCÃUIAGII'1'ONr. KUA VfilMlilKO Div MARÇO N 1;, antigo 11. o RIO DB
JANKIRO.

ATTENÇÃO
Maria Comes Costa precisa fa-

lar, com urgência, a seu filho José
Clemente Netto, na rua dos Pra-
zeres n. 31)1. (J 866

Lulii da Pomerania
Vendem-se 3 cachorrinhas legi»

timas. Travessa dos Araujos nu-
mero 14. Fábrica das Chitas.

(J 427

BORLIDO MAIA & C.
CASA FUNDADA EM 1878

Únicos depositários «lo cimento ing-lez
"WHITE e BROTHERS»,

tinta liygienica OLSIiNA, HARNOL
XRIJPL1S para matar o cai-rapato do gado

TELEPHONE 274 - Rua do Rosário 55, 58

FLORA BRASILEIRA
Vende-se um hervan.irio cm hom

ponto e com moradia para famiiia.
Informa-se a r. de S. Pedro, 281.

(M ioco

ESSÊNCIAS SGHIMMEL
para fabricas dc perfumes, sabo-
neles c dc licores. Cirande stoclí
com 05 representantes ár. da quitanda; 1.7(cPêndula Brazi"- 149 Rua da Quitanda. 149

RELOJOARIA E BI-
JOUTERIA

— Especialidade cm concertos de relógios e jóias a preços mo-
dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta*
ções semanaes de 5$ooo. Rccebcm-se assignaturas.

COFRES
Vciidcm-sc 6 usados, por meia-

de do seu valor:. 110 deposito dos
Cofres Americanos, á rua Camcri-
110 n. 104. J 768

' TERRENO
A.' rua. Harão dc Mcsijiiiíii. Um

lote barato, por seis contos.' Tra-
lar Saiuico, liruguayaiia 3, Tele-
phonc 465.1. C. 68..

Convém a todos
s.thcr oite o "Tridigestivo Cruz" é
o unico remédio approvado pc!:i
Directoria ii- Saudc Publica, que
cura as moléstias do estômago c
intestinos,

Banco Mercantil do Oio io Janeiro
67, Rua Primeiro de ftlarço, 67

L-residento— Joüo Ribeiro dc Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

diversos ramos da proiissão
Não aconselhamos v. cx. a
abandonar o dentista dc sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, u.vcliisivnmcii-
te, para collocação de dentes
íirtifieines, por ser essa a
nossa especialidade c por cs-
tarmos convencidos de (pie os
nossos trabalhos executados
por processos modernos sa-
tistazem mesmo os mais exi-
gentes, sem otic cobremos por
Iíso preços exagerados. A pri-
meira consulta para informa-
çi.cs é inteiramente gratuita.
Ur. S.i Rego, l.spcciiilistii —
Rua do Carmo, 71, canto do
Ouvi dor. (A -'Qj

Comi!
I/chtia

nomico, «
cm tOCI;
ntrega-se

para toguo
•in domiciítü.

TEIXEIRA CORTES & C,
TKLKPHOXK 43 — VÍÍiÍiX

Marca
O SENHOR PRECISA
dc um ni*\ilio para nugmentar suai
entradas ! Coinbinação liclíá, írtlto dc
Cíindos malheniaticos, pódc-llie f.i*cr
gatiltar alguns contos ámtüaes sçm
sacrificio. Dirijasc n MATHE.MATI-
CO. Caixa 1.308, enviando sello pararesposta. NÃO HESPOKDU AOS
AXONV.MOS. (J 162)

LÂMINAS GSLLETTE
Legitimas lâminas Gillette, em

caixinhas dc nickel, dúzia 4.500;
rua da Carioca n. 2S. ln;:."io%
Acosta.

PHARMACIA
Vcndc-.-c uma com superior ar-

niaç_io de pcrolia, tem completo
sortimento cm alcalóides e c?ne-
cialidades pharmaceuticas co^o-
cada cm lior.i ponto, tendo a ca-a
accomiuoda.õés para pequena fa
milia, desembaraçada de qttacsqué;
oiu:=. com bca freguezia por . -
6:opo$ooo, pagos dc uma sj vei_.
Cartas ao sr. Alfredo Dia'. c;cr:
ptorio de.:a folha. J ;H30

-S
curam-se r.ipid^mente, setn

precisar injocçâo, cnn. o .i_,i da

or*i_í__Txrsr^
deposito: PMAMACIÀ RUAS

Ittt.i do Espirito Santo n. 2)
Próximo ao theairo Carlos

Comes m siü

TRILHOS
Vcndc-sc 2.000 metros de Unha,

com trülios de 41'-'. 6. . c 14 I;i-
los pnr metro, trata-se Ií. :8 de
Setembro n. 94, com o sr. Bit-
tencòurt, ou Assembléa 11. no.

(-43S

W Registrada

PEiXSAO WyEÍRÀ
15' com prazer qur convido a V. Ex". para visitar o mo«

èstnbçlçcinicnto dériominado "Pensão Mineira" á Avenidi»
Rio Dranco 11. 15, sobrado.

Possuo esta pensão confor tavois aposentos cleganlenien-
te mobilados; lavatorios com agna corrente cm todos os
quartos, banhos frios c qtien tes, luz eleetrici c tclcplioiie
(3679 Xorte). Almoço 011 j.mtar 1$300. Diárias do 5$

o 6$. — Lauro de Sá. (S 5_t)

A CURA DA
TUBERCULOSE

A "Alicina". cm cuia compo-
siçüo figuram o allio e o agri„o.
dois vesetacs reconhecidos por
vários scientist.is como verda-
deiramento maravilliosos na
cura ' da íubcrcuiosi-, ' ipro.luz
resultados seguros cai todos os
períodos desta terrível ciifermi-
dade c cura completamente «o
,o e 2o grios. Na bronciuic.
asthmn, jnílucrfta, coquetaclie e
principalmente na broiicó-pncii.
mont- o resultado <í infa livcl.

¦Depositários: Silva Gomes 5:
C. Rua de S. Pedro 40 o- 4-'.

Pensão Abrantes
Tem boíis commodos desoectipa-

dos. Rua llamuez de Abrantes,
2O. Teleplione Sul 151. (13 899

! SIS I

C A C II O I! R O S
A lepra, «ma. pa feirai dartlios e

todas as niãnifestaques malévolas na
pcllo. ros cachorros, cavaHof, ir.it03 c
nas varia? espécies d«.* gado, sã<> cura-
das com o "Sahfio Dorvic". Esto sa-
bão mata os pTolhos ptileas. bernes,
bicheiras c us cãrrapatos nos animaes.

l._l;i 2S000: pelo Corrcior ,1$60Ò. Ve-
didos ;í Perestrello & l?ÍIhns â rua
Uruguavana Cú, e Avenida Passos 106.

lim Nictheroy, drogaria Barcellos.
tá Õ'P)

OISEI.I--
Mova tinturí que esta pro-

d;izÍ»do real suecesso. Única
que dá a côr preta natural o
lu.trosa, sem conter nitrato ds
prata ou os seus n.s. Vende-
se em todas a.; perfumarias. Dc-
posilc seral: lirurzi S C. rua
dj Hospicio n. i.t.i. Rio do Ja-
neiro.

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1- desta capital

Auto de luso para casamentos e
passeios

ESCRIPTORIO
Avenida Rio Branco, 161

Ti-!. 471. Central
GARAGE E OFFICINAS

Kua Ifelaçiío, lGelS
Tci. J4Ó4 Central

RIO DE JANEIRO

Flores brancas
(loucorrliéa)

Cnrani-se radicalmente cm
poucos dias cotn o XAROPE
E A5 riI.UI.AS DE MAT1-
CO I-ERRUGINOSO.

Vende-se unicamente na
pharmacia B R A G ANTIXA,
rua da Uruguayana n. 105.

A Manicure
IAlugà-se !Ta''inetc, cora sala d

espera c tcleplione, em casa dc
Coijfeiir de Domes — Rua São
José, u.*, sobrado. (J 941

SITIO
Em S. Gonçalo. vende-se tim

sitio cotn grande terreno plano •
uma pequena capoeira, muitas ar-
vores írutiferas e uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde á
porta da Tramway Rural Fluini.
nense, passando próximo luz cie-
ctrica e o encanamento gorai das
águas. Ver e Iratar, rua Kilo Pc-
çanha. 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo»
de Xicthero-'. J 6*5j

SANTA THEREZA"
Ãluga-so a confortável casa di

rua da Lagoihha n. 4j. muito |,ro-
-.üuo á linha de bonds, perfeita-
tiier.te limpa • jiropria para famiüa
dc tratamento. Tem grande quintal
e niattnifico terraço, de onde se
descortina soberba vista da Cabia.
Vclia-se aberta. Trata-se no beceo

12.da Lapa dos Mercadores
sobrado, das 10 ás i3 horas.

(50J

"MILA"
Brilluntina cancreta, com petro-

leoi deliciosamente perfumada com
penetrante c escolhida essência, dá
brilho e firma .1 còr do cabcllb, ao
contrario das demais briihantinas
que tornam os cabellos russo»'. Vi-
dro. ..Suco. Pelo Correio, 4>ooo.
Ka "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guavaná, 06 e Avenida Passos. io5.

(A •*«-¦

PHQTQ8RÃPH1A
P,_.=!os Dias comn-.iinica a todos

os .--us amigos e freguezes que
acaba de receber um Iícüo soiti-
monto de. apparcihos pliolographi- j
cos próprios jiara presentes c que
está vendendo por preços baratis-
simos. Continua a ter sempre cm
stoclr todo o material para p'«oto-
praphi.1. Grande rcduc.ão cm to-
dos o; pre.os.

Rua Gònçatves Dias .51, So'j.
Rio de Janeiro

J1Í|C|1NA S
E NÃO 

^PRODUZ 
DORt' NUM ¦

CAUTELAS
Compram*se as do Monte de Por

corro c das casas dc t penhores,
uni?* antiga casa Avenida Passos
23 (antiga rua tio Sacramenta),

. C. MORAES j, COMP.

t

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catinga. frij
ciras comichões, etc., dcsappáre-
cem rapidamente com o ti_o do"Suorol 

; Preço e?, pelo Correio
2$5'io. Vcndc-sc em todas n. dro-
garias. pcrfümarias, phannacias •
á rua Uruguayana n. 6tí. Peres-
trcllo & Filho e Avenida Pas.os,
10C. (A 127

pHSp
Optimos aposento" lniobiIa_!__.

pnra- famiiia e cavalheiros distin-
ctos. Diária desde 5$ a SÍtidos
fornece-se pensão a domicilio;
na rua do Cattete ti. iS., telcplto-
ne C. 43Só- R 6',.01

Lustre para erigòmmaãos
¦ O "Brilho Mágico" rv-.»:u.inic»1 uin extarordinario lustro a camisa,
j punhos, cpllarinho.. e a qualquer' p*.a de roupa. Endurece r proíon.-
« ga a duração dos tecidos.
I Vidro i?,ioo. Pelo Correio -$000.

Na "A G.-.rrafa Grande", rua Uru-
euavana, íí e Avenida Pasos, 106,

(A 12!

Varejo de cigarros
Compra-sc um que faça bastante

negocio: cartas a P. J., na rela-
ccão deste jornal. (S/fij)

MALAS
Artigo s-i«i(!

lissimo, só n:
Rua Lavradiò,

,, c'eeaii!e
.-1 Mala

(•1.

- ba»

¦•¦,_.-¦.: .-ju- .^•.^¦¦..'i.&.w-'--;- i^isê^ik***^
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12 CORREIO DA: MANHA — Quinta-feira, 5 de Outubro de IffM -*» =¦>.»

Companhia Cingmatographlca Brasileira
A maior do Brasil - Contractante das melhore*

fabricas mnndlacs
DEON" Companhia Cinematographica Brasileira

A- maior agencia de fllms com exclusividade -a «!«•¦« . » p|lm de arte e valor

fabricas mnndlacs -*-*%**- —,rr T- Z^n*a na mplhnrfiS e de ValOr lllCOIlteStaVei

^íJIIl.—-—— i '¦ ... __,^ __ _ —_. H Mrrrt»{H-MAnoraonMivel aue um trabalho de PINA MENICHELLI vencesse na tela o eepaço^de vida de um
n ãEümPWÈtí$Ê*màmmmiádóréa ás centenas demilhares, e tantos nfio caberiam em tres
Sa". Tentação -^Kspor^ue continua em programmn o mais belto, e mai, bem leito de quantos alma
tem apparecido. , g
Repete-se HOJE, portanto, o sucoesso grandioso de;

-t'M

sa»
"t/^Ü

r¥c

•¦

W:

y»^"
j

r tm

lü 5»

¦?>»i

JÉ —* de»»«o » aprwntaoão de um trabalho melhor
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LEDA ou 0 Culfo da Belleza
um en-

etvi

Romance sensacional, de enredo.passional, de
GIOVANNI VERGA

Fiim da artística fabrica ITALA-FILMS, em 6 actos
arrebatadores.

'•$ m
•«í;

foi o melhor dos films apresentados no começo da se-
mana, e desafia que os programmas novos

que hoje se iniciam apresentem alguma coisa que tenha
METADE ÜO SEU VALOR

AVISO - Funccio- Salgo Sete de Setembro II Salgo AVENIDA
nando allernadamen- 
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M1" TROUHANOVAInterprete: a bella artista da âOPERA de Paris, a seünctora ___
A par de um enredo seduetor, tal qual no admiravol &1^ 

aTOIM!»

¦¦¦¦'¦¦"'¦^^"^ ¦?JS -'^^^írMda., e» <«ne o enredo de amor 9e casa con,
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CINEMA
PRIMEIRA

PAHTE
I 1 fVI I Xár9 Cf C3 Ca A J C5 U R 1^1 A I— 
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reportagens

Vn# l^i • ^^ ^* r^__^?_^r T*_ . ^TI^1iTrc^i^d~nT;;7;rr"'"""''""i'tR s^ld0 d0 P°rt0 de
Nova York oom os seguintes 9ub-titulos:
VIOTORIAòu MI03E1.TE:

O submarino, DeutseWanrl desafiando os cruzadores
^ ¦¦HB|I IBfiBIW ivtjMw a «Vw*«ii- «•«-«= — inglezcs o trancezes quo estão cruzando os mares com

eerao o submarino nas águas neutras - o rumo que o submarino vae BBgjjgggj ^. gg yUlJ niui. linmi commi.vente em 3 longos aotos
AC TRAftmiAS DO GLOBO DE CRYSTAL do-nm gênero completamente novo.wmmm «°g^a" ^"i;*?"</ mE^EMBB^agss;°r;;°, °;t
OSOBMAR10I ND
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ACTUALIDADEj

HOJE • 50"» JEUDI M0NDATN J0UR CHIC •HOJE
Mt«Mt*«««M«eeeoMee«Mt««iet««t«»M»o^^
ÜM ESPECTACÜLO DE LUXO!

Um espectacnlo de ciiiematographia moderna !

Um filrn artistico ria grande serie promettida polo PALAIS
t•«••••••MMW••»»••••^98«••e»•**•9•s®9«»<ws*»•*•9e9••^••••••••••••M••®•••••••••••••,,

Mendigante de Amor
Exemplificativo e arrebatador drama da vida real, estudo aprimorado

dos costumes sociaes, assumpto verosimil e vibrante.

O oudear de uma sereia. Visão dominante. Paixão doentia e incon-
siderada. Abandono na miséria. Reflexão tardia. O amparo na morte.
0 suicídio,

Mise-en-scene riquíssima, toilletes luxuosas, bailados fascinantes e
de extraordinário brilho, castellos sumptuosos, paisagens admiráveis, cam-
nos floridos e praias encantadoras da poética e romântica Itália. Desem-
penho artistico inexcedivel. Photographia impeccavel e de effeitos de luz
Jamais vistos em trabalhos anteriores.

5 actos empolgantes!
5 actos intellectnaes e ineyuíilavei* !

S acto9jte_ perfeição e deslumbramento \
Producção da notável fabrica italiana "ÃQTJILA FILMS"

COMO EXTRA:
Uma grande festa perto de Zerhoun (ftSarroeos)

durante a guerra
em honra do general LYAUTEY
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