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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correto do

Manhã", no largo da Carioca
n. 13, estão já funcclonando to-
«Ias ns suas secções, excepto as
of fiei nas, qno ein breve- estarão
lambem ali iristalladás.

São os seguintes os números dos
nossos apparelhos teleplionleos:

ricdacção'. . . 5698--Central
(jci-enciu. . . 5<143 •-
Escriptorio. . 5701-
OffIcinas. . . . 37- Norte

O projecto
Mello Franco

lAnalysando o deputado Aifranio dc

Mello Franco o voto .cm separado ao

seu projecto dc reforma (Io Conselho
¦Municipal do Districto Federal, do

deputado Arúolphò Azevedo, comu

elle digno membro da commissão tlc

Justiça, destruiu unia por uma as

imtitas ohjeccõcs levantadas, quer á

cònstitucionaíidàde, quer <ti convc-

nicncia do projecto. li' trabalho que
lionra o Congresso Nacional, de

rcr.to como todos os do illustre rc-

presentante de Minas Gcracs. Quem

qiiizòr conhecer bem a organização

política do Districto Federal, como a

quer a Constituição c estava cm

mente dos constituintes da RcpuWi-

ca, c 'formar a seu respeito jitizo se-

gttrp, é ler a replica do sr. Mello

Franco. E quanto á reforma que
elle aventa, nada poderia deparar-

st-llic de melhor para atlingir o fim

que elle leve em vista, dando-se ao

esforço de cstudal-a e projectal-a, a

saber, o saneamento dos costumes

políticos com relação á administra-

ção do Districto Federal, 'fazendo do
Conselho Municipal uma corporação
menos polilica c mais attenta aos in-

teresses da cidade e bem estar da

sua população. Entretanto, o proje-
cio continua a ser combatido, liaven-

do ate quem diga que já o não quer
o governo, ao qua'l aliás deve, se é

certo o que correu em rodas parla-
menlares, a sua sttggestão. Comba-

tcm-11'0 uns porque a idéa principal
do projecto, a representação das.

classes ou dos interesses sociaes, os
espanta, aíigurando-se-lhos uma no-
vidade, uma originalidade, e atí uma

extravagância, conforme, já temos
ouvido; outros, porque não se des-

prendem de preconceitos políticos,
nem se livram da obcessão ou do

fttichismo do suffragio universal, Jo
stfffragio directo, quando o voto não
é senão uma fttneção exercida 110 in-

teresse do lEslado; outros, finaimen-
te, porque lhes convém a cjontinuação
do Conselho Municipal politiqueiro,
laboratório de cabalas e" arranjos
eleitoraes.

iParecc terem sido traçadas para o
caso, isto é, para a reforma do Con-

setho Municipal do nosso Districto
Federal, as palavras que passamos a
transcrever, escriptas na Bélgica com
o intuito de justificar a âpplicaçâo
úí eleições comnumaes da repre-
sentação dos interesses sociaes: —
'"De todas as partes reclama-se tinta
reforma que emancipe as cidades da

política, c sobretudo as liberte do

jugo dos politiqueiros, que instada-
ram ncllas a desordem; que salve as
communas do perigo de cair amanhã
cm poder dos incompetentes c dos
revolucionários, e que ponha termo ao
esbanjamento dos recursos e ás de-
lapidaçõcs dos dinheiros públicos' e

que introdttza, emlfimj nas commu-
nas garantias de boa gestão c dc p-o-
gresso. Propõe-se uma solução do
mais alto interesse: — appliean a
representação dos interesses ás elei-

ções commimacs, repartindo os elei-
tores e os mandatos em categorias
'futtecionaes 011 profissionaes.'' Ainda
sobre o mesmo assumpto se fizeram
11.1 Bélgica estas considerações: —
"Ü 

que nós queremos, o (pie a opi-
leiâo publica deseja, é o apaziguanieii-
to das lutas partidárias, mormente
110 inundo das relações c dos nego-
cios locaes; é o fim, nas villas como
nas cidades, do reinado das camari-
5has e das incompetencias; é o sanca-
mento dos costumes administrativos;
o o advento de um regimen em
que predomine mais justiça e
mais solidariedade entre todos os
membros de cada conimiiiilião. A
representação proporcional põdc con-
tribuir para esse resultado, assegu-
rando aos diversos grupos stta parte
de intervenção; mas, além de que a
sua generalização encontra resisten-
cias. vila. para as cieições cominiinaes,
apresenta o inconveniente de ser um
.uielluido d.e representação política:
serve aos partidos e os desenvolve.
ji, iio lerretio comnutnal, o "desidera-

tttm" é impor aos partidos uma espe-
cie de tregoa 011 neutralidade, o que
sO se pôde conseguir com a repre-
sentação de interesses.','

A maior diííiciildadn para a
epplicação dessa representação ás
eleições commttnaes da Bélgica, en-
crmtroif-sc nas diversidades locaes,
ou 11:1 circtimstancia du offerecer
rada cidade ou aldeia seu problema
especial de classificação, devendo,
portanto, a organização variar de Io-
validade a localidade. Foi então sug-
gerido cutregar-sc a organização da
representação dos interesses aos po-
deres loe.u-s, adoptado o inetliodo da
Sclf-orgaJtisatian, já seguido na
Alencate, na Saxonia, em Drcs.de c
entras cidades. Não foi. todavia, por
deante essa idéa, pelo receio de que"a mesquinharia e o sectarismo de
certas administrações communaes íi-
ressem mallograr a applicação da
Sclf-orgauisalion na Bélgica". Aqui
mão temos essa difíictildade, porque
c projecto é só para o Conselho Mu-
Bicipal do Districto Federal. Vamos
•pcrimental-o, e, pelo resultado, ve-

rão os Estados se c adaptável aos

seus municípios. Nada na Constitui-

ção impede a representação das elas-

ses ou dos interesses sociaes no Con-

selho Municipal, pois não estabeleceu

o magno Estatuto da Republica ura

typo uniforme de organização muni-

cipal ou de governo local para todo

o paiz. Compete aos Estados a or-

ganização dos municípios como lhes

parecer melhor, apenas respeitada a

autonomia ein tudo que toque ao seu

peculiar interesse. Quanto ao Distri-
cto Federal, o Congresso Nacional é

o seu poder legislativo e permanente-
mente com íuneções de constituinte.
Adopte elle para o Conselho Muni-
cipal a representação das classes, das

profissões ou dos interesses sociaes,
sustentada, até como a fôrma me-
lbor de representação política, por
iilustres publicistas de nações das
mais cultas. Mesmo no Brasil já a

preconizou, e brilhantemente a defeti-
deu, o nosso "distineto 

publicista e so-
ciologo dr. Alberto Torres. N*ão se
diga que essa representação é incon-
ciliavel com o principio, e para
muitos dogma, da soberania nacio-
rialj dogma aliás hoje muito abalado

pela contestação á presumida siéde da
soberania nacional. Não é ihconçi-
Havei, porque as classes ou aggrega-
dos sociaes são parte da nação, em

que, segundo o dogma, reside a so-
berania. O que cumpre banir do pro-
jecto são os conselheiros municipaes
or. intendentes escolhidos pelo presi-
dente da Republica. Para a sua justa
intervenção no governo da cidade,
sede dos poderes federaesj basta a
nomeação e demissão ad mtlum do
prcifeito. Aqitella attribuição ao pre-
sidente da Republica de algum modo
prejudicaria a feição democrática do
Conselho Municipal, c não a repre-
sentação das classes, pois estas con-
stituem o povo, que é composto de
operários, commerciaiites, industriaes,
funecionarios civis c militares, medi-
cos, advogados, professores, agricul-
tores e artistas. São ellas a própria
democracia.

Cil VIDAL
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Tópicos Heiicias
O TEMPO

.Apezar dos vislumbres de sol, que porvezes j tivemos, t o dia de liontcm correu
si.-mbrio, de céo cnfarniscado, liimiidi e
algo frio.

Temperatura nesta capital 1 iiiiniiiia, iS°4;
máxima, íi'\".

HONTEM
Cambio

Fmcas sonls A'vist«
Sr.bre Londres. . , t í 1J1I4 120164* Paris  $711 $7j,i" Hamburgo  $?í_» $717" Itália  — $iiss" Portuciil (escudos). — ;Ç394

llimncis Aires (peso
ouro)......... — 3$í)G4" Nova York. , . ,'::¦— ¦ .491-95-" Hesranlia  — $847Caixa tiiatriz 127132 a 12 o|jalíaneario 12 7I3.3 e 121U

Café — 9$;oo por arroba, pelo typo 7.T.ibraJ — 2o$ooo.
Letras do Tlit-souro — Aos rebates de

7 1I2 e 8 por cento.
— « — ««¦!

HOJE
Kslá de serviço n.-i Repartição Central de

Pclicia o 3o deleitado auxiliar.

Na in pagadoría do Tltcsouro Nacional
piigam-se as':seguintes folhas: Corpo Üipln*
iimtico, Instituto Nacional dc M.lisica'; V?-
cuidado ile Medicina, Kscola Pplytéclmicó,
TjisncrtDriii^ de Obras 'Contra ns Scccas,
Conselho Sujícrior do )\nsÍno, Internalo e
Bxtcriiato Pedro II c Saiulc Publica, 4»
tiartc.

A Cítvno
¦Para a carne bovina posta hoj» em

consumo nesta capital foram alfi.i.ulos pelosmarchanicv no ciUrcposto de S. Oiogo, o»
preços dc $700 a S7S0. devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $oRo.Carneiro, i$Soo; porco, $oso a 1Ç100 c
viiclla, ÇSoo.

'A dissolução da marinha mercante
I nacional, feita por inspiração do sr.

Calogeras c com o consentimento do
presidente du Republica, continua rapt-
dameníe. Fomos informados de que se
negocia o afrèiniiiento de mais quatro
vapores pertencentes á Companhia São
João da Barra, que deverão ser trans-
feridos a unia firma noruegiieza.

listes afrctaiuciilos e vendas de na-
vios naçionacs já constituem um cscait-
dalo, que só poderia ser praticado cm
uma época como a nctual, quando os
f.overn.-intes não lèm escrúpulos c o
povo não tem energia para se mover
da apathin, aproveitada tão habilmente
pelos negocisias que corvejam em tor-
110 deste paiz alquebrado. -Mas lia 110
caso especial, que hoje denunciamos;
uma outra circiinistam-ia que ainda
aggrava a desnacionalização destes qua-
tro vapores.

Entre os interessados no afretamente)
dos navios da Companhia de tf. João
da Harra aos noriicguezcs .está a I.eo-
poldina Railway. O movei dessa inter
venção da poderosa companhia é que,
sendo afastados do serviço de cnbola
pem entre o nosso porto e os listados
do Rio dc Janeiro c do Espirito Santo
aquelles v.iport-s, a I.eopoldina ficará

I livre da concorrência, que lhe faz a
referida empresa de navegação e po.
dera assim gozar de um verdadeiro
monopólio 110 transporte de cargas da
região costeira do norte do Estado do
Rio e do sul do Espirito Santo.

E deste modo não somente a noss*
infeliz marinha mercante vae perder
mais quatro unidades como também as
industrias prodiielor.is de unia zouk
considerável vão ser prejudicadas pela
aggravação de crise de transportes.
Mas a Leopoldina poderá arredondar
os seus dividendos, e isto basla para
serenar a consciência do presidente da
Republica...

A sra. Wenccsláo Prnz continua
melhorando, sensivelmente, sendo de
prever que emre brevemente em fran-
ca convalescença.

Numerosas pe^oas foram ainda hon-
tem .10 palácio indagar do estado da
digna senhora.

O sr. Azeredo oecupou lionlem a tri-
buna, para atacar o general Carlos de
Ctjinpos. Isso era previsto. Depois de
affirmar a fodoo os seus còrrçligiona-
rios que o general lhes daria mão for-
te, e passando pelo desprazer dc veri-
ficar que o inspector da 6" região se
limitava a garantir a ordem em Malto
Grosso, o vice-presidente do Senado
perder, as estribeiras, e desmnscãrou-se.

Antes assim. A acttial attitude do
sr. Azeredo prova mais uma vez que
elle jitnais pensou no caso político do

seu Estado senão para ageitar ali os
seus negócios.

Ao vel-os perdidos, elle chega até
ao absurdo de asseverar que só
devido ao concurso do general Campos
o sr. Caetano de Albuquerque põdc
organizar os elementos necessários á
manutenção da sua autoridade amea-
cada.

Não se pódc admittir maior dispa-
rate, sobretudo depois que esse tão ata-
cado inspector da 6" região íoi alvo
<los mais «iiconiiasticos elogios, em-
quanto o sr. Azeredo nelle depositava
bem caras esperanças.

O que é preciso ficar bem estabelc-
cido, contra o discurso dc hontem do
senador Azeredo, e quantos outros elle
entenda de pronunciar sobre a defecção
da sua gente c do seu "partido" em
¦Matto Grosso, 6 que a condueta do ge-
ncral Campos não foi passível de ata-
quês no momento cm que a luta poli-
tica se delineou com a sua verdadeira
expressão.

As forças do Exercito cm serviço no
Estado, garantindo a ordem, não inter-
vieram nem a favor, nem contra os po-
liticos em conflicto. Mantiveram inta-
cta a dignidade da sua farda, como lhes
competia fazer.

'E se o sr. Caelano triumphou sobro
os seus adversários, i que naturalmen-
<tc possuía mais fortes elementos de
combate. Fora disso o que ha é tuna
exploração que o r,r. Azeredo, como é,
aliás, dos seus processos, procura
exercer cm torno dc tuna questão K-
quidada para todos os effeitos, 110 in-
mito de impressionar os papalvos.

Mas, convença-se o vice-presidente
do Senado: ninguém se illtule sobre as
razões que o levam a esbravejar contra
o conimaiidantc das forças federaes dc
serviço em Matto Grosso.

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

tlonteta-nos que o sr. Sertorio de
Castro foi convidado para servir de se-
ereiario do conselheiro Ruy Barbosa
durante a próxima viagem deste á Eu-
ropa.

O projecto da Câmara abolindo as
resírieçnes ú amnislia de 1S95 conti-
nua encalhado no Senado, contra elle
cabalando fortemente o sr. Pires Fer-
¦reira. Já publicámos as razões por que
o senador p:auliyense se oppõe á pas-
sagein do projecto: elle tem um genro
que, devido ás determinações desse pro-
jecto, verá retardada a sua carreira n»
Exercilo.

Isso não constitne, absolutamente,
motivo para que o Senado preste ouvi-
dos ao sr. Pires. Esta Republica que
ahi está tem servido. por de mais aos
interesses desse senador, que possuo
larga fortuna, está bem collocado na
vida, faz muitos contos de réis por me*,
tudo por cffeito da extrema íibcrallda.
de com que a Republica o tem tratado
e a outros nas suas condições.

Contente-se o sr. Pires com o que já
tem obtido, e não procure envolver
tambem o seu genro nos favores repu-
blicanos, quando se trata de apagar
ódios e animosidades que tiveram a Stta
origem naquella triste guerra civil, em
que o paiz se viu empenhado. .

O facto é que o sr. Pires, com toda
a sua tagarelice e aquclla sttpina igno-
rancia que todos lhe reconhecem, tem
conseguido até hoje evitar que o Sena-
do tome conhecimento, para votal-o, do
projecto da Câmara.

E' o que ninguém comprchcndc, nem
tampouco justifica. Nunca se viu um
interesse pessoal tão subalterno preterir
medida de tamanho alcance como
aquella.

D.eve o Senado raciocinar com sereni-
dade sobre esse caso, mandando -ás or
ligas as escandalosas pretenções do sr.
Pires Ferreira e do seu genro. O sr,
Pires já nos está muito caro, para de.
sejar ainda alguma coisa.

Basta o que elle já adquirira'...
^nwi m — 9* Ul"" I I

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Evitei! de Artes e Ofíicios.

Esteve hontein, á tarde, na Câmara,
o sr. José Bezerra, ministro da As;ri-
cultura. S. ex. foi ali saber do anda-
mento do projecto de abertura dc cre-
dilo para pagamento a addidos do Mi-
nislerio de que é titular.

GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

 — » mi tttm 
Bem se diz que o football metteu-sc

por toda a parle; este aitralieute sjwrt
inglez occiipa até, sob o aspecto de um
problema hygienice, a attenção da Aca-
demia de Medicina.

Ü dr. Theophilo Torres propòz que
essa illustre assembléa nomeasse uma
conunissão para verificar se o football é
ou não prejudicial, quando praticado
por meninos dc menos de iS annos.
Aconselhou, outrosim, que a questão
fosse largamente debaiida.

O dr. Francisco Eiras tomou a si a
iniciativa do debate, e, muito brilhar-
temente, fez uma apologia do football
associatioii, encarando-o sob diversos
aspectos, e provando sempre sua niani-
festa utilidade.

Grande numero das vantagens dos
jogos átllletieos collcctivos. não se en-
contra nos jogos individiiaes. F, o fool-
bali que é o mais perfeito dos jogos
collcctivos. é justamente o mais espa-
lliado no Brasil.

E' preciso conhecer um pouco a or-
ganização desse sport para bem avaliar
a sua influencia decisiva sobro seus
apaixonados juvenis. O esforço dós onze
jogadores de cada partido nem é só uni
esforço de conjimcto, nem é puramente
individual.

Cada jogador trabalha per si. mas,
auxiliando e aproveitando a pericia dos
seus companheiros. Assim, o joven
sportsman aprende a confiar em si. sem
desptezar os outro*: desenvolve, per-
taiuo, a tendência individualista indis-
pensavel para quem deve tritimphar na
vida. lançando ao mesmo tempo uma
base para suas qualidades dc sociabi-
1 idade.

AlBra destas, que lhe são peculiares, o
sport que nos oecupa possve todas as
ouk.is vantagens dos jogos ao ar livre:
proporciona a quem o exerce um bem
estar physico que se tránsmitíe ao cs-
pirito do menino justamente na edade
em que elle necessita mais dc ter soce-
gada e bem equilibrada a sua inlclli-
gencia curiosa e cstouvad.1.

O receio do dr. Theophilo Torres
parece-nos infundado. O que pôde ser
prejudicial são 05 excesso* do football.
Mas não ha nada que. excessivo, não
prejudique: os gregos, povo athletico por
excellencia, já haviam coinprehcndido
isso quando aconselhavam, para tudo e
para todos, a moderação.

O caso da Standard
Não pretendemos discutir os aspe-

ctos jurídicos do processo que ora

se agita no foro criminal, c no qual
ficaram ein destaque certos factos

que muito compromettem, a Standard
Oil. Mais interessante, sob o ponto
de vista do publico, é o lado político
e moral desse caso escandaloso.

Quem tiver ainda alguma duvida
sobre o nível a -que se degradou o
Brasil acttial, quem persistir cm illtt-

soes quanto ao baixíssimo conceito

que do nosso paiz e dos nossos go-
vernantes fôrma o estrangeiro, nada

tem a fazer senão ler os documentos

que acompanham a promoção feita
recentemente pelo digno representai!-
te do ministério publico, o dr. Muril-
Io Fontainha, e que, a requerimento
do mesmo promotor, foram juntos
aos autos. Embora o caso da.Stan-
dard seja bem conltecido, não é in-
opportuno resumir em poucas pala-
vras os factos que, se compromettem
aquella companhia, envergonham
muito mais o nosso .paiz.

A Standard, querendo obter um
certo numero de concessões e dc fa-
vores, muitos dos quaes eram ille-

gaes e escandalosos, resolveu appli-
car o mcrhodo da corrupção, cucar-
regando dessas illicitas manobras o
sr. C. E. Wellenkamp, a quem o re-

presentante da Standard no Brasil, o
sr. A, Wottmann, sitbstabeleceu uma

procuração pela qual a empresa ante-
ricana lhe conferia amplos poderes,
inclusive o de acceitar e endossar le-
trás de cambio. No exercício desses

poderes e cumprindo instritcçõcs da
Standard, Wellenkamp procurou va-
rios políticos influentes c requisitou
os seus serviços de advocacia admi-
nistrativa, afim de obter do governo
os favores mais ou menos escândalo-
sos, que a companhia americana piei-
teava. Wellenkamp concluiu as suas
negociações com os políticos, ficando
assentado entre o agente da Statt-
dard e vários deputados e senadores

quaes os serviços quo deviam ser

prestados e quaes os preços que o
corruptor pagaria a cada um dos
seus advogados clandestinos.

Mas a Standard não forma uma
idéa muito alta da moralidade dos
estadistas brasileiros; e em tuna
carta, junta aos autos, e dirigida de
Nova York ao sr. Wottmann, a com-

panhia estipulava que nenhuma das
sommas destinadas ao 

'stibqrno 
fosse

paga antes de todo o negocio com o

governo estar ultimado e cumpridas
todas as formalidailes, dc modo a não
ser possivcl uma annttllação ulferior

por meio de subterfúgios, como em
outra carta observava a 'prtídehte di-
rectoria da Standard. Para dar cum-

primento ás ordens recebidas, Wel-
lcnkamp acceitott, em nome da com-

panhia, varias letras de cambio, a
vencerem-se cm varias datas, e qttc
serviram de pagamento aos advoga-
dos administrativos alugados pela
Standard.

Entretanto, as coisas
correram inteiramente a
c em 12 dc (fevereiro

não lhe
contento,
do cor-

rente anno um dos seus represen-
tahtcs aqui, o sr. Lake Lakc, es-
crevia ao sr. Wellenkamp, convidai!-
do-o a uma conferência afim dc com-
binarem o melhor meio de sustar o

pagamento das letras que so acha-
vam em poder dos vários senadores
•; deputados, até que as negociações
com o governo estivessem défi-
nitivamente concluídas. O resto
i liem- coiihecid.o. A Standard

procurou fazer crer que a historia
da distribuição de dinheiro pelos ad-
vogados administrativos não passa-
va de um ardil imaginado por Wel-
lcnkamp, que ante-dat.tra as letras e
inventara assim um meio de cobrir
desfalques dc que havia sido autor.
A principio, as autoridades accei-
taram essa versão, mas finalmente
Wellenkamp apresentou uma série
cfo documentos tão esmagadores, que
o Ministério Publico, representado

pelo ur. Murillo Fontainha, teve de
reconhecer que o inquérito havia
sido apenas um expediente a que re-
correu a Standard afim de se esqui-
var ao pagamento das letras de cam-
bio que, em seu nome, Wellenkamp
dera aos senadores, deputados e ou-
trás pessoas, que se haviam compro-
mcttido a auxiliar a empresa nr.ieri-
cana nas suas pretenções junto ao
governo.

Sob o ponto de vista político, en-
carado como questão que affecta a
moralidade da nossa administração c
da nossa representação nacional, esso
vergonhoso caso pode ser synfhetiza-
do por este modo. Uma empresa es-
trahgeira, querendo obter do nosso
governo favores indevidos, encarre-
gou um agente seu de subornar po-
liticos. E tão natural se afigurava
esse mcthodo de negociar com o go-
verno brasileiro, que os dircclbres
da empresa mencionada não tiveram
escrúpulos em tratar francamente do
assumpto na correspondência com os
seus representantes no Brasil. Em
algumas dessas cartas os directores
ch Standard falam do governo, do
Congresso e da imprensa do nosso
paiz com a franqueza brutal de quem
se refere a pessoas publicamente
desmoralizadas. As cartas em que
assim tão livremente se fala em cor-
romper políticos brasileiros e — o
que é mil vezes peor — se dá a prova
de que alguns daqucllcs representa:!-
tes da nação acceitaram as quantias
com que a Standard os peitou, estão
appensas aos autos de um processo e
foram acceitas pelo Ministério Publi-
co como prova.

Deante disso, a questão da Stáh-
dard, sáe do pretorio para vir ser
assumpto de discussão publica e de
polemica política. Os aspectos júri-

dicos do caso não nos interessam.
C que é preciso salientar é o avil-
tameiito alarmante a que o Brasil
vae baixando neste regimen da frau-
do, de corrupção e de roubalheira.
Em outra época ou em outro paiz,
no dia immediato ao da publicação
dós vergonhosos documentos que se
acham juntos aos autos do processo
Óa Standard, a Câmara e o Senado
teriam nomeado commissões de in-

querito, afim de apurar a verdade
das accttsações qpe a empresa
americana faz á representação nacio-
nal e de descobrir os nomes dos cul-
pados. Mas as duas câmaras do Con-

gresso brasileiro recebem o mais
pungente insulto em documentos que
se tornaram públicos e, pelo seu si-
lencio, admittem implicitamente que
at allegações contidas na correspon-
delicia da Standard, são verdadeiras.

Cada dia que se passa traz uni
nevo facto a assignalar mais um pas-
so na estrada, em iqtie o acttial regi-
men vae arrastando o Brasil para o

pântano que nos ameaça como ttiniu-
lo-.dcsta infeliz nacionalidade. O pre-
sidente da Republica é apanhado cm
flagrante a patrocinar uma negocia-
ta,. que vae prejudicar o Tnéspút*
cir. perto de seis mil contos. O Sc-
riado e a Câmara são accttsados, em
documentos acceitos como prova pelo
poder judiciário, de contarem entre
os seus membros venalissimos advo-
gados administrativos, subornados
por uma audaciosa empresa estran-
geira. Affirma-se com insistência —

e yehcinentcs são os indícios wn
abono desses boatos — que o minis-
tro-.da Fazenda está sorrateiramente
procurando dcsnàcionalizar a nossa
marinha mercante cm proveito dc
um. syndicato estrangeiro, cujo agc.v
te-'. vive na intimidade do ministra
suspeito. Fala-se vagamente cm ne-
gcciatas relacionadas com a nosia
crise financeira; e ha brasileiros que
mercadejam a própria independência
dc paiz em troco das gordas com-
missões que esperam receber.

Pairando por sobre essa tremenda
crise moral e política, está o regimen
constitucional, quo patrocina, pelos
seus defeitos intrínsecos, a anarchia
nacional e cria um ambiente proni-
cio a todas as fôrmas dc corrupção,
de fraude e de ladroeira. Todos os
esforços reformadores, todas as
tentativas de reacção contra um es-
tado de coisas que nos trouxe já á
imminencia do protectorado, esbar-
ram de encontro aos obstáculos crea-
dos peia Constituição, que apenas
tem servido para dissolver os laços
da unidade nacional, para crear um
e^ado de insolvenciai chroncia da
União" e para converter o Brasil no
pá/áiso dos prevaricadores e dos
ladrões.

BENflALAS _ Elegantes e resistentes —.
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O sr. Pires Ferreira é um desses
beiitaventurados para quem se fez jus-
tainente não só o reino da gloria, como
também a gloria neste planeta.

Hontem, 110 Senado, acompanhando
cada uma das phrases do discurso do
sr. Azeredo com um aparte, o senador
piauhycnsc desfechou meia dúzia dc as-
nciras, que provocaram 'desopilante hi-
laridade, contra as revoluções. S. ex.
Chamou perturbadores aos chefes dos
movimentos libertários do norte. Como
o sr. Azeredo, o velho marechal bravo
não os tolerara. O seu olfacto não es-
tava acostumado ao cheiro dc sangue e
de todas essas bernardas s .ex. não viu
escorrer outra coisa. Mas, ao mesmo
tempo, o sr. Pires estranhando a inge-
nuidade do ex-chefe 'de Matto Grosso,
no seu pregão de pavoroso respeito aos
processos legacs, desandou: "Pois, nós,
no Piauhy, puzèiuos geme armada até á
boca, a duas léguas da capital, para o
que desse c viesse. Queria ver se po-
diara com a nossa vida I"

Percebe-se, Revoluções, só as de
Matto Grosso quando feitas pelo sr.
Azeredo, ou as do Piauhy quando arran-
jadas pela previdência do sr. Pires.

Nós distinguimos. Em matéria dc re-
roluções nunca levámos a sério as ar-
rançadas do marechal, com o seu baia-
lhão de bacamartes entupidos até á
boca, a -duas léguas de Thcrczina, onde
não chegaria, nem compreliéridénios as
Jo águia da camarilha conservadora,
que se dá melhor nos escamoteios na-
citicos c espertos dos seus negócios.
Mas adinittiinos as revoluções, cm cer-
tos momentos e como o único remédio
para certas situações canalhas,

Máo grado o sr. Azeredo e os que o
apoiaram lionlem, no Senado, applaudi-
mos com effusão o movimento (pie li-
vrou Pernambuco do almiscarado Rosa
e Silva, para dar-lhe o brilhante governo
do sr, Dantas Barreto. Não houve re-
voliíçáo ein Matto Grosso... Mas se
para livrar esse Estado da camarilha
azeredista fura preciso uma revolução-
sinli.i, o regimen naturalmente se ale-
graria com ella.

Não se faz policia correccional com
navios de sebo, nem se extraem can-
cros com cataplasmas dc linhaça.

chegar ao poder á custa de um pro-
cesso verdadeiramente condemnavcl.

Mas ha mais, acerescenta o- nosso in-
formante: ao mesmo tempo em que se
tentava captar a annueneia do sr. Jo-
nathas Pedrosa a um impossível gover.
no Thaumaturgo, um outro Rezende,
não sabemos se tambem parente do ge-
neral, fazia offertas ao senador Silve,
rio Nery, solicitando-lhe o apoio para
a empreitada.

Quer isso dizer que o sr. Thauma.
turgo n3o esteve naquelle Estado a es.
colher os meios pelos quaes julgou po.
der a vir dirigil-o. Tudo lhe servia,
Até a amizade e o npoio do sr. Silve,
rio, um nome que lhe não deve evocar
boas lembranças, não eram por elle
postos á margem para o seu pretendido
trittmpho.

O sr. Thaumaturgo pôde negar tudo
isso. Mas negar manobras políticas
sempre foi um recurso dos políticos
que falham. Caso o ex-futuro governa-
dor do Amazonas recorra a esse expe.
diente, deixará bem mal os dois Rezen-
des que procuraram "agradar", um 9
sr. Júiiuthas Pedrosa, e outro, o sr,
Silverio Nery.

Como quer que seja, a verdade é qu»
o sr. Tliauniaturgo deve a esias horáí
eslar convencidíssimo de que não devia
nunca ter deixado ¦ os seus aífazeres
militares para tentar a sua tão ma)
suecedida empreitada.

•mi .a, «a > <m

NOTICIAS DA GUERRA

O lio tempo 10 Somie
njn as pap

PARA THEATRO, BAILES e CONCER-
TOS :— Bellos vestidos e mafltcaux.

Casa Jínscimciito. — 167, Ouvidor.
«*¦¦

O diroefor chefe do gabinete do Mi-
nisfenio da Flazeitda renietíeu ao presi-
dente do Tribunal do Jury a relação
dos funecionarios il'e sua dircctoria, nas
condições -do disposto no artigo 92, do
decreto li, fjuíi,}.

RRANDÃO ALFAIATEDJ\n.l\Ut\\J flVi Rio Branco, I0J.

O Conselho Municipal está cm crise,
motivada pela passagem dc um pro-
jecto autorizando a feitura dc um re-
trato do barão do Rio Braaico, para
fighrar na casa em que delibera a
nossa edilidade,

Oppoz-se a esse projecto o sr. Oso-
rio dc Almeida, presidente do Conse-
liso; mas os intendentes não estiveram
pela opinião do sr. Osório , e appro-
varam o projecto.

O presidente julgou-se dcsaulorado,
c renunciou a presidência.

Ao que se d'z, a opposição do sr.
Osório uaseott-sc na circumsiancia dc

que o Districto não está nas condições
dc custear nenhuma despesa inútil.

Admitíamos que isso seja a expres-
são da pura verdade. O que é certo,
porém, é que, se vivo fosse o barão do
Rio Branco, não havia nada deste
mundo que fizesse com que o sr. Oso-
rio contrariasse aquelle projecto.

Em todo caso, o movimento do ex-
presidente do Conselho deixa entrever
que afinal se pódc contar naquella as-
sembléazinha com um intendente infle-
xivelmcnte contrario aos gastos dos
dinheiros públicos. Esse intendente é
o sr. Osório.

E' verdade que, mesmo na sua; pre-
sidencia, por ali têm passado os mais
calvos attentados aos cofres miinicl-
pães, autorizando c ordenando o Con-
selho despesas perfeitamente desneces-
sarias, sem que o sr. Osório protes-
tasse.

Isso, entretanto, favorecia 03 vivos,
de quem o 6r. Osório pôde ainda espe-
rar alguma coisa, pelo menos eleitoral.

O barão morreu ha muito tempo.
Nessas circumstancias, gastar dinheirj
com um seu retrato eqüivale a 11111
desaforo.

O sr. Osório tem razão...

CAMISAS—O que ha (te meliior e elegan-
te—C.va Manchester — Gonçalves TJiis 5.
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O norte da França cm ruínas — Ao alta, Unia vista de Pcfthcs, e. Jj{
baixo uma pra ça de Somm

No Mosa o 110 Somme

iR'?cebamos a visita do coronel An-
gusfo Leivas, que nos .pedüu que fizes-
semos uma recita fiicação_ -acerca dc tuna
ipsasagsin de sua conferência sobre a
Pecuária, que ha dias publicámos.'Xa sua conferência, o coronel Lei-
vau não disíle que nos campes do Rio
Grar/Jc do Sul havia .espaço para dez
milhões de rezos. conto saiu PubSicadoi
O quo o conferencisia affirmou íoi
que, nas cantjiinas do prospero Estado
sulista") ha togar para mais ^lez nrilhóes
de ivzes, além dos oito milhões que já
ali existem. Em outras palavras, pen-
sa o coronel I.eivas que ha espaço no
Rio Grande do Sul para nada menos
de dezoito milhões de rezes,

O general Thaumaturgo de Azevedo

proir.ettcn provar ao publico que nunca
i propoz ao sr. Jouathas Pedrosa accor-

do algum relativo ao seu gorado go-
verno no Amazonas.

N".io se atina facilmente com as pro-
vas que o general apresentará a respei-
to. Ao que somos informados, a pro-
posta existiu, e levada ao governador
amazonense pelo promotor publico de
Manáos e parente do sr. Thaumaturgo.
sr. Carlos dc Rezende.

Trataram disso os jornaes daquella
capital, c os envolvidos no nejocio,
procurando justificar-se de pubVco,
nada mais fizeram que confirmar que
O, sr, Thaumaturgo desejava realmente

Paira saíisfazcr a um pedido de in-
formações da Câmara dos Deputados, o
ministro da Viação determinou aos .di-
redores 'das diversa:) repartições dc seu
íninjíieria que ¦scieiitificassem. a seu
gabinete, com urgência, qual o numero
de automóveis utilizados pelas mesmas
repartições, formato dc cada mu e sua
utilidade.

1» n 1» r
EM perflimarlns( a casa mais popular, v. o
Períumerias Nunes — L. S. Francisco 25.

Custa doze mil réis a nova niacliina
One das melhores novidades é.
vende-a a Casa Muniz, Vão vetei. Ti' ele-

[ctrica.
Vvx?. cm quatro minutos o café.

Pingos Ippli
Um vespertino lembroti-sc do inquirir ee

o football faz ou não faz mal »s creanças.
O dr. Tlicopliilo Torres diz que sim ;

o dr. Eiras diz que não..
KcsuUüdo da match Tlicoplnln versus

Torres : i x i i límpate.

Trene Joana, nacional, tle cor parda,
dizem os jornac*, apresentou-se á delega-
cia do 4" districto policial pedindo para
ser internada no Hospicio, visto estar
soffrendo das faculdades mentaes.

1S foi attendida ; verificou-se que, de
facto, a requerente estava louca.

Imaginem que todos o* malucos do Rio
se lembrassem de fazer a mesmo !

•Mas é que elles não têm juízo bastante
ftira confessar a maluqiteira.

iS l!í
O sr. Ary Zalma otirou-?e, liontcm, oo

mar, para salvar uma mulher que se ati-
rara ao mar, no cács Plraroux,

Ao voltar, tinha salvo a rapariga, mas
perdera 20o$ooo. que lhe furtaram do pa-
Itlot que deixara na traia.

Mas o sr. Ary terá uma compensação;
receberá a medalha de salvação que vale,
pelo menos, uns dez mil réis.

Pergunta n Riiü :
O seulior anda de azar ? por que não

vrç á missa dos Barbadinhos.
Oiral nada! protesta um leitor: os

Barbadinhos andam de azar — haja vista
o Arrojado e o Guanabara.

'O n'o'sso patrício José Pereirti TVlma
descobriu uni apparelho elcetrico automa-
tico, ílestinado a dar alarme da violação
de portas c jáhcllas.

O Club üc 1'ngcnlíar'a vae dar parecer
sobre o invento.

K' injusto e absurdo : õs convidados a
opinar sobre o assumpto deviam ser o
Pé Leve, o Pula Venrana, o Olho de
Vidro e outros profissionaes.

'Si 
tf

Propõe-se a creação de itm mtisèit de
fcrte retrospectiva no Rio de Janeiro.

K' uma bella idéa ; só assim arranjaria-
ires onde pôr n estatua do Floriano e o
fauno de boca do Municipal.

CjTano * O.

Varias noticias
Os allemâes contra-

atacam violenta-
mente ao norte de

Fricourt
Paris, 6 (A. II.) — Communicado

official de hontem, á noite:"As nossas tropas continuam a pro-
Uredir a leste de Morval, tendo repel
lido um forte coiiira-ataquc ao norte dc
Frucourt.
Ao s.ul do Somme, sobretudo no sector

Barlenx-IlelloirV W artilheria inimiga
tem estado activissima.

No Woevre, perto de Saint Benoit,
c.tnhoneamos uma estação militar pro-
vocando um grande incêndio.

Dez contra-ntaqtics nllenmos no
sector do Tliíepvnl

Londres, 6 (A. H.) — Comniunicà-
do do general Haig:"O inimigo bombardeou as nossas
posições de Gueudecourt e das vizl-
nlianças desta localidade.

No sector dc Thicpval repellimos dei
contra-ataques.

Dc i de julho a 30 dc setembro ul-
timo tomamos 20 peças de grosso ca.
libre, 92 de campanha, 105 de trinchei-
ra e 397 metralhadoras."

V suceesso dos francezes cm
linncourt

Londres, 6 (A. A.) — Depois do
um violento combate entre francezes e
allemâes, estes perderam importante»
trincheiras em Kancourt,

O máo tempo continua ilifficnl-

tando as operações

raris,.6 — (A. II.),— Diz uma nota
¦officiosa publicada liojc:

"O máo tempo continua. Todavia,
as tropas franeczas e inglczas realiza-
ram avanços locaes, approximando-sc
as 

'primeiras 
dc Sailly ISaillisel, posição

inimiga fortemente organizada, o que
lhes pcrmillirá preparar dentro em
pouco o ataque á terceira organização
alleniü que tem por ílancos as aldeias
de Transloy e Sailíy Saillisel, e o bos-
que de Saint Picrre-Vaast.

eV tomada dc nove canhões entre os
vinte e quatro que se achavam numa
trincheira poderosamente defendida a
leste dc Morval, põe em destaque a ra-
pidez e a efíicieticia do ataque.

A propósito do calibre 88 milímetros,
destes canhões, o Pctit Parisicn salien-
ta que no principio da campanha não
havia no exercito allemão peças da-
quelle calibre, ao passo que figuravam
na artilheria austríaca.

A artilheria está cada vez mais acti-
va na Picardia, ao norte do Soinme.
Os canhões alliados dominaram por
completo os allemâes. Ao su) do rio.
as baterias inimigas responderam co-
piosamente aos nossos tiros.

O balanço do troféu de guerra ca-
pturado pelos inglezes mostra melhor
que todo c qualquer , cominentario a
importância das victòrias alcançadas.

A situação na frente halkanica con-
tinúa a ser exccllen*c. Na ala esquer-
da, sobretudo, a offensiva desenvolve-
se nas melhores condições.

A artillierla em grande actividndo

ao norte do Sommo

Paris, 6 — (A. H.) — Communi-
cado official das 3 horas da tarde:

"Ao norte do Somme a artilheria,
de ambos os lados, esteve cm grande
actividndo durante a noite.

Uni dos nossos destacamentos de
reconhecimento avançou até ás trin-
cheiras inimigas, contra as quaes km-
çoit numerosas granadas dc mão.

Na frente dc Vcrdmi houve tambem
grande relividade da artilheria de uma
parte e outra. As baterias inimigas
bombardearam as nossas posições da
cota du Poivrc c do bosque dc Ia Lauf-
fée e os nossos canhões dispersaram, na
floresta de Aprenionr, um numeroso
grupo <le trabalhadores inimigos que
se dirigiam para o bosque de Mullote.

A despeito do máo -tempo, os nossos
aviadores executaram vinte e oito
vôos, uns de perseguição no inimigo,
outros de reconhecimento, c ainda ou-
tros de observação para. a artilheria.

Exercito do Oriente — Xa frente
do Si ruma o inimigo eslá cm franca
retirada deante dos inglezes, na região
de Locerna. Combáte-se com extrema
violência cm toda a linha Meçdjidli-
Kennli-Oradescnits.

Os nossos aviadores têm constatado
grande actividade nas linhas férreas do
inimigo.

A acçiío das tropas inglczas na
frente francoza

Londres, (í — (A. II.) — O ultimo
•comniunicado do quartel-general da»
tropas britannicas cm França annuncia
que na frente ingleza, ao sul do Ancre,
a artiVhcria esteve cm grande activi-
dade.

As posições inglczas foram avança-
das a nordeste de Eaucourt-L'Abbaye.

As forças inglczas lançaram gran-
tles massas,de gaz a leste de Loos c
de Armcntiéres e, depois de tres sue-
cessivos raids. lograram penetrar nas
trincheiras inimigas da 'egião entre
toos e o iul de Arras,.

Uns discurso do
sr. Wilson sobre a at*

titule dos Estados
Unidos

Nova York. 6 — (A. H.j — Tel*
grapham dc Ohaiia:"O presidente Wilson proferiu aqui
tres discursos, nos quaes tratou des-
eiivolvidaiuente da situação dos Esla-
dos Unidos perante o conflicto eu-
ropetr.

Disse o chefe de Esrad que a nação
americana estava promirJtrt"a entrar na
luta desde que a cita fosse arrastada
por uma causa justa.- Bedarnu que os
Estaidos Unfdos estavam- tambem prom-
iptos a adlicrrf, depois da acabar á
guerra, e se isso se tornasse necessa-
rio, a 11111.1 liga das nações para a ma-
nutenção da paz."

Essad-Paeliá condemnado íi morte
Londres, 6 — (A. A.) — Sabe-se

aqui que o sultão confirmou a senten-
ça de pena de morte, a que foi conde-
ninado por conselho de guerra o gene-
ral Kssad-iPaoliá, visto Ser o mesmo
aceusado de auxiliar os inimigos da
Turquia,

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANS

Um 'dia de inactividade na
linhta do Struma

Londres. 6 — (A. H.) — Communi.
cado official sobre as operações nos
Batons:"O inimigo manteve-se liontcm eir.
completa inactividado na linha do
Struma, ondo recentemente fizemos
tres oíficiacs c 339 soldados prisio-
neiros.

As nossas tropas ooottparam sem
perdas a localidade de Novolycn, eva-
cuada pelo inimigo após ligeiro bom-
bardeio."

Os rnmnlcos avançam sojjro
Orsova

Loitdrcs, 6 — (A. A.) — Os ritmai-
cos avançaram sobre Orsova, conse-
guindo nesse seclor grandes vantagens.

Os rnmnlcos cm retirada
Londres, 6 — (A. A.) — Um Tadirt.

grammá dc Bukarest informa que os
runiaicos retiraram-se da margem cs-
qtierdà do Danúbio.

Um esforço iniprofieno do*
búlgaros

Londres. 6 — (A. A.) ¦—* Noticias da
Bukarest dizem que os búlgaros têm
atacado inutilmente as posições rumai-
cas em Raliora e Babowa.

Violento combate cm Tutriiknn
Londres, 6 —, (A. A.) — Está tra-

vado um importante combate cm Tu-
trakán, semlo as vantagens tio encontro
favoráveis aos runiaicos. ¦

ROUPAS brancas — Sortimento sem cpual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias s-

A campanha da Rússia
A PRAÇA FOItTE DE H.VTJCB
AMEAÇADA PELOS RUSSOS
Londres, 6 — (A. A.) -«- De Pelro»

grado informam que 05 gencraes rus-
sos Sakaroff e Tchcrbachef ameaçam,
com grande pressão dè tropas c bom-
bardeio.de artilheria grossa,'a'cidade e
praça forte de Halicz,- - •

Os rnssos forçam Xara.jowkA
Londres, 6 — (A. A.) — Os russos-conseguiram forçar Narajowka.

Offensiva russa na frente do
Caucaso

Londres. 6 — ÍA. A.) — Os jor«
iiacs falam dc unia Iproxima grande
offensiva. russa na frente do Caucaso.

Xa região de Zlota-Lipa a luta pro-
seguiu encarniçadainente, continuando
intenso o bombardeio contra Jjrzczany,

BANCO MERCANTIL DO RiO
DE JANEIRO

67, rua Primeiro de Março, 67
Preside.ile, João Ribeiro de 0!i»

veira e Souza; director, Agenor Bar-
bosa.

Banco de Depósitos e Descontos.
Faz todas as operações baiicarias«

O sr. Calogeras remetteu ao i" se-
cretario do Senado Federal as tnensa-
gens em que o presidente da Republica
conlmimtea ter sanccior.ado as resoin-
ç5c9 legisl.iltivas relativas á ãbcrttrra
dos créditos especiacs de 788:20o$ooo,
para pagamento de juros de apólices
cmitiidais para pagamento de trabalhos
de consirucçfies de estradas de ferro,
é ác 57:6485740, para pagamento • D,
Fanny Worm». •«



CORREIO DA MANHÃ — Sabbado, 7 de Outubro dc 19H

Notas commerciaes
Iiinegavelmento, a situação eco-

nomica do Brasil tem melhorado.
iv.n 3t dc agosto ultimo estava ja
registrado'o saldo positivo de
8..(88.ooo libras no balanço do com-
mcrcio internacional, saldo que ale o
fiital do anno deve augmentar senn-
yelmenle, pois o segundo semestre e
aquelle em que são feitas maiores
exportações do Brasil. ,

Confrontado o movimento com-
nicrcial do anuo corrente com o de
1915, verifica-se que cm agosto do
atino findo o saldo foi dc ..
32.170.000 libras, maior, portanto, do
que o de agosto do anno corrente,
sendo a diíferença no total de
3.68-'.ooo libras. Mas esse facto não
destróe a nossa affirmação dc que
a situação econômica j actual e tem
mais lisonjeira. Effectivamcnte, a
importação comparada nos dois an-
nos foi:

1.9.250.000 liliraâ
tJj.COp.OOO

do qttinquennio,
gttinte quadro:
Ém 1912. -.- ." 1913. • •" 1014. . *
- " 1915. • ..:

I9l6.

como se Verá do se-

;. '., 36.061 tonelada

. 40.29* 
'"

. ... 37-800 
"

• 48.719
. so.398 

"

lA média dos oreçós alcançados no
anno corrente foi de &i9.í.

Por ultimo: as pelles foram expor-
tadas num total de .1.070 toneladas,
quantidade superior á dos annos an-
teriores, tendo augmentado sensível-
mente o preço: 4Ç233 Pt"- kiIo« con"
tra 3$583 em 1912, 3Í527 em 1913.
3$4S2 em 1914 e 3Í°75 em io>5-

'Como se vê de quanto fica expôs-
to, não é sem razão que dizemos (pie
a situação econômica melhora sen-
sivelmente, pelo que respeita as
transaoções commerciaes internacio-
naes. Oxalá pudéssemos dizer o nics-
mo cm relação a todos os outros
problemas da vida brasileira!...

JOL*.
ÍQÍ6;

• m te m K ¦•>

•j k .»; x ;*. ;•

5.959.000
.mais volumosas

estrangeiro

¦Mais no anno cor-
rcnie
IA existência dc

disponibilidades no estrangeiro no
anuo corrente determinou o maior
volume das compras eífectuadas nas
praças estrangeiras, o que de resto e
plienoníenò perfeitamente .- conhecido
o observado entre nós. Ç sc rofle-
ciiiinos que no anno próximo o com-
mcrcio terá que pagar os impostos
dc importação acerescidos de 15 /o
na quota em ouro, e que por esse
motivo, c para: (fugir á incidência
dessa futura lei, procurara comprar
11 maior volume possivel de mercado-
rias, que serão dcspaiíhadas anles do
final do anuo, o resultado será que
d total do nosso commercio com o
exterior apparèccrá bastante au-
ementado no final do actual exer-
eicio.

'Mas tanrbem a nossa exportação
tem crescido sensivelmente, tendo já
¦ultrapassado, nos primeiros oito me-
zcs de 191O, o valor registrado nos
dois annos precedentes, como sc pode
verificar no seguinte quadro:
i.)i.l 32.172.000 libras
jf/ií ~. . 31.420.000 

"

191'fi 33-<i97.ooo
A diPferenca-é de i.S-'.í-ooo libras

cm relação a 1914, c dc 2.277.000,
confrontado com o anno de 1915.

O saldo favorável ao Brasil au-
gmciüará, portanto, nos restantes
mezes do anno corrente, porque é
essa a quadra da maior exportação
dò café. Até agosto, o total apurado
foi este:
importação". ,
íwpóftáçãp. ,

2,.209.000 libras
33,697.000 

"

O CASO DE ALAGOAS
¦ "

E o accordo ?
O "caso" dc Alagoas, com o accordo

pendente, «ontintt'a ua ordem do dia
dos conimcntariosy- nos corredores da
Câmara, li' o mais actual c permanente
dos assumptos das palestras, rio Mon-
roe. iMas o accoillo cs:â fc:;o, o caso
liquidado ?

. O . sr. Natalicio Camboini, deputado
oj-po-iicionista, declarou-nos, conforme
vulgarizamos na nossa edição de hon-
tem, que b accordo estava feito se,
dest'at'té, liquidada a iperlenga atígoa-
na. O sr. Antônio Carios, leader da
maioria de uma 'Câmara, na qual depu-
lado algum quer ser minoria — com
excepção, é claro, dc 'tres. ou quatro es-
piritos, franca e sistematicamente op-
poi.icionistas — 'disse-nos, por seu lado,
cm harmonia com o que também PulW-
cámo9 hontem, que cs negociações Uo
accordo estavam sci-jío itlti.niadas, po-
dendo-se , considerar aqiieiia virtual-
mente feito.

Não devia haver, assim,' o que mais
se reapigaf sobre o "caso'' de Alagoas
c sobre o accordo 'soliieranadòr. Mie-
zar disso, os boatos continuaram a íer-
vvlliar, hontem nos corrcJores Uo Mon-
roe. 'li boatos ttc variados matizes.

<Jue havia de rasoavel, que JurJda-
incuto poderiam ter esses boaios, ijiib
ora davam o "caso" liquidado sol) taes
c taes bases, ara o davam como sifbsis-
tente, pelo iracasso rfo aocorüo, dtviüo
a intervenção oninyoilerosa Ue qucin,
na política mineira, Sr.i as cartas e joga
ue mao .'

Procurámos, como na veiyera, ouvir
o si. Antônio Carlos, S. -ex. achava-
se então ua sala da presideiluia ua Ca-
niara, atterjiemto a varias sc-tcuaçôes.
lijiagimas ,

Com franqueza, sr. Antônio Car-
los, eisc negocio tte .Aiagoiiu, cm que
Pé cs.a í

(J accordo está feito.
Absolutamente í
Absolutamente.

Soo as basta já conhecidas do
publico ?

Sim. Pódé publicar isso.
.Não obstante a iuilondaac dessa

Saldo. .
I'evetnos

tistica, que
lio:
te:

fazer
aliás

uni reparo
• um dos

S.40a.000 "

i esta-
nossos

serviços públicos. E' o seguiu-
Brasil pdssuc já um commcr-

cio importante de exportação dc
carne qrigorif içada. Todavia. 110
quadro em que se faz a especificação
dos artigos exportados, não appareee
a carne também convenientemente
especificada; 1511a está, como é dc
stijipôi-, englobada nos artigos diver-
sos, dc sorte que se torna impossível
acompanhar desde já os progressos
daquelle ramo da nossa exportação,
aliás de bem notável importância.

Xa classificação genérica de diver-
sos artigos, a (Estatística menciona

11 seguinte movimento dc exportação:
contos

Va-

ue
actual c o

c fíiüicucü

IU 1012.
1913.
1914.
1915.
191(1.

34.111
28.875
33-346
34-583
78.920

1VV1 precisamente no anuo corrente
que a exportação de carne frigorifi-
cada tomou incremento, o que jitsli-
n'ica aquella facilmente verificável
diífcrença entra i')tl) c os demais
annos anteriores. Confrontada com
1915, a (liífcrcnça para mais na ex-
p 'nação do anno corrente é de
¦1-1.337 coutos, que deve ser levada
á conta da carne frigorificada.

li' muito lisonjeiro este phcuomé-
110 eohrmcrciai, sob o potito dc vista
1 conomico, o que não impede que_ te-
liliatn todo o fundamento as conside-
rações feitas em relação á influencia
que aquella exportação tem tido na
carestia da carne fresca para ali-
incuto ela população da Capital l-'e-
deral.

Vejamos agora o qtte sc passou cm
relação aos nove principaes artigos
de nossa exportação:

O algodão está cm completa para-
lysação. Depois dc lermos attingido
a -'8.1)32 toneladas cm 1914, desce-
iiws para 4.557 cm 1915, c não fomos
alem dc 16 110 anuo corrente, 011 seja
o equivalente a mil libras. Apezar de
estar paralysada a saida para o es-
t range iro, o algodão ainda estíi cm
alta, mantendo o preço de 1S33S citi
média por kilo, a mais alta dos ttlti-
mos eivo annos,

1) assucar, embora! ainda esteja
longe de atthigir o total da exporta-
i;:io tlc 1915, figura todavia na cs-
tatisttea com 23.565 toneladas, con-
lia 4.C05 cm 1912, 5.150 cm 1913,
7.850 cm 1914 c 57.5Ç8 cm 1915.
Tam'beni, o preço cdhserva-sc cm
yt-atide alta: 569 réis nor leilo, con-
tra $171 cm 1912: S180 cm 1913, S132
Cill li/14 C ?2.|2 Cl',1 1015.

A borracha íigttra com menos cx-
portação, em relação a.s annos an-
teripres, o que é devido principal-

á guerra ciironéa. Ainda as-
a diífereiiça não é grande, pois
últimos cinco annos as quaiiüda-
exportadas foram:

tou. . .,. , . 27.Ç/Í0 toneladas" 1913. . c ... . 25.34'u" IO!-!, r ..: ,. .. 22.074" 1915 , 22.029
" 101C 21.242

O preço, ainda que alguma coisa
inferior ao de 1912, maníem-se, na
média, a 4?8j7-

O cacáo continua sendo um boin
artigo exportável. Nos primeiros
oito mezes de cada um dos últimos
e-iiu-.i annos a exportação attúigiu ao
seguinte:

Jvii iii!2. ... >. ,„ ,, 17.572 tonelada»
1013. . .. » , iã-G/í" 
!ol-|. . * :r ,' 2Õ.'2l3" 19'5. . .. m :.l 27.CÍOS" Iplü. ..... 26.75O "

São magníficas as cotações alcança-
das pelo cacáo. Em 1912 obtinha elle
S733 por kilo, modificando-sc os
preços tios annos seguintes: SSji) cm
fi!.;. S720 em 1914. 18134 em 1915 e

• i$M7 em 1916. Entre 1912 e o anno
corrente, a differença c dc Ç469 cm
kilo.

A exportação do café luta com
sensíveis (Ufficiildades, em consc-
i)t;encia da guerra. l-'ali:i-nos uni
grande mercado, o de Hamburgo, c
é grande a escassez do* transportes.
.Vi, aniio corrente, apenas foram cx-
portadas 7.738.000 saccas, contra
yi/SG.ooo no anno findo.

'i I.; preços, ainda (pie melhorados
c:.'i relação a 1915, conservam-se in-

ilicü!
sim,
ro
de
dím

ciaraçáo, procuramos ouvir, como sulisi-
üios iiitoiniüiivos, a op.iiiao «os (U',111-
taci-.s alagoanos de amoos 03 matizes.
U priiiiéiu) que encontramos foi o sr.
Costa Kego, que dizia pequenas nia.oa
Ues de pu.wica internacional -.10 sr.
.úis de Castro, procuraivilo convence'reverendo 

ipoj.iieo 'paunsia ue que
maior peccado do smtio
cidadão revelai- excessiva;
tendências germar/cíhilns...

1 ri.erronspehios o representante ala-
goano, no meio da sua nuinotii.ica ca-
lecliização .poi-.tica. ,

Más o sr. Cesta Rego; que e um dos
mie não acreditam no accordo, esquivou
st- dc faliu' subru. a ipolilica uo seu
listado: , , .

Os srs. -Mendonça Martins e José
1'auliiio cviiaram, tanviciu, dar:iios
qualquer informação sobre o accordo.
Declararam-nos ignorar o que Havia,
accresccntando que apenas tiuliam va-
gas noticias daquelle modo soluciona-
tior da crise alagoana.

Procurámos, então, os deputado^
conservadores. Ao sr. üuseb-.o de Ali-
drade cxpuzemòs o que acabáramos ue
ouvir do leader da Câmara. U sr. bu-
sebio disse, deante disso: , ,

Pois então ha accordo. Uclcga-
mos plonos poderes ao sr. Antônio
C'ir!o- que e o nosso leader, para re-
colvcr esse caso. Se elle resolveu o
accordo, ha accordo.

¦iiguiil informação colhemos du sr.
Alfredo de Maya, .

Havia, porém, mais unia pessoa para
ser ouvida e cuja informação não po-
dia deixar de ser útil: era o sr. l'cr-
nãlidés I.inia.

U chefe do partido situaciomslá dc
Alagoas achava-se na Canilira, onde
distribuiu abraços aos seus vários anil-
gos depiiiados. Pudemos com elle tro-
car algumas palavras, li ouvimos:

O accordo não' esta ainda leito,
listamos cm evoluções. Ha, sim, acccii-
liiadiis lèndencias para a liquidação do
caso alagoano por um accordo. Mas
não posso, eu por mim, declunir que
o accordo esteja feito e acabado.

•lissa declaração collide, eciilcntc-
nicf.tr-. com a formulada pelo sr. -Amo-
nio Carlos. Mas collide ápparcntemçii-
lc. apenas,

O accordo — salvo excepcionai con-
tra-inarclia dc iiucm pódé provocar uma
crise politica de maior latitude — |
está, effcctivamcntè, cm via dc ulti-
niar-se. As difficuldades para a sua j
immcdinta consecução nascem da cou- j
troversia na escolha do interventor. |
So isso. Todas as demais bases se
acham já assentadas, desde as relali-1
vas á recomposição da Assembléa ala-
goana; eleição do governador e do vice.
até á volta do projecto interventor ao,
seio da commissão ele Constituição e j
Justiça da Câmara, para garantia dai
execução do accordo. |

A escolha do nome da pessoa que
deve ser nomeada interventor pelo go-
verno da 'Republica é que ainda dilfi-
celta a solução concorde do caso dc
.Magoai. . .Os situacionistas alagoanos, ao que
parece, fecharam a questão cui tomo 1
do nome do dr. Luiz Carneiro ile Al-
buquerque, presidente da 'Câmara, esta-
dual, 'lissa escoiéia desmente, pois. os J
boatos, t|tie indicavam o nouic do sr.;
Deinocrito Gracindo para aqucUc car-,
go. Como quer, porem, que seja, essa
controvérsia terá que dcsapparccer,
lisse desiippaiecimcnlp eslava, aliás. |
apenas na dependência de unia confe-!
rencia que o sr. l''crnandes Mina dc-
via ter. homem, á noite, com 03 srs.
Francisco Sallcs, Dantas Barreto e J.
,1. Seabrai os quaes, jiiutainciite eom
o sr. Nilo Peçanha, ao que parece já
ouvido, são os maiores opposiciouista3
á intervenção cm Alagoas.

«O

O DIA NO SENADO
O SR. AZEREDO PROJrEÍTB

PAZ-HIt COM O ACTUAL
PRESIDENTE DA REPUBLICA

O QUE FEZ COM OS SRS.
CAMPOS SALLES E RODRI-

GUES ALVES
A sessão Ue liontcni foi tomada por

um discurso do sr. Antônio Azeredo,
sobre a politica de Matto Grosso.

IA' 1 e i|2 hora, o sr. Urbano dos
.Santos, secretariado pelos srs. Pedro
Borges e José Mctello, iniciou os tra-
baBios.

'Depois dc approvada a acta da ses-
são de aiilelliontcm, foi lido o expe-
diente, que não titvha importância, ,e
assim se cumpriram as praticas reg:-
mentaes de.todo dia. .

'lim seguida começou o discurso elo
sr. Antônio Azeredo. S. ex. .pretendia
narrar .ao .Senalda c á nação os acon-
tecimentos que se desenrolaram naquel-
le listado, até á renuncia dos deipii;
tados ¦ á assembléa niaUo-grossense. E
como (documentação s. ¦ ex. referiu os
comniunicados dos seus amigos politi-
cos, que, disüc o orador, tèm soffrido
03 maiores còristránii inenlos c violcn-
cias, devido á inconcebivcl' attittfdç do
general. Carlos de Campos. Este gene-
ral fora para Matto Grosso asscgurir
o cun-jprimciíto do. habeas-eorpus con-
cedido pelo Supremo Tribunal aos
deputados amigos do orador. O gene-
ral Carlos de Campos, disse o sr. Aze-
redo, ciiihpriti a sua missão, deixando
que os déplítados reiniuciasseiii. li' in-
crivei! O ambiente de Matto Crosso é
revolucionarão e a revolução csfti sendo
feita pelo "residente do listado, com
o criminoso apoio da força federal. Ü
orador scunpre foi contrario ás medidas
violentas. Dos pés á calbeça; onl.le o
viam, era um conservador á onteance.
Quando sé deram as salvações do nor-
te, s. ex. esteve na brecha contra cilas.
Apezar de amigo muito grato do senc-
ral Dantas Barreto, a queni devia os
favores mais caros, s. cx. esteve contra
o general, no caso da suecessão de
tVrnaii?bil:n. O general Dantas era di-
gno do governo de um listado e era
ainda digno de mais elevadas nos'ções;
mas o orador não pode apphiuair aquel-
Ia ascensão- revolucionaria. Xeste pon-
to, o senador Dantas Barreto, presente
á sessfio*. áparicou-ò, di-.eir.io riwe ;i
si:'~oessão governamental de Pernaaibu-
co se fizera do niaJo mais legal e re-
piiblicano; i O sr. Rosa e Silva gritou
de uni lado. piscando os olhos: "'Foi
feita com o auxilio da força federal;
foi violenta"!

O sr. Diu-.tas rdtrucou:".li' falso; Não houve auxilio da
força foleriiil. Houve açenls mu .niovi-
mento ülehíacrático que foi viotorioso.
ü o sr. Azeredo sabe bem qi-je eu
nunca iprcilclidi o govere.o de Pcriiam-
Iiüco!" iMiis o sr. Azeredo voltava a
Maltto Grofiío, para ail.ãcar ,0 general
Carlos de Campos, A prci-xisiso, «. ex.
deolarou que lera o arjigo do Correio
da Manhã de lionieni pobre a situação
do s.u licilado. Uni amigo Hbe levara
esse editorial, ifira. aliás, um ártfeo
admiravèimérjla feito. Mas, reconhe-
cciid'0 que a solução do rinso d; Maító
Gi-osso fora tnn Horto viol-nta. achava,
todavia, epic não fora licito .perturbar o
trato dos grandes prbbbinus: do paiz
com esse facto iro n sil minado. 8. cx. leu
er/.ão ie comnier.toii o telcgraiintna wJe o
general Carlos ile Campos lhe diiigira e
leu e coninicnllou -o tolicgramiha que lhe
enviara em resposta. Aparte do «r.
Pires (Ferreira': — "V. cx., que e
macaco veMio; como foi qi'u teve a 1.11-
getiuididc de acreditai- Um conversas
fiadas ? 1'ois nós, no iPiau.hy, apezar
di) habeas-eorpus que pedin-iOS c oblive-
mos, tínhamos gente armada a:vj a boca,
a dur.13 legiüs da ciÜad.:. proirfa a
piimeii-a voz!.-..-.'' Ora, o sr. Azeredo
não fora ingênuo; acreditara somente

nrbviidencias do governo para, o
lo "habcrfi-conpns . fira

c>-ijor!i;:io !l:ii'.'.ira.i- que s. cx. fizera
(IlíBiro annos é(lÇ>MÍçâõ ac. sr. Campos

Matto Crosso

OBiolnüi liiff
Uma representação da As-

sociação Commercial ;
Pela Associação Commercial, 

'.,$é.ra.

hoje enviada aos membros da cominjs-
são dò Finanças da- Câmara dos Depu-
tados a seguinte representação,. A.
directoria da Associação Commercial do
1RÍ0 de Janeiro, tendo tido conhccnnen-
to de varias reclamações do comnverctp
importador desta c de outras praças do
Brasil contra o actual .Regulamenteido 
imposto do consumo, jtllgoít de. .seu ue-j.ptliaçj0 se CqnScrva cm sobresalto
ver estudar a origem c yroccJencia 

-¦-¦ -

dessas reclamações, c havendo ventiça-
do que, de facto, o commercio sujeito
ao pagamento do imposto de consumo
vive diariamente sob a pressão violen-
ta e esmagadora das mais vexatórias ,e
iniouas disposições fiscaes, vem com a

, ¦. ....?- -ubmetter á apreciação dc
da commissão de

VIDAPOLITICA
I A situação em Matto Grosso
ICuvaoa', 5. (A. A.) (Rftardado). — A

vijda politica e administrativa do listado ten-
4a a normãlizar-sc, notando-sc por parte de
tòdós liai visivel interesse por que desappa-
recaiu de uma vez os embaraços antepostos
á.lioa marcha do governo,
. Felizmente este modo do comprelicnder as
ultimas occorrcncias, gencraliza-sc por to-
do o listado, restando, para lanientar-sc,
uma '.pequena 

parte, .no sul, ainda agitada
por elèreeritòV revolucionários, onde a po-

O povo, entretanto, confiído na aCç3o do
general Carlos de Campos e (los responsa-
vtls ipclo. governo, aguarda calmamente ó
termo final dessa inglória campanha.

¦ .'# * *

Eloiçõei municíiiaes em S. Paulo

A ODNFERENCIA NA-
HON AL DÇ PECUÁRIA
OS TRABALHOS DA

REUNIÃO DE HONTEM
dr. Eduardo

DE S. PÀÜLd ^- :)

devida venia
vv. eex. o parecer ._
directores, encarregada dc estudar- O
assumpto. .','-"

Tratando-se, como vv. eex. térao
opportunidade de constatar, de mataria
de alta relevância para o commercio c
para o próprio fisco, a elircctoria da
Associação Conimcrciai sentir-sc-ia ¦ soj
bremodo honrada sc vv. eex.; -carc-

cendo de outros esclarecimentos,- se di-.
gnasseni òuvil-a, certos.de (pie ella;.se-
ria solicita em fortiecel-os. ¦,>-.

Serviiuo-nos do . ensejo para reiieraf
a vv. eex. a segurança de nossa.j{i.iaia
alta estima o mui distiuclo apreço,.: At;.-

to Taborda. director-secretario." .. . I conformidade co:u essa apuração, Í01 di-
¦li' este o parecer: 

"Kxmo. sr..' dr. I piomadò o dr. lispe.-idi.io Monteiro, caii-
J. G. Pereira l.ima. M. D,.;|.Í>'rcg|jl*ü;ía!Waio sem competidor,
te da Associação Commercial do.-Kio lloatcrl mr.,110, retiuiii.se a coiii:uiss:,o
dCAJ:'wiação 

Commercial de ÍVríff f«|Wo 
- PÒdcrcs dn Câmara, «b a

nanibuco no seu valioso e bem reVliÇi-1 presidência ,1o sr. I,a„ioun.er Codofredo,
Memorial enviado cm 5 de julbq.j para iratar doi .primc,ro.i tramitei raria-

'. 
S. Paulo, 6.'(A. A.) —Acccntua-se, nos

dtstrictos desta cajiital, o traballio para as
próximas eleições municipaos.

Novo deputado por Sergipe
No1" cspc.liente. da Cantara, hontem; lo-

ram lidos tclegrãiniiiai da mesa da Assem-
lilia de Sergipe, comiiiünicahdo o resnl-
i->do ¦ d« apuração ali lícita das ultimas

|:tleiçóés no lisKdo, para prccncliiiiientò da
vaga de deputado federal, abcrla pelo fal-

nas
cvsnpri.nieriro

SaHe ¦por intervir em••In

Ar.'lc:iio Paes,
não c ho.i-.ieiu

ex. c=l'á á es-
qiiai-ilo o sr.

òbrigallo à reiumctar e>
maiuic-u repôUo ininv-

contra o seu partido, je [crre.le.ara
sr. Ròdriguçii .Vives, quando este
fcnibi-cu dc ' 

prestigiar
contra s. ex: S. ex
[!•¦ meias JiwdiJis, 'S.
,;ic-a. Xo Auiaior.a."
BV.leucoiíit foi
ohcC; da nação  .
diálansentè, o nic.-.mo acontecendo c.u
«f-rgiPe com o sr. Dona. O gener.,1
Cà-Itanó dc Albr.uucique não estava
cóm a partida ganha. Ainda havia ao

psiz .0 presidente^a Rcc>ubli;;:i; .-*£_«.«.
falhasse; liaVfa o ;p'o'
cstle filhasse, havia . .
(U-smaiíchar a. rénun-cia .eiiw^.s*.:.

ordem do dia, cÃiráa-lp 
'or.i dis-

a parecer da criiiínvs^io (lie l-i-
naiiçns favorável á^v?4o':do pre^e

Uio .''e -Janeiro, ¦oraram .05:-:s.?..,.l.r*cs
CÔrilio. itóiíiitido-o, c Fr»ncis;o ba.de-
fenikij.loo,

NTio 'havia, entretanto, 11
parecer, nem

do 
ultimo aos srs. representantes do me*
1110 listado na Câmara dos Deputados
Federaes, reclama contra o systema dc
cobrança do imposto de consumo 'denju
t:o do regulamento aclualiiicnte cfti' yWBor- ., - V ,

Alongando-se em considerações; Heitire.
a inconslitnciohálidáde do mcnciorrado
imposto, ,1 Memória!' dá prestigiosa .'As-.
sociãeão Pernambucana deinonscnt; ¦ 4
evidencia que tal imposto, sohrfcoqsei!
illegal, e perfeitamente anmulavci -jiôs'
¦termos da lei n. 221, de 20 dc novciui-
bro de 1R1M, art. !3, é lambem unia
das formas mais impopulares de taxa-
ção e uma das causas prlniordiaes ela
carestia da vida em todo o terr.itorio.
da Republica. ; <] ..

A commissão que v. cx. nomeou,
para dar parecer sobre o alludidu, iiier.
morial e sobre a reclamação de varnis
firmas desta praça contra algumas _diSr,
posições do Regulamento que baixou,
com o Dee. 11.1151. de 16 ele feverçi=
ro de 19iC, não deseja.-- ucstr nio:
mento em qiie os poderes çohslifqTelos.
appclíiiii para o patriotismo de toda*
as clajscs producloras, pedindo réclir-,
sos para satisfação dos compromissos
de honra herdados dar. administrações
passadas — applaiidir aíjucllcs qüc se.
revoltam conlra uni imposto que pode
ser iiliqúo c illegal, mas que é, ^.poÇ
sem duvida, uma das fontes mais' sc-
giiras com que o listado nqtle çptUar
nara a arrecadação dos fundos in^is-
'pensaveis ás necessidades dos gastos.
públicos. .,.'; .'.'

A própria Associação Pernambucana,
depois de se alongar nas silas jiislissi-;
mas considerações sobre a illegulidale
do imposto ele consumo, termina ., di-,
zeitdo t|tie: .. ,-"não é alheia á crisi' tenebrosa,

¦porque eslá .passando a Xaçãb.. C]
bem comprcliéhde ciiic o moincnlo
não jicrniiiie .a retirada , do im-
¦pc.-to a que se vem referindo."

A comtiiissão limitou-se a eslitdar o
assumpto que lhe foi distribuído Sob;
o aspecto, apenas, dos vicios ele fa-
dura de que está eivado o respectivo
regulamento c pede venia a v. ex': para
aconselhar a-necessidade urgente '^da

Associação Comiuerciai representar aos
poderes competentes no sentido dc.'ser.
modificado o" alludido regulamento, .'cx'-'
pulsando-o de certas exigências vexa-
torias c diacoríiittias. ¦. l„ i

JÇfcstn conformidade, a coniiiussaó
começa por dizer ipie a sellageui .^as
mercadorias estrangeiras é desnecppa-
ria, uma vez que tal sella;

imitarei, para o reconhecimento tio depu-
indo eleito. Os papeis referentes ao pleito
Ue Sergipe foram ,;dislribiiidos ao sr. IV
K';r.i 'Dragai ficando a conunissão de re-
niir-se, .-de novo, -scgmida-fcira, afim de

•ser liilo c assignátld o parecer do aümli-
j.ço deputado carioca, mandando reconhecer

cándidaTò eleito.
-«KX»-*-*»-

FAZENDAS PRETAS
i.li, AVK.VIDA RIO

BRANCO, M3
Vestidos alta novidade,

modelos "haiitc cóuttire",
garantidos, conto sempre
novos e em primeira mão,
desde ^--$000.
KüTA: — Xo intuito de

evitar que os nossos
prer.os sejam aprovei-
tados por pessoas que
se dedicam ao commer-
cio c que nos venham
comprar vestidos para
reveitdel-oos com lucro,
declaramos qua não ven-
deicinos mais de um
vestido á cada cliente.

Todos os concertos
serão cobrados á parle,
á razão ele ao "j" sobre
o preço dc cada vestido
livre ao cliente com-
pral-o sem concerto.
Vendes só á dinheiro

J judiciário;
jC.rtitgrc ko .para'aiui-

gos.
Na

ci;s.-fio

O caso do Contestado
A solução, bem recebida cm

Santa Catharina
O iprcstderAe da Republica' recebeu

hcnicin, «lo listado de Saiüa Calliairina,
cntne oiítros lekgraii-.nias o seguinhe,
sobre a solução á questão dle linr.ites
enre o's listados do Paraná e Santa Ca-
íiharina:

¦ "Joinville, 5 — Os iTipre3entaiites
I dos poderes Imuilitipiés; federaes, cata-
I duai-s das ciorporaçõe-9 civis e da im-

;e-m, alciu.Jleiiprvn.ia tocai deita cõmairca), iiitcnpce-
não iinp.-dir u. fraude c a. falsificação, Uaitdo os scnliiuentcs da'população, nui-
torna-se excessivamente dispendiosa' c'! nifciium a v. s. s.ta inifeira solidarie-
dá logar a um penoso, difficil e dis..; dá:!e .-.jelo nelo patriótico da solução
jicnelioso traiballio, tanto para o com-' j ipara o
mcrcio iínportadorj como icia o prpM-.liJinJ.cii
prio lèsiaio. A prãlicà atloptadã '.plirii •'' -

11 cobraiiç;'. do imposto ele consumo ^6-
bre os tecidos estrangeiros, louça c

accordo da secular qircntão «le
entre es'.c listaío e o do l'ara-

ri:') 'é. congraiíuiMii-áe ttom v. ex. por;
est-è inapor-jantc. a-conlwniciato, que vem
Iraze-r a paz e união fraternal aos lia-

1 Sob a presidência -do
Cofrim, reuniram-se hontem, as^a "v;
ras da tarde, na sede da Sociedade «a-
cional dc Agricultura, os membros ua

commissão executiva desse cerlamça.
Abrindo os trabalhos, o presideale

passou ao .longo expediente, proceden-
do á leitura da seguinte carta, que' 101
dirigida ao dr. Miguel Cahnon pelo
cônsul geral americano:

"Prezado dr. Calmon. — Tenho mi;
nicnsa satisfação cm submetter-vos por
meio da presente o offerecimento que
me foi feito lionieni, pela manha, pela
United States and Brasil Steamship
Une, por intermédio do seu agente lo-
cal, capitão William Lowry, dc uma
taça ou prêmio semelhante para ser
doada cm nome da referida companhia
ao próximo Congresso de Cario.

O capitão Lowry desejaria que a ai-
ludida taça fosse offèrccida como um
prêmio ao melhor touro dc raça cru-
aula, produclo 'do animal brasileiro
com macho americano, gostando, toda-
via, o capitão Ixiwry de ouvir a vossa
opinião sobre se o prêmio deva ser
offerecido a qualquer outro objecto
mais útil cm connexãõ com a inlrodu-
cção dc reproductoies americanos 110
Brasil.

Tive ensejo de estar mais uma vez
com o sr. Haníord E. Fiiihey que pc-
diu-inc para expressar-vos o seu maior
apreço pelas cartas de apresentação
que lhe haveis confiado, por uiterme-
dio deste eseriptorio consular, c para
pessoas cm S. Paulo e 110 Rio Grande,
do Sql. _ .

O sr. Finnev, representando o It.-
gorifico.Armour de Ia Plata; noyalaien-
te cònfiriiióu-iue a sua proposta do
òffcreciinentà dc uma taça ou . outro

preinio an Congresso de Pecuária se-

gtiildo o que declarou outro dia- 't>iz

elle que fará fòriiiiil a referida propôs-
ta, escrevendo dentro dc poucos dias.

Este cavalheiro, bem como o capitão
I.owry — c eu próprio lainbéni — nao
tèm certeza absoluta se o Congresso
de Pecuária do próximo nur.o ser.i
unia discussão, simplesmente, de as-
suiiipibs «ue interessem aos criadores
<le gado, ou sc lambem compri-liendera
uma exposição de animaes e distribui-
ção dc recompensa.

Gostaria de ter a vossa consideração
sobre o assumpto. cm qual ooccasiao
que possaes, é espero que na hyuothç-
sc de ser lambem projectada uma cx-

posição de gado, mais de um ameri-
•cano, é provável, terá empenho cm
concorrer. ,

Sinto-me muito reconhecido flfla
honra (pie me haveis dispensado, in-
cíiiihdo o meu nome na lista da com-
missão da Conferência, ele Pecuária.
Dar-me-eis permissão, eu acredilo,_ para
süggerir-vbs uma pequena correcção no
meu nome que. quando completo, le-se
"Alfredo li. Morcau Goltschalk". Mç.n-
cior.o islo siiiiplcsmeiite na hypotliese
dc que se venham a extrair futuras
listas. ;¦'-.-, :'•"'-_'¦.

Peço crer-me, meu prezado dr. L111-
nion, com a segurança da minha mais
alta estima c anreço.. vosso sinceramen-
te. --- ./. /.. Morcau (jOttschall;, con-
sul geral."

Terminada a 'leitura, o presidente faz
elogiosas referencias ao sr. A. L. Mo-
reau CoUsctiall:, terminando por cnal-
tecer a patriótica iniciativa do cônsul
americano.

Ilim seguida, o presidente proseguiu
na leitura do expediente, que constou,
em .sua maioria, de cartas, officios e
telegrammas de adhesão á iniciativa da
reunião da Conferência Nacional de
Peruaria.

Tomando a Palavra, o dr. Miguel
Calmou propõe que seja nomeada uma
con-.miSíão que, em nome da Soõieda-
die, receba cs governadores dos lista-
d'0'3 de Saiaia Calharina c Paraná _c
a^rcseiilc ¦congraturâíõss .pela solução
intclligeiile que souberam dar á questão
dos limites cirlrc aqueljlcs prospci-os lis-
tados. Appiovada pela unaiiimidade, a
propoTita, o "P.iiesrdente indicou para vn-
conporaram aquella conimissão a si c a
seus colegas cs drs. Miguel Cahnoii,
Ivebon Rcgi'3, Cetulio das Neves e Car-
valho Borges Júnior.

O sr. I.èbon Régis ipedc a palavra,
dizendo que a louvuiel solução dada á
questão dos liiuiiies se -devia,, em gráirae
parte, A patriótica iníerferéncia do dr.
Wencesláo Braz, presidente da Rtipnblli-
ca «los distados Unidos do Bra-sil. De-
ante' disso, s. :ex. iprcpõe cm anipüa-
ção que a mesma coirr.nissão que ;.ca-
bava de ser nomeada nprescistirisc

Os iates in GnoHi
S. Paulo, S de outubro dc 1916. —

Commcntava-se, numa roda politcu, o
facto dc um deputado estadual, dos
mais dedicados á situação e até pa-
rente de um dos mais eminentes ch?-
fes do partido, ter .declarado cm plena
Câmara "que disciplina partidária não
quer dizer subserviência". Alludia-se
ao facto de, ultimamente, haver deba-
tes no Congresso, scin" embargo de nao
existir opposição. Sabe-se que, eom a
adhesão do sr. Rbdolpho Miranda, pro-
movido generosamente a membro «a
commissão directora,- dcsapparcccu do
Congresso paulista 

'.a 11 inona de dois
ou tres deputados, c: um senador, mais
ou menos opposicionistas.

O commcntario dc que falamos nos
suggeriu uma iniciativa: sondar a opi-
nião de um distineto c autorizado re-

préseiiíante do situacionismo. Deseja-
vamos saber como estava sendo rece-
bida no seio do governo é mesmo en-
tre os directores do Partido Republi-
cano, a altitude dos deputados e sc-
nadores que pareciam quebrar a praxe.
Respondeu-nos s. cx. iimiiediataincntc:

— Recebe-se muito bem essa altitu-
dc, que nada tem de hostil, lil a vem
demonstrar que vamos consolidanuo
inaignificamcnle a nossa orientação de-
mocrãtica c a comprehcnsão que temos
da execução do regimen. Esta claro
que deputados c senadores, feitos pelo
partido, pertencentes ás suas fileiras,
discutem dentro do prograiiuna partida-
rio. Nos congressos legislativos a.dis-
cussão deve ser livre e ampla. Num
congresso dc 24- senadores o 50 depu-
tados. como o ele S. Paulo, nem todos
podem estar de pleno accordo, em

questões de detalhes. Nem o governo j
paulista costuma adoptar o regimen
dás questões fechadas. Embora naj
sejamos positivistas, como os nossos
patricios do Rio Grande do Su1, que-
remos" viver lis claras. Quem leu as
ultimas .mensagens presideneiaes pau-
listas, inclusive a do sr. Altino Aran-
tes, deve ter visto que o que . somos,
política e economicamente, eslá sincc-
ramente exposto nesses documentos.
Como o publico é testemunha, faz-se
debate em tomo dos projectos gover-
narneutacs, o leader responde aos au-
tores de emendas ou ponderações, pede
que sc recusem as emendas ou accei-
ta as que lhe parecem razoáveis, e a
discussão se fecha calmamente. Pois
não é o verdadeiro regimen que deve-
mos seguir?

iFoi com tal pergunta, por si mesma
respondida, que o illustre político
encerrou o dialogo que provocámos, a
propósito de uiu coiumeiiiavio muito
honroso para a organização politica
dc S. Paulo. Vê-se, agora, que não ha
motivos para estrauhczas e reparos,
relativamente á phrasc dc um depu-
tado. S. Paulo tem um partido só, to-
dos os deputados o senadores (são, ao
todo 74) pertencem a esse partido,
mas ha debates 110 Congresso... — C.
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Ka Gamara
A sessão em resumo

do sr.

cal deveria ser a fôrma modelar .'para ;b; antesi-de duas opuJcnias parceIas d.1. h 0 ,presycl.,1;e dil Republica feh-
a cobrança do mesmo imposto Sobr|^à#pai» b:la's.le-;ra. Ixcspe-.r.sas «aoulaço ? ., íej ,ío auE,p:ki050 f;iolo.
demais pfodtictos iiiiporlãdos, pois'-- César So.tisB,;. s-^riisíenldenle_ cm, M,u 0 sr. Vt^:i CoJso. usam-

inèuciu ignora que «fio é 110 estai.:-' ';M-™'«o \ Francisco i,0Uçs, prende e, ^y á fl ,inten.clicri0 da
K ,;o (lireeio dos produclbs 

'jHÜf^^^0;^f^A^*JÍrttf^-1;S*á^ 
>"«" afe '^'^ P»1'1^'

lo ao imposto de cbnstimo que í^.tâ"^ Seitólo de sereni vetados ,10 Con-
encontra o.niclbor meio dc se 0^*^=^^ 'A'Rr-i,or,CS ° '"
" 

{¦ndemr-di.rianictle nos balcõe, ^^f^^^^^^m^^^^^ ' **** *
Tiro 126:

Sob a presidência
de Abreu, secretariado pelos
ta Ribeiro c João lVriiíüii,
tem aberta a sessão da
a nfesença dc ;(> deputados

Vespucio
-rs. Cos-
foi liou-

Câmara, com

dn sessãoA
vaila. sem observações

O cxpcdienlc üdo constou
cções finaes, pareceres a
dc uni requerimenlo do
iíamos, propondòrjse a, ¦»
signàção cm folha A:
mensal, adquirir, por

interior foi appro-

AS IKltEGDT;ARII)AI)ES XOS
C011RKI0S

Aiiiiln os ticsftil<i'ncs tias agcnçitts
O :" delegado auxiliar c=:á prose-

guindo no inquérito sobre o» desfalques
nas agencias posine-s, com o máximo
sigilio.

Hontem. aqtieMa autoridade ouviu d.
Miirtinha Francisca dc 1,'nna, sobre o
desfalque de que c aceusada d. Alice
dc Miranda.

O dr. Osório de Almeida espera ter-
minar o inquérito por toda a semana
vindoura.

acta elo
ii.-.n*t-:ii'ii.'-;

dc reda-
imprimir c

¦-¦r. Augusto
diante con-

uma quota fixa
eoitla dos fun-

ccionarios públicos federaes c muuiçi-
pães, activos c inacu.vos, civis e 111111-
tares, casas ele habitação.

Depois da leitura da mafcria no cx-
.pediente, discursou, e longamente; o
sr. Horacio de Magalhães, que pro-
curou, sob diversos aspectos, fazer a
defesa elo governo do sr. Oliveira 13o-
telhou "o listado do Riói

Finda a hora do expediente c pas-'sando-se á onlem elo dia, foram appro-
vadas duas redacções finaes. luitrando
cm discussão o projecto orçamentário
sobre elle falaram, siícccssivameiitc; os
srs. João Pcrnctla, João Vespucio c
Süiiza e Silva. Esgotada, porém, a hora
destinada á i" parle da ordem do dia.
ifoi dnnúnciada a continuação da 2
discusíão do projecto autorizando o
Ruvcrno a mandai' intervir 110 Estado
de Alagoas. Occupou a tribuna o sr.
Mendonça Martins, que pronunciou um
kmgo discurso.

A sessão foi levantada ás (i horas da
tarde e a discussão d> projecto inter-
ventor, mais uma vez. adiad.

Hoje,
tro IiOi

4 prêmios dé 50¦rico. Run Sachet.
man ¦ K)B '1 '

contos. Cen-

AS MISSAS DE HOJE

jenores non
qitinqticnnio
ipt^. . .
i?i.'. • •
l"i-;. .¦ . .

301.:. . .
nio, . ,

Rezam-se as seguintes,
Ernesto Domingues da

horas, na egreja dc São
Paula:

Noçmiá da Costa Ribei
ras. na egreja dc São
Paula;

desembargador Manoel
reto. ás 9 i-- horas, na »•
João Baptista da,I.agoa;

Joaquim dc Pinho Koi
lioras, na Calhcdral dc

por alma de:
Silva, ás o i|j

Francisco de

NA lí.VKIiA DO PIRAHY

Foram erradas mais iluns c-sçólns
O governo niumicipal de Piriihy com-

iiiuinicau á administração do listado do
Kio ter creado ali mais duas escolas
¦ii-.>.'i as.

¦Ascende já a 323 o numero dc cs-
colas iiíunicipacs fuislátlás no Eslad-o
do 'Rio

-=«•»• «*»¦*•¦

das easas de bebidas e servem-Se
mesas dos boleis, vinhos e outras be-
òielas alcoólicas completamente fálsif:-
cadas, cujns garrafas se acham authcn-
ticadas com o sello do imposto dei cpn-
sumo de uçbidas estrangeiras, e. Ioda-
via, o consumidor paga essas bebidas
c.iino legilimas c puras, porque a. fi;;-
calização não tem elementos p.árá evi-
tar unia tal fraude.

Entretanto, os tecidos estrangeirns.
não são aulJienticazlos por qualquer
foriinila de cstahipilhá a elles appensa,
c neiu por isso a fraude impera coino
nos outros produetos que são justanien-
te sujeitos ao sêllo appqsto.

'li' do domínio publico o escandaloso
coinmcrcio do desdobramento de vi-
nhos coiiiiiinns que se faz nesta
tal. Esse desdobramento passa, teija-1
via, despercebido á fiscalização ofjiiiel'
porque os sçllos respectivos — é au-
Ihenticos — são entregues ao imporia-
dor, no ?cio do despacho de cada bar->i
ril, mr.;s servem para acompanhar tau-'
los barris quantos sejam aqueltes. cm'
que o primitivo banil se desdobrei.-:

ü remédio não eslá, pois. na exi-
geiicia do sello de cslr.mpillia, para
cada barril. .Melhor seria (pie os direi-
tos do \ indo importado em barril' íós-.,
sem proliibilivaiuente aggràvados e que
os relativos ao vinho engarrafado ios-
sem por compensação reduzidos ao
niiiiimo. Deste medo, o consumidor |0-
deria adquirir a preço convidativo tun.
produclo puro e são, aulhchlicadò por;
vasilhas, rótulos c. rolhas devidiiuicnle
marcados, ao 'passo axw. presentemente,
só lhe é dado adquirir a baixo preço
o produclo que mais se presta á'"fal-
sificáçãd e á fraude, com visiecl darrtiip,
para a renda do imposto de consumo.

Portanto, ,e sem querer alongar-s.'
em considerações sehlcncíosas ou im-
pertinentes, e?;a conunissão liniita-sc. a.
pedir que sejam alteradas cm a&sohdo,
todas as disposições do actiial Rcgiib'.-
incuto do Imposto dc Consumo. -u,ç'
dizem respeito «os artigos de
estrangeira, sujeitos ao pagamento,
se imposto, ficando esta . conimissão
obrigaria a fornecer todos 05 dciaHics
necessários a taes alterações (ouvidas
as parles directaiinctitc interessadas no
assumpto); logo que a Associação Com-
merciai lenha merecido dos poderes,
constituídos a honra de ser ouvida cm
tão justo appello. — A conimissão:
(assigniulosj Humberto Taborda, 

'Cor-

uclio Jardim c D°n;ing°s Sampaio
Feira-, !•

lulio Machado, «Jineãtor do
grupo èsoolnr; Francisco Franco, col-
lector cstailiiál; Adriano Schondcrmarli,
rfelcigado dc poliria; Procopio Moreira.
adjunto dlo promotor; Frederico Ilu-
becr, juiz de paz; F.urico Baccllar re-
nVXor da Comarca; Eugenia. Machado
da /-.'.'-, age.iiüe do Correio; Procopio
Gomes, dopitta-do estadual; Gasetu do
Commercio, Kolonia Zcilung, L. Bro-
eliiiiaim, preairjente do dirídtono; Oito
/,. Pcraclter, presidente da 'Associação
Conuucroial: Antônio Pereira dc Ma-
cedo coMector ifederal: Francisco
Klein: .prcsitlente do "Tira dc Joinvil-
le"; Guilherme Mantcufcll, presidjenffle
da Sov-iedade Gvmuastica; Lws Kune,
presidente do "Tiro lfe"i.to-br,aisileii<o ;

,,,,. Predcrko Slol\, ipre|?de\»ie rlt boo.te-
-, l(1a;ie de Bombeiros; Paulo Schubcrt,' 

pi«s;d>:n,te do Tiro Mititcltt-eg .¦ _ Curitiba, 6 — (A. A.) — A P.Ç-
Ipublicã contínua a inserir grande nu-

u-í.-1-o de tieX-gramnias tio interior c ;lc
fora. fetiditando .0 dr. lAffonso Ca-

I nuirgo, .p.ret-iiJiiiV.e do Ivíado,, pelo ac-
! cordo sobre a qucsfjio de Jíimlcs:

1)1!

As

AI.OYSIO DK CASTRO

O OIA DO PRESIDENTE

manifestações que lhe estão
projccthdiis

Está marcada para segunda-feira. ¦ ás
- r> horas da noite, «o salão nobre
da 

' 
Associação dos Empregados no

Commercio do Rio de Janeiro, o.ban-
quete offerecido ao professor Aloysio
de Castro, rèceiitemente chegado da
Republica Argentina.

Ao banquete seguir-sc-a _ uma rece-
durante a qual haverá um con-

que tomarão parte festejadospçao,
certo cm
amadores.

Eu bebi), tu bebes, elle bebe
CASCVfi.NH.'.

origem' I
des

ro
A Direotoria d'ai'Dea?':sa do Thesou-

Nacional conocàeii hontem o creòi-
de 40 :oocSooo, como adeanlamento,

an engenheiro Domingos Romulo da
Silva Campos, para oceorrer ás despe-
sas co:u a conclusão das obras em
Mulungu' e Patos, no Estado do Ceara.

11 n 11 11 it"

I indicação.
. Ant.es de terminar solicita a palavra

I o -dr. Miguel ¦Calmou, para accciUuar
I os relevantes serviços que o sr. Alfre-
! do GclliWchaiik, cônsul geral dos Estados

üniidos, tein prestado á 'industria pás-
toril haicionãl. proponoionanldo o seu 111-
cre-n-jcnlo. 'Nessa aüitura, o dr. Miguel
Cia.moit avlude á acção d-o sr. cônsul
na inv,)Oi<tação dos couros nacionaes
p.-Ios Estadcs Unidos, cujo ailcancc s.
cx. encarece. ,

Refere-se 'também ao dcscnvolyinien-
to do intercâmbio comiuerciai que já e
ncitavel, ticrminando por fazer resaltar
a insporíanciii do apoio c ooitcurso que

sr. Gotitsohalk- vem ipnestaiido á Cou-
fereribia Nacional de Recuaria, para a
qua| já conseguiu a insllitiiição de tres
.prêmios,

Ü sr. flSJuaiw ¦Coliún diz que, na
aiãenoia do Idr. IMigueJ Calmou, tran-
snij.-lira essa agradável noticia, passan-
do a seguir a expressar o agradeomien-

, to ipsla imcioiitante conferência qifc, sei-
í bre pecuária, fizierá iha dias, no cdifi-
i ci'0 da Bibí'iot'h'eca Nacional; 'O sr. Oeta-

vio 'Carneiro. cslerJlendo sua grawdão
¦«¦lo agradável ensejo (fU2 s. s. propor-
ciona aos estudióscis, e.Mpondo na sede
da Soci(Jda'dê Xaoional dc Agricultura
tuna preciosa col-leccão dc instrtimcn.e.s
de cirurgia veterinária.

JJsiivsram preiscrsíes. a essa íessao,
entre otürcs os srs. Miguel Cnliiioii,

iBdiiárdo Coírim, loão dc Carvalho l.or-
Ükoâ Júnior. Americano do Brasil. O.

Militão dos Santos, Viotor Leivas. l-,e-
lüppe Comes iCoúitiiiho, I.ebon Rcgis,
Henrique Jow dle &j,;Chrysanto dc
r.uitito. Albert Uwiv. Iklcfonso Atbano,
l-lylo dc Carvalho. Hannibal .Porto,
Hüprique Silva. (Huin«-.t»i 

'Saboia.

Charles S. Bird, Paulo Parreiras Ho_r-
ta. Francisco dc Assis Iglesuis. João
Cabral. Bento de Miranda, Arthur.Ge-
íc.Vo das Neves, E'oy. de Souza. lide-
fonsò Piulo, dr. Henrique dc Araujo c
I.yra Castro:

O CENTENÁRIO DAS
BELLAS ARTES

A ultima festa com.mem.o~
rativa

iRealiza-se 'hoje, ás 3 i|a da larde,
nn salão nobre do jornal do Coinmcr-
ci». a aiinunciada festa artislico-lite-
r.iria, organizada pela Associação Bra-
silçira de Iisthdantes, para ccmiiicino-
rar o centenário das bellas artes 110
Brasil. . ,'Presidida pelo professor Baptista da
Costa, director da Escola Nacional de
Bellas Aries, a referida festa obedece-
rá ao seguinte prograninia:

1" parte —- Abertura da sessão pelo
sr. Paul da Rocha.; presidente dq Asso-
ciação Brasileira de Estudantes; b)
discurso do dr. Moralcs de los iRios;
e) discurso do orador official da A.
B. E„ sr. Edmundo da Euz Pinto; d)
discurso do representante da Escola
de Bel'as Artes.

2» parte — a) "Oswald", sonata, op.
,16, allegro modcrnlo, allcgro molto
moderato, ándaiiitc e allcgro con fuoco,
para piano c violino, professores Bar-
roso Netto 1! ilumbcrto 'Milano; b)
" Poesia", senhorila Carnien Fernan-
des: c) 1*. Braga: I—" Vecchio tema",
H_" Virgens mortas", para canto, pro-
fessor Nascimento Filho; d) " Os-
wald", Bébé s'cndort, Picrrot se .iiieitrt
e Cháiivc couris. para piano, senhorila
Nihinha I.cão Velloso; e) "Poesia'',
senhorila Margarida Lopes de Almei-
dá; f) "G. -Vclasquez: 1—A Casa de»
coração; II-—Soledades, para canto,
professor./.Nascimento Filho; g) '! Poc-
sia", senhorila Célia. Costa de Aze-
vedo; h) " Saint Sacns", Scherzo, op.
f.7, para dois pianos, professores Ar-
thtír Xapoleão e Barroso Xcllo.

No saguão do edifício do Jornal
aguarda rá a chegada dos convidados
uma commissão, composta dos acade-
demicos Ncstor de .Figueiredo', A11nib.1l
de Souza, 'Raul Barbosa, Teixeira, Ar-
naldo Araripç, Alfredo da Silveira,
Samuel .Fueiiles e Mario de Araujo
Jorge.

Além do cunho arlistico que possuc.
a festa de hoje marcará, definitiva-
mente, o congraçainenlo das gerações
acadêmicas . da capital e dos Estados
do: Brasil, representando ao mesma
leutpo um verdadeiro acontecimento só-
ciai.

Para 05 acadêmicos não haverá con-
vites especiaes.

«pa i»ifci

MATADOURO DE SANTA C1IL'3— Foram abatidos hontem:
1530' rca?3, 95 usji-cos,

45 ví.tíiíos,
iMãichãntcs: Canudo C. dc Mello,

35 r. e 4 .p.; Duniscli &¦ C, li r. •
A. iMcnidcs <S-'C, 62 r. j Uma 6
lhos<, 34 r., 'ío p. e 4 v. ; Fran
V. 'Goulart, 33 r., 27 p. e 

'20

João .Pimcnlia dc Abreu, .15 r:
veira Irmãos c> C, 121 r. e 30
Basilio Tavares, 6 r., 4 p. lc 12
C. «los Rcitaihislasi, Uo r. : Põrltehó
& C, 28 r.; Edgard de Azievcd'o, -o
r.':'!NorbM»to Hert», $2 r.; F. ]'. QÜir.eiil4 4/ Ti; 1'V-niandcs & Marcou-
des, 17 p.; Augusto i.M. da Mai'3, .^
r., 20 c. e 9 vi j e A3;x:iir.lre V. So-
brinho, ai. r. c 3 p.

iI-*orain rejeitados: 16
2 c. e 3 v.

iFaraiii «nidWos: 34 r. com 6.800
U'Íl|'OS. _"Stock": Cândido fi. do iMelto, ikj
r. ; binra 6- Filhos, 254: Francisco V.
Goulart, 67; €. doa dW.alhistas, 30:
João Pimenta de Abreu. 130: Oliud-
ra Irmãos & C, C102; Basilio Tavaros,
63; Portiiiho cr C, 72: ilidgard de
Azceicido, 21C; Norbcrte» Ilcrlz, 35;
Aitgiist'o IM; 'da Moita, 332; F. il'.
Oliveira & €., 37<S; e Alexandre V,
Sobrinho, 116. Total, 2.9(16.

MATADOURO. DA PliXlt.Y —.
Foram abatidas iS rezes.

ENTREPOSTO DE S. DIOCiO —
Vigoraram os seguintes- preços:

iVacca .; $-?oo a $780
lOarneiro i38oo
Porco.  $950 a iSiim
Vilclla .. .. .. $Soo \£t

OS ORÇAMENTOS NA
CÂMARA S|

Os seus oradores, em
3' discussão

Na primeira parte da ordem do dia,
hontem, da sessão da Câmara, foi an-
nunciada, pela mesa, a continuação da
3a discussão do. projecto orçiiincnlario.¦ O sr. João Peinclta, que foi o pri-
meiro orador, occnpou longamente a
tribuna, tecendo considerações geraes
sobre o projecto dos orçamentos e so-
bre os alvitr.es assentados pela comniis-
são de Finanças da Câmara nó set
derradeiro turno, defendendo, por on-
tro, lado, as emendas que o orador 11-
vera ensejo dc formular e apresenta"
ao projcclo, as quaes não lograram ter
parecer favorável da referida conmiis-
são technica.

O sr. Vespucio de Abreu, leader d»
bancada siii-rio^grandense, que dis-
cursou cm seguida, defendeu, por sen
lado, as emendas que a bancada apre-
sentara so orçamento da Receita, com»
ao orçamento da Fazenda, as quae*
igualmente tiveram dos respectivos re.
latorcs parecer contrario, com exce-
pção apenas dc uma, a relativa aos cór-
tes de funecionarios públicos, que lo-
grou obter substitutivo dcgolador da
commissão, que confiou ao sr. Bar-
bosa Lima a tarefa de lhe redigir a
redacção implacável. Na, serie dc suas
considerações, o orador analysòn os ai-
vitres suggcridos pela comniissão no
segundo e 110 terceiro turno do proje-
cio, fazcndo-lhcs a critica.

Falou, por fim, o sr. Souza e Silva.
O sr. Souza e Silva discutiu o pare.
cer do relator do orçamento do li.tic
rior e combateu as emendas suppii-
mindo os addidos ás legações e impe,
dmdo a vinda dos diplomatas c consu-
les para servirem uo Brasil teniporaria.
nieiile.

Disse que os addidos são indispensa-
veis, para assegurar o preenchinienlo
das vagas de 2" secretario com pessoal
apto. .Entendia que devem alé ser ie-
numerados, para poderem servir nas
legações com decência c sem humilha-
ção, como exige o bom nome do Brasil.

Achava que o Minislerio do Exteriu»
merecia cnconiios, por só admitiu ad-
didos rapazes dc boa familia e dc boa
educação, e que seria passível de cen-
siira; .se preferisse nomear a moleques
da rua. Disse mais que os addidos de.
vem ser pagos, pois que sendo gfatui-
tos, só os ricos poderão entrar para o
corpo diplomático, o que é ¦anfi-deiiio.
cratico e aiili-rcpublicano.

O Ministério do Exterior, nomeando
addidos a rapazes dc esmerada educa,
ção, e não a nobres de linhagem como
diz o relator, e assegurando sua sub-
sistencia, assegura a constituição du
corpo diplomático brasileiro 'de modo
condigno, como o exigem o decoro ¦«
a dignidade -do Brasil. Condemna a
expressão "Pinipõcs ,da Avenida', cm-
pregada pelo relator,, etn relação ii jun- .
ia dc jtirisconsultos, fazendo ironia,
dizendo ser mais própria de uni cordão
carnavalesco, e defende a junta de ju-
risconsultos.

EM FRIBURGO

A coustrucçfio da ponte"Jofio
Albino"

A Prefeitura Municipal de Friburgo
coimiuinicou ao governo ler conchiido
a construcção díi "iPorité João Albino",
sobre o rio Bengalas; laiubem o gover-
no local '.le Mago conimiinicou á adini-
rlistração <io -Estado ter coiicluido a
conslrticção da ponte da Barreira so-
bre o rio iSoberbo.

 *¦»¦>?•*¦

CONSELHO MUNICIPAL
UMA SESSÃO CHEIA'

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. — Uua Primeiro de Mar-
ri n. 17.

A questão dos pilotos
marítimos

Extincção das formigas
saúvas

liCRn Loureüço"
o. ás ío lio- i
Francisco de I

O
pela

Cal as Bar-
de S.',o

;-.ies

de 'I912. A.s médias, 110
que aualysamos, foram:

. s: •. '5/$447 por sacca
... ... .)S|09.i "

;.; .¦ 40?4io 
" "

.. .: 35$42i 
" "

.. •. .• 4ò?0-\i " "

lA cxpeirtação dn funiii luélhorou
liastaníe, comparada com a dc 1015,
que fui dc 14.S80 toneladas, contra
19.318 nó anno corrente. Os preços
mátitêm-sc 'firmes, cm alta: i$J~;
em 101 (>¦ contra $8.'8 cm 1915.

¦ íCaíetn as honras da exportação ao
'«iate, que no anno findo foi sup--
rior á de qualquer dos outros annos

:>!.:», em .
Domingos
horas, na
Maria da
hora

•ih, João Ba-
üeroy:

José Machado Pereira, ás
matriz do Engenho Novo;
Gloria Moncorvo I.obo, ás
matriz do iErigcnho Novo;

aclor Luiz França, ás 10 horas, na
matriz da Candelária;

commendador José Gomes Carneiro,
ás n iíj horas, «a egreja de S. José;

Isaura Campos da Silva Santos, á;
9 Iiora?, «a egreja do Santíssimo Sa-
cramcnlo:

¦Maria Jósc <le Araujo. ás o horas.
na egreja dc Nossa Senhora do Rosa-
rio:

dr. 'Rodolpho 'Aiberlo Silveira, ás o
e li2 horas, na cereja dc S. Fraucis-
co <le Paula:

Cândida Maria de Carvalho Ferrei-
ri, ás o horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula; e

Igncz Marques dc Oliveira, ás o ho-
ras. n aegreja de Bom Jesus do Cal-
vario.

eslões at-J-¦
superin- 1°

prcsitlente da Repuplica teve. logo
manhã, de lionieni. a visita do

íuinisiro da Fazenda coui quem confe-
renciott, dcihoradanteiite, sobre assuin-
pios orçamentários e liem assim sobre a
agitação que sc nota nas classes cmn-
merciaes relativamente a medidas que
vão ser postas cm prática pelo governo
110 exercício futuro e que já se acham
em discussão no seio do Congresso,

A' tarde, recebeu s. ex. : o prefeito,.
municipal, que tratou de que
feotas ao departamento que supi
tende, notadamétíte a que concerne ,á
proposta orçamentaria para o exercício
de 1017: o general Carlos de Mesquita,
qiic sc despediu de s. cx. por ter de
partir para a Bahia, onde vae assumir
o conunando da 3' região militar; o
deputado Arlindo l.eoni, leader da b..n-
cada bahiana, que. c:n noirie do dr. An-
tonio Moniz, governador da Bahia, for-
mulou votos de prompto rc.-.iabclcci-
mento á s.-nhjra Wencesláo Braz c os
senadores Ribeiro Gonçalves. João Luiz
c Pedro Borges; c deputados Manuel
Fttlgoncio, Moreira Brandão, Domingos
Figueiredo, Pereira Braga. Marcolino
Barreto. Aristarcho I.opcs c JaymcGo-
mes. que trataram de cousas que inte-
ressam aos Eslados que representam no
Congresso.

— Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Xovo, para 200 réis. com valiosos,
brindes. — LOPES SA' & C. |

¦ —««¦¦ca <-P ' 1

J o n.YM.vroí,
, Os pliarniacettticos Carlos Morcjra
| & C. acabam ele lançar á circulação
I novo preparado -
i cura da tosse e

horas.
U novo xarope,

rante rápida cura
rouquidão, tão

o Pliyiuatol, para a
roíiquidá", cm doze

bulla, ga-
; da tosse
quão do-

segurdo a
aos doêntç

incoiiiiiioda;
rosü.s. principalmente nas creanças.-
X-TiTilvccmos a. amostra Quê nos *"úi

iviada.

Café Globo
relate, só dc Bi

— Chocolate, bonbona
finos e fanUsui de cho-
r.a & Cf, r. ; Set. 103.

COISAS HISTÓRICAS

Ai-cliivo histórico de I). João VI

Foram lionlem entregues ao archivis-
ta do Ministério dis Relações Extcrio-
res os volumes existentes no Arcluvo
do Exercito c pertencentes ao Arcluvo
dc Lisboa, c que ali se achavam tra-
zidos por d. João VI.

Esses documentos foram entregues
por ordem d.o ministro da Guerra,

EXPERIÊNCIAS DE UM NOVO
PROCESSO

•Rcálizou-sc, hontem, com a presença
de um representante do ministro da
Agricultura, jornalistas e vários convi-
daelos, a experiência de extincção dc
formigas saúvas, pelo novo processo
Formi-Fxtinclor Americano, ha dias
anniuiciada. A prova foi feita naif.a-
zendn do dr. Aristides Caire, 110 Rea-
lcngo. ás . 2 lioras da tarde, em pre-
sença de" \-arios agricultrocs do logar
e convidados, que daqui partiram para
esse fim, ao meio dia. Em dois gran-
des formigueiros foram applicadas as
bombas impulsôras do gaz tóxico, que
em fortes jactos inundava as cavernas
onde as formigas tinham os viveiros.
Dentro tlc pouco tempo estavam extin-
ctos os terríveis formigueiros e as lar-
vas mortas, bem como as saúvas que
foram attmgidas pelo gaz.

¦Varias photographias foram tiradas,
seguindo-se a visita aos ricos pomares
do dr. Caire, que cultiva cerca de cem
variedades de laranjas. Aos presentes
foi offerecido um delicioso lunch pelo
amphytrião, sendo então proferidos dl-
versos brindes. 0 ministro da Agricul-
tura esteve representado pelo dr. Aris-
tides Caire, notando-sc ainda a presen-
ça dos srs. drs. Carvalho Borges. Ga-
ma Cerqueira, Antônio Telles Bitten-
court, pharmaceütico Araujo (inven.
tor), monsenhor Lcllis, Lindolpho Xa-
vier, Jaulo Cleto, João Mamcde da
Silva Pontes Virgílio Vieira Lima,
Emilio Mello, superintendente e incot-
íoradores da empresa e 8UU10»»

Todos os freguezss quo cora-
pram moveis

BEDSTAR
dizem que elles são
os mais modernoç,
os mais elegantes,
os mais delicados.
os mais bem acabados
c os mais fáceis de pagar.

Gonçalves Lias, 71
URUGUAYANA, 82

O sr. Osório quer ideijipir a
presidência, por causa

do retrato do barão do
Rio. Branco

A sessão de hontem iniciou-se cou
a 'renuncia do sr. Osório dc Almeida,
do cargo dc presidente do legislativo
municipal. 0 pedido do sr. Osório foi
recusado por quasi todos os intendeu-
tes, sendo, irrcductivel, s. s. no seu
gesto. Motivou esse gesto do sr. Oso-
rio o fa,:to de ter sido approvado o
projecto autorizando a mesa do Consc-
lha a fazer acquisição do retraio do
barão do Rio Branco, projecto ao qual
s. s. era. intenso.

Em seguida foram approvados vários
projectos em redacção final, entre os
quaes, o que autoriza o prefeito a
executar o serviço dc veterinária no
Districto Federal, modificando, para
tal fim os quadros
spccloria Sanitária
Leite, etc.; o que
annos o exercido
mídias aos infractores, c o
Ilibe o transito de vehiculos,

do pessoal da Ir.
do Coniinetcio do
ifispende, jior dois
da caça, impondo.

que pro-
de qual-

por este | 0 serviço
pedi

AS Ali Kl AS MOXAZ1TICAS

0 governo fluminense reduz o
imposto ilu cxnoi-tução

0 governo do Estado do Kio sanecio-
rtou a proposição legislativa que reduz
o imposto de exportação sobie areias
fiionasiticas a 4 o|o.

Vá poderes públicos do Eáadq recí"-
nheceram que a tributação que pesava
sobre a monãátc era excessiva, íirpe-
rior a que é cobraria, lias índias ingle-
zas e nos K*ta'diís Unidos.

'De aocordo com as decisões dos tri-
bunaes que ciilcndcm que os terrenos
de marinha pertencem á União, o .nics-
1110 governo só 'Penriittirá a exploração
da monasite em t.crrenos eiue o iMinis-
terio da 'Fazenda, pelo seu ropresen-
tarile, itenha juigado fora do domínio
federal. »-n <m • *¦¦

Da Associação Beneficente dos Pi-
loíos Maniijiuos recebemos a seguinte
carta:"Saudações — A Asscciação Benefi-
cente dòs Pilotos, Xlariitimos, ein vista
da altitude assumida ipelo si. ministro
da 'Marinha, quo item consentido que
homens sem preparo o sem carta si-
gani, como se pilotos fosiiuu, a bordo
dos navios mercantes, vem.
meio lavrar,,'p seu prol esto 1
vaóio'30 auxilio dessa 'ilíusre nedaclção
contra esse attentadó ás nossas leis.

S. cx. com esses fados, julga que
hiuuiiha a classe dos .pileitos, engana-se.
(porque, se os 'srs, 'Lagè Irmãos ícm,
conforme nos constou (pie os mesmos
disseram, 4.000 :ooo$ooo ((iliafro mil
contos) para '.pór c dispor a seu arbi-
•trio, nós não possuímos essa fortuna,
mas temos os lelcmlerat-os; .necessários
para não morrer.mos á mingua e a pre-
crsa dignidade para. com honra, defen-
dermos os nosso; direitos.

'Não nos sentimos humiihados., rnpe-
timos. com o facto dc ipcssoal inhabi-
litado ir fingir de pilolos; os huiniiiia-
dos devem ser 05 que a isso sc .têm
sujeitado c mais ido (pie elles as nossas
leis que neste caso eslão sendo letra
morta.

.Mais do que-isso nos causa tio o
papel que fazem esses ''Pilolos eleclri-
cos", armados cm guerra á ultima hora
e rindo-se talvez dor. que calcando aos
pés as leis lhes deram autorização Para
"fingirem de .pilotos".

O que podemos afíirmar é que as
companhias dc seguros, se acceitai-cm
seguros nos vspores. em que está em-
barcado esse pessoal, breve 'terão dc ar-
rfpender-se c o dever que temos é acon-
seUiar a quem tiver amor á vida que
perca os seus interesses mas que desis-
'tam de seguir viagem cm vapores tri-
pulados por esses pilotos.

Quem duvidar do que affirmámos,
que espere o resultado c depois que nos
digam onde está a verdade".

quer natureza, excepção dos que cor-
rciein sobre trilhos e os dc soecorros
públicos, pela rua dc Santo Antônio,
nos domingos e dias ulcis, -das 2 da
larde ás 11 horas da noite, sendo ;i
prphihição, por todo o dia nos de festa
nacional.

Na ordem do dia foram votados os
seguintes projectos:

autorizando o prefeito a corrigir o
equivoco existente na lei orçamentaria,
na parte referente á taxa cambial para'

lc juros c amortizarão da
divida; ouro, interna e externa;

prqhibindo o uso de pias com
exposta para iitiuiersão das mão:!.

água
nos
elletemplos reli.eio.sns; falando sobre

o intendente Leite Ribeiro;
dispondo sobre medidos necessárias

á extincção do capim;
autorizando a admissão do pessoal

docente administrativo da 'Escola Ora-
matica Municipal ao Montepio doi
Empregados Municipacs;

autorizando o prefeito a erear <¦ rc-
gulameiilar o serviço permanente de
hygieiie dentaria.

¦¦ri * cen ? ¦¦»
O ministro do

audiência pubiica,
corrida.

Interior^ deu hontem
que foi mui;o con-

Hoje, 4 prêmios de 50 contos,
tro Lotcrico. Rua Sachet, 4.

Ccu-

iDe ordem do ministro da Fazenda,
vae ser subinctllido á segunda inspecção
de saúde, para os effeitos de aoosenta-
doria, o 2" escripturariio do Thesouro
Nacioniil Irtruio Pimo 4* Araujo Cor-
£&. 

'

l-MA PROEZA DO
OLHO'

"DEXTI3 DE

Aggrediu 11111 agente e foi para
o xadrez

O conhecido desordeiro José Gomes,
vulgo ".Dente 

_de Ouro", foi preso e
recolhido ao Corpo de Segurança, por
determinação do jnajor Bandeira de
Mello.

'H011Se.n1, "Dente dc Ouro" aggrediu
o agente n. 96, sendo por 1350 autuado

¦ jeg flagrante « r,eco.lh;da m sadrez..

Sonegação de bens
UMA ACÇAO DE REIVINDICAÇÃO

CONTRA AS DOCAS DA BAHIA
O dr. Gabriel Philiidcípho Perreira

Lima, na qualidade de herdeiro 'lol
bens deixados por d. -Maria de Lima
Carrãó e na de invenfariaiite dos \^m.
.-.'.legando terem sido sonegadas ao i'i-
ventario pelo cabeça de casal João da
Silv.i Carrão, S60 acções das Uoe.is da
Bahia, que as passou a terceiros, pro-
poz, 110 juizo da 6" vara eivei, uma
acção ordinária para íehavcr esses ti-
tulos, aiuiullando as transferencias fei-
(as cm livros da companhia,

A acção envolvia lambem csr.es trans-
feridos que são o Brasilianisch Bani.-
fiir Oeutscliland, Lourenço Cavalcami
ele Albuquerque, Esteves & C-, Guslavo
Joopcrt, Dio^-o Rocha, Benio Cândido
Coelho e Alberto Corrêa Pinto.

Destes, Diogo Rocha provou morar
fora deste Districto, c pois incompe-
tente o juiz para a acção contra elle.

Outros demonstraram que já traiu-
feriram essas áecões,

A' vista da prova, o dr. Ccsario Pe-
reira, por sentença de hontem, julgou
a acção prescripta quanto aos réos to-
dos, á excepção das Docas e Diogo Ro-
cha.

Ntdja a acção contra este ultimo t
iuiproççdsaie. quarta ia Docí»^^ '~'
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A TORRE EIFFEL
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preços de alguns artigos da secção de alfaiataria .
180*000
1608000
1308000
1108000
608000

THUNOS de casaca com forro de seda. . -., rn r. rei.
Tl.ltXOS de smoking com forro de seda a .-. ,i _i ;.t
TURNOS de fraque. .. . -.i ••• .- ••• . -.< .- -.i ii -.i í.i
TERNOS de jaquetão preto, azul on de côr. ¦_-, í.j -íi
TERNOS de casemira a começar de.i :. .1 m r.i ••' Oi

Duas cerimonias israelitas
_-—

O "Jom Kipiir e o "Kol-Hidra"
•--—
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A situação di Ma
OOMO SERÁ' CONSTITUÍDO O

NOVO MINISTÉRIO
Londres, 6 — (A. A.) — Assegura-

se que o rei Constanitno constituirá o
novo ministério com funccionwioa do
governo.

Londres, 6 — (A. A.) ¦— As _otic!as
ultimas que aqui foram recebidas di-
zem que a Grécia está atravessando
um período gravíssimo.

Além das lutas internas que estSo,
aliás, victoriosas por toda ã parte,
graças á superioridade numérica do
elemento venizclista, ha agora a lamen-
tar a. absoluta falta de numerário, o
que tem obrigado o governo de Athe-
nas a tomar medidas extremas como a
da suspensão de pagamentos.

A divida externa periclita, havendo
fundados- receios de que fracassará
qualquer tentativa, dc empréstimo no
momento actual, mesmo na America
do Norte.

-•'OIOU-IDA FASUHOAIi — O
maior amigo da lavoura; encontra.se
em todas as casas de primeira ordem,
desta capital e de todos os Estados.

POLÍTICA PORTUGUEZA

O Goim Wto
Aires

Regressam ao Rio os drs-
Aloysio de Castro o Brnno Lobo

O sr. Antônio Josó -'Almeida
reassume a sua pastaLisboa, 6 — (A. A.) — De regresso

a Lisboa o sr. Antônio José d'AImei-
da, presidente do gabinete, reassumiu
o seu posto na pasta das Colônias.

¦ » ¦ - —
Aonde se poderá comer um polvo fresco

_ a-spanliula? só na CABAÇA GRANDE.
(M 3267)

a— — - —
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A comn-enioraçito do 5 de ou-
tubro nos Estados

Recife, 6 (A. A.) — Todos os jor-
naes publicaram hontem, affectuosas
saudações á Republica Portugueza, pelo
anniversario da proclamarão do novo
regimen.

Pela madrugada, uma banda de cia-
rins do Exercito tocou em frente á sé-
de do Consulado Portuguez. O cônsul
não deu recepção official, devido á
guerra européa.

S. Paulo, 6 (A. A.) — O Centro
Republicano Portuguez coiii-jemorando
hontem a data da proclai.ia.ao da Re-
publica, realizou um saráo literário na
sua séde,

O dr. Ricardo Severo fez uma con-
ferencia sobre a entrada de Portugal
na conflagração européa e o sr. Rober-
to Moreira pronunciou um discurso
sobre o facto histórico, cujo anniversa.
rio se couimcmorava, havendo cm se.
guida, um concerto vocal e instiu-
mental.

1-1 — » —'

Os médicos brasileiros qtte hon-
tetin regressaram de Buenos Ai-
res, entre elles o dr. Aloysio de.

Castno (x).

STADI MÜNCHEN

Dois aspectos, int crtios da Symgoga.

. A Associação 
"Beneficente, Funerária

.ie Religiosa Israelita, com séde á rua
Jo."' Maurício n. 54, coiiiincinorou hon-
tem tis cerimonias dc "Jom-K.Diir ,
a cntraila do anno c "Kol-Nidra , a
missa em ritho hebraico.

O vasto salão da A. Israelita via-se
ri|«!cto «le mulheres; Pelas paredes
sigtiaes do zodiaco, quadros com in-
scripçóes hebraicas, velas accesas em
liotòcnagcm .'.05 mortos. Num canlo um
altar erguido para a biblia, onde mu-
ilicrcs oravam, a chorar. Findo o ce-
rimonial ilo " Jotii-Kipttr", teve logar
o "Kol-Kidr-i". Os mestres ecrimo-
miáes ostentando ricos "taless", en-
toavalm cânticos sagrados quo. ecoavam
tm curo uu sala oecupada pelas mu-
lheres.'Iodos os cânticos eram celebrados
em hebraico. A' hora. ilo perdão geral,
ali ;ior voiia das 7 lioras, utna scena
tocante se desenrolou: as mulheres
choravam, num vózcrio abafado, ba-
lendo, pesailameiile no peito. Súbito,
trcs pancadas fortes soam 'e um st-

lcncío profundo se* estabelece. O sr.
Salsmann entoou a, oração do Santa
Biblia, que foi retirada, do altar-mor;
seguem-se cânticos estranhos, numa
confusão de vozes.

Num coiiunodo separado, ardiam
centenas de cirios.

Que significava aquillo? Homenagem
aos mortos— explicam-nos. Cada vela
daquellas era um preito de saudade a
um ente querido que a 'Parca levara.

A cerimonia do "Kol-Nidra1' ¦ durou
até á9 íi hora3 da noite. Ella c o
prenuncio de um jejum absoluto, mi-

.ciado ás 5 horas dai tarde e que «ter-
minará ús 7 da noite de hoje. _ j

Pela manhã, membros da Associação
estiveram no cemitério de S. Francisco
Xavier, em visita aos túmulos dos
israelitas, aqui fallecidos.

O cerimonial religioso terminará
hoje coin o "Masl_r-Nesc.i_n.os". se-
guindo-se um grande baile, que terá
logar no Centro Cosmopolita, á rua do
Senado n. 215.

RESTAURANT AO AR LIVRE
ALMOÇOS, JANTARES E CKIAS

ALMOÇO :
•Salada do bncnlliúo;
Tripas ii moda do Porto;
Churrascos de carne seceu;

JANTAR:
Pur.o d'ervilha;
Bejupirii au sauce Xorinand.
Ravioli A Italiana;
Leitão ú brusileira.

CEIA:
Canja, sopa A 1'oignon, ostras

frescas, frios sorridos, camarão
torrado, pescadlnhas, petlt pigeon
ú Ia cocútte.

BAR AO AR LIVRE SO' NO
TERRAÇO DO MÜNCHEN

1 — PRAÇA TIRADENTES — 1
Telephone 665, Central

O proprietário,
A. MOTTA BASTOS.

LINHAS DE TIRO
Pcrneiras dc couro, só na Cás.vDiás

Ribeiro; rua Uriigiutyaiia 138. Fabri-
c •-.¦.-. s. S 133"

 «_.» «_¦«¦»-—

Tentativa de morte ou lerta-
tos leves?

Do gabinete «Jo chefe dc policia re-
cubemos n seguinte nota:

" Niio houve irregularidade nenhuma
na desclassificação íe.'tu pelo sr. chefe
de policia «Jo crime oceorrido entre
josc Ktel-.ir.o e Januário de Souza.
Lavrado o flagrante perante o sr. dc-
legado do 5" districto policial, este
classificou o dito crime 110 art. 29+ do
Cotligo Penal (homicídio), . combinado
com o art. 13 do mesmo Código (ten-
Intiv.-t.

O interessado, <|tie se achava preso,
TcrSamòu contra tal classificação,':;

O sr. chefe de policia fez vir 11 sua
pa-sença o delegado então cm exerci-
cio e o escrivão, syndicou de todas ns
circunistancia-, e avocou o inqiierilo,
reformando o despacho deante da pro-
-va que se lhe afigurou inilliidivi-1, so.i
<i ponto de vista jurídico, constante dos
amos. .

As ilisposições em que o sr. c-liele
de policia so cstriboti são estiis: («lç-
creio u. 6.440, de 30 de março de
190;)'. Art. 31: O chefe de policia
exerce as suas funeções e attribuiçõcs
direelctincntc, quando assim entender
necessário ao serviço pitblic0. Art, 12:
Compete ao chefe de polieia; n. III:
nr-OiMi- qualquer inquérito instaurado
nas delegacias, e bem assim cxcrccr di-
t-eelamenlè todas as titl''il>nicõ''s com-
nncltidas ás delegacias auxiliares c dc
districto.

Não foi, pois, pelo se-.i poder de
Jiiei-.chin proprianicnte dito «|tie o sr.
chefe dc policia agiu. Tal poder não
tira competência legal n quem 'i lem:
foi, sim. pela sua capacidade de " 111"»-
i-«:i- í/riiiii;»1')- inquérito" e de " exercer
ilin-etduienle u««las as attribuiçõcs com
iv.ettidas ás delegacias auxiliares e Je
districto. .

\'o seu despacho o sr. cltote «le po-
li.--... mandou tambem que se fizesse
exame «Ie corpo «lc ilelicto em José
Klelrino, que se achava ferido.*'

ti - -¦ * tm.
A PECUÁRIA í-^l S. PAULO

Jiilgiimeiito dc iiiiiniaes da ruça
"Cill-ÍU-Ú''

.-)'. r,:»/«J. 6 ÍA. A.l — Para a com-
missão que tem «lc julgai- os animai-»
dc raça "cnr.iaV, a serem inscriptos
110 registro "Herd-book caracú", fo-
r:.:u noinçndos os agrônomos srs. Pau.
Io Nogueira, da Fazenda Modelo «le
Mova Otlcssa, e Paulo de Lima Cor-
TÍ.i, atixitiar «lo Serviço de Industria
3\istoriJ, --1 inicio dos trabalhos <%st.\
«marcado para 15 de novembro proxl-
nia.

GARCIA REDONDO
Sua morte hontem

em S. Paulo

O PROFESSOR LAPARDELIiE

Sua recepção cm Santos'
Santos, 6 — (A. A.) — Esteve nesta

cidade, regressando á tarde para à ca-
pilai, o professor Lapardelle, que aqui
foi rccelrlo carinhosamente, tendo o
City Club lhe offerccido um almoço in-
tiuio-a-
MOED.» FALSA?

O <lr. Pires c Albuqi.ernite, juiz da
a* vara fedoral, absolveu li_-i.c_.ij- por
falia de provas Octavio .Peitai, aceusa-
do de haver 110 dia 19 de agosto pas-
sado uma nota falsa de io$ooo.

¦ » tm M-»
EM EXPOSIÇÃO
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Xa Casa I,e Mobilier.á rua Cliüc, 31,
o que ha de bello em moveis. Preços
únicos. Condições faciün.as de paga-
mento.

O CASO DA "STANDARD 01L"

Jlais uma diligencia foi effcctuada
liontem

Conforme noticiámos, i'eàli-_ou-se,
hontem, a diligencia marcada |«clo dr.
Cesario Alvim, 110 esclarecimento do

¦ caso da "Standard Oil".
Ilontciii, dcpuzeraiii dois dos possui-

dores de firmas juntas ás dc Wellem-'.aiiíp, nos livros dos tabeliães Ilues-
car Guimarães e Belizarip Tavora.

A diligencia não satisfez ao juiz; que
vae ordenar outras.

4_s

CANELLAS DE OSSO
Cptnprã se grande quantidade,

nixa do Correio ti. 51.

EXTRI' CAXGAC15IR0S

t'111 forte tiroteio ein Pei-iinmlmco
Recife, h (A. A.) — Segundo no'.!-

ri::-í aqui rcccbidas( 110 município dc
Villa Bella. houve cerrado tiroteio cn-
tn: cangaceiros do celebre Antônio Pc«
«rcira e cangaceiros do coronel Timo-i
theo, que actualmente se encontra nes-
Ia capital. O chefe «te policia nenhuma
coniiiiiinic.-ição official recebeu a res-
jieito deise conflicto.

Garcia Redondo

S. Paulo, 6— (A. A.) — No Insti-
tuto Paulista falleceu hoje o dr. Ma-
noel Ferreira Garcia Redondo, illustre
escriptor, engenheiro civil, lente cathc-
dratico da Hscol.i Poly.tech.hica desta
capital, e membro da Academia Brasi-
leira de Letras,

O seu enterro realiza-se hoje, as .
lioras da tarde, saindo o feretro da-
<ltt-!lc Inslititlq para o cemitério da Cou-
solarão.

A noticia da morte do illustre homem
de letras espalhou-se rapidamente pela
nossa cidade, causando geral sentimento
e profundo penará

S. Paulo, ti — (Do correspondente) —
A's 7 horas da manhã, íalleceu Garcia
Redondo.

F.' nestes lermos que o telegraphq nos
annuncia o desapparcimeitto do illus-
tre escriptor patrício, cujo nome a li-
terattint nacional inscreve como uma de
suas glorias mais notáveis.

A sua biographia pôde ser feita em
breves traços. Garcia Redondo nasceu
nesta cidade a 7 'le Janeiro de 1S5.1; era
bacharel em sciencias physicas e niatlie-
matiens pela nossa liscola Polytechnica
e bacharel cm direito pela Universidade
de Coimbra; passou-se em it!;S daqui
para S. Paulo, onde fez a sua vida pu-
blica brilhantemente, O que nâo se pode
fazer nesta ligeira noticia, é a critica de
sua grande obra lideraria. Os seus Ji-
vros Arminlios, publicado cm iS8j; t'«i-
ricias, cm iSn;; .-1 choitpana dc Rosa.
em iSij;; _*u/iirfa dc fruetas; Através
da Europa; Novos Contos, Botânica
amorosa, e Bom humor reíiecténi unia
individualidade iiiconfundivel, que seria
preciso fixar detidamente, ma; belleza
original dos seus contos perfeitos, na
esplendida naturalidade do seu estylo
pessoal e no sadio humorisnío com que
elle nos deu miniaturas a Tackcray,
únicas 110 gênero.

lísses trabalhos não lhe deram popu-
laridade, o que seria impossível num
paiz onde pouco se lê, mas lera-lhe um
publico silccto, constante e amigo.

í Por elles Garcia Redondo chegou á
) Academia Brasileira de Letras e nessa

companhia o seu.vulto typico jamais se
i obunibrou ou diminuiu.

Singular c extraordinária foi ainda
a sua acção como jornalista, de quem te

' podia dizer que o era :'i antiga pela sua', 
honestidade c ri moderna pelo tom leve.

I luminoso, espumante das suas chronicas
admiráveis.

Eis a figura que a morte arrancou a
actividade fecunda das nossas leltras.

_¦ ^ C3« > f

HOJE - 200 CONTOS
em quatro prêmios de

50:000$000
-- CASA GUIMARÃES -

— Rosário, 71 •—
EM MOXT.5V1DÉO

lima coúfcreiieia que aenlia em
tumulto

Monte-eídéo, 6 — (A. A.*i — Hon-
tem, á noite, durante unia conferência
a favor do serviço militar, houve gran-
de tumulto entre os assistentes, sendo
a policia obrigada a intervir para dis-
solver a reunião.

A bordo do "Darro", regressaram
hontem de Buenos Aires, onde toma-
ram parte no Congresso Nacional de
Medicina, os professores drs. Aloysio
de Castro, director da Faculdade de
Medicina desta capital, e Bruno Lobo,
director do Museu Nacional.

As impressões trazidas da . capital
portenha pelo professor Aloys'o são
magníficas. O cultivo intellcclual do
povo argentino e a organização politi-
co-financeira daquelle paiz merecem de
s. ex. expressões de franco» elogio,
principalmente na parte referente a
classe medica, que mereceu, "de s. ex.
especial estudo. No parecer do dr.
Aloysio de Castro, a capital platina
ipódo considerar-se uma cidade modelo
sob o ponto de vista scientifico. O seu
progresso nesse assumpto é apenas ad-
niiravel.

Alludindo á recepção dispensada om
Buenos Aires aos membros da ropre-
sentação brasileira ao Congresso Medi-
«co, assignala o professor Aloysio de
Castro não poder ter sido a mesma
mais carinhosa nem mais cavalheires-
ca. A Facuktade de Scien.ias .Médicas
de Buenos Aires, por seus professores
e discentes, dispensou aos representan-
tes do Brasil tuna acolhida que a todos
captivou por lhaneza e fidalguia. .

S. ex. refere-se com egual enthusias-
mo á maneira brilhante por que os seus
collegas de representação da seiencia
medica brasileira a enalteceranl , na-
quella sabia assemblea, pela intclhgen-
cia e cultura que os mesmos revelaram
ti admiração de seus collegas argeu-
tinos.

— Todo o brasileiro, diz s. ex„ deve
concorrer, no alcance máximo de suas
energias, ipara que cada vez mais es-
treitemos as nossas relações com
aquelle povo, que tem tanto de nobre
e intelligente como de culto e organi-
zado, E o recente Congresso Módico,
luminosa inspiração kio grande scien-
tista argentino Aros Alfaro, é a mais
flagrante prova dessas virtudes do glo-
rioso povo irmão.

Outra não é a impressão do pro-
fessor Bruno Lobo, que iraz o mesmo
cntlhusiasmo pelo que viu c ouviu na
capital da grande Republica do Prati.
Com as mesmas palavras de recoiíhci-
menlo, allude á carinhosa acolhida que
aos médicos brasileiros foi dispensada
em Buenos Aires e Montevidéo.

¦No que se refere aos trabalhos do
Congresso, «de que foi membro, o dire-
ctor do nosso museu, além dos servi-
ços prestados á seiencia medica, sa-
lienta as vantagens delle decorrentes
para o intercâmbio intellectual entre o
Brasil e a Republica Argentina, sob o
influxo da nossa missão para ali en-
viada. ,

Como director do Museu disse o dr.
Bruno Lobo que o resultado da sua
viagem é inestimável, por isso que de
agora por deante se vae estabelecer
entre o nosso Museu e os estabeleci-
mentos congêneres da Argentina e do
Uruguay uma constante e preciosa per-
mula,

VARIAS NOTICIAS
A classe medica 

' resolveu prestar
grandes homenagens ao professor Aloy-
sio de Castro, demonstrando o seu re-
gosijo peio brilho com que a repre-
sentou, no Congresso de Buenos Aires.

Haverá um banquete, que terá logar
lia Associação dos 'Empregados no
Commercio, ás 7 1I2 horas da noite
do dia 9 do corrente. írVerá orador of-
ficial o professor dr. Miguel Couto.
O banquete, para ioo talheres, será pre-
sididq pelo senador Ruy Barbosa.

Após o banquete haverá recepção e
um concerto, cujos convites, já distri-
buidos, estão assignados petos srs.
professores Oscar de Souza e Miguel
Couto, Orlando Rangel e dr. 1*. do
Couto.

No concerto tomarão parte mines;
Alice Fischer, Xicia Silva e Latira
Fernandes; uilles._ Ksther Santos, Pau-
lina iPAmbrosio, 'conimandántc Hnéas
Ramos, Urant Horta, Cardoso de Me-
nezes e Eriiani Braga.

Os doutorandos da turin.r dc
irjiõ preparam lambem uma manifesta-
ção de carinhoso apreço ao illustrado
director da Faculdade, que se effe-
clutirá na próxima terça-feira, á t hora
da tarde, nó Pavilhão Torres Moinem.
Faltirá em nome da Congregação o
professor dr. Miguel Pereira, e em
nome dos doutorandos, o orador ofíi-
ciai sr. Leonidio 'Ribeiro Fillio.

•Para assistirem a esta manifestação
foram convidados todos os professores
e alumnos da Escola".

O dr, Aloysio dc Castro reassu-
mira hoje, ao meio-dia, as suas fun-
cções de director da Faculdade de
Medicina.

Por oceasião da posse, os professo-
res e alumnos da mesma Faculdade
farão a s. cx. significativa manifesta-
ção de carinho e sympathia.

Q\\H^OOLISMO B O CRIME

A opinião do commis-
| sariado da policia '' 
- londrina

O papel do álcool como íactor da
«r.mina.ii-ade tem sido objecto de mui-
tas discussões, em que tem tomado
parta tanto os scientistas como os es<
pecialistas em assumptos polieiaes. A
ultima contribuição ' 

que esse inferes-
sante debste íoi agora trazida por um
homem cuja autoridade no assumpto *
indiscutível. .

O sr. Brasil Thomson, segundo
commissario da policia metropolitana
de Londres, que tem, incontestável-
mente ao seu dispor os melhores dados
para o estudo desta questão, acaba de
expor a um jornalista norte-americano
as suas opiniões sobre essa complica-
da questão.

Depois de muitas investigações e de
um cuidadoso exame dos factos que
chegaram ao seu conhecimento, o se.
gundo commissario da policia londrina
chegou á conclusão de que a repressão
do alcoolismo è um elemento muito
secundário na diminuição da criminal!-
dade.- -

A razão disso é muito simples. Os
peores criminosos, 03 profissionaes do
rouo, do furto e das outras fôrmas
graves de attentado: contra a sociedade
abstém-se systematicamentie do álcool,
ou fazem delle um uso muito mode-
rado. _¦:¦"**

Proseguindo, notou o sr. Brasil
Thomson que o crime moderno c um
facto complexo e que a profissão do
criminoso exige um exercício constan-
té das faculdades cerebraes, não só pa-
ra que possa ter o criminoso êxito
nas suas operações contra a sociedade,
conio, tambem, para que comsiga esça-
par á policia. O criminoso profissio-
nal regulariza a sua vida, tem boa by>
giene e é homem de hábitos methodl-
cos, tal qual como :0 negociante ou
o banqueiro, que trata de ter sempre
a intelligencia activa, afim de uão
comtuetter uin erro irreparável nos
seus negócios,

Um criminoso que abusa do álcool
cae logo nas mãos da policia, Alguns
ladrões, depois de abandonarem a pro.
fissão, começam a beber. Mas entre
os' ladrões profissionaes, -conhecidos
pela policia londrina, disse o sr. Brasil
Thomson, não ha um único que se cn-
trcgue á embriaguez.

Concluindo, o segundo commissario
de policia londrina, declarou que jul-
gava, por varias razães, conveniente
reprimir o alcoolismo, mas quei com a
sua longa experiência policial, era for.
çado a contestar, como falsa, a idéa de
que da luta contra o álcool pudesse
resultar uma diminuição da crimiuali-
dade;

O peor typo de criminoso moderno
é abstêmio...
. ''. ¦»¦»>¦

VICTIMAS DE DH TEMPORAL
Chegaram hontem ao Rio os nau-

fragos da baroa "D. Manoel II"
'¦ m. m n ¦!¦¦¦ ¦"'" ¦ 9'~ «_.-¦¦ -.!"• -at

HÉêí __l______i___________Í_]^ ' ._.. \ - jÉÉL^Slií
jBP-B'jiai_CT^fea!flil_^B^BBi -_-_-_-------------E---_nr_^F*^- •.- v vKÉH j!___Bk ^_________P-w_I_b
||r*^àji^i|i|j ^K^B-^111|^KS_^B ___ff^r_-------------flMi _____: ^_____t*,> v^ ^___________x____í
_Bmw.j-I m\^m ^^.k. ______n_____ l!_X _______________-_____________________________________! _____________________ ____H _____!

II B_rj_i U kw^_P
^B^^jH ____B____ __t ^m_W^^^ *

11'- • jL\ mÊmi___: i___i

_^_^__ «B _B" __i _B__rVJ H _B-^_s9^_____^_l __P__^_'É_á Hl
j^j_H^' *- vmmm^_w?,i//JmmMmlÈmm^L' m\ .__¦ ____r___________________.i_^_____i ______ -j i__f ii^BP^^^^H 1

.mmmmmmmmmmmmm-immM ___¦_-__________-_¦_ m_mmt ¦¦¦-H.MHMSH.É.HHHM ¦¦•

Os náufragos tio. "D, Manoel", ventio-se de pt, ao ctntiv, o commandante do tmio que os recolheu

CIMENTO Sfc.1^
Telephone 834, Central. — Rua

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & C. —

Uma fallencia memorável
O JUIZ MANDOU PRENDER

O DEPOSITÁRIO
'Ha dias noticiámos que o sr. Arthur

Bandeira se negara a entregar a quan-
tia de i22:ooo$ooo, mais ou menos,
produeto das "debentures" di Compa-
nhia Auto Viação, que falliu, e dadas
em penhor ao Banco Commercial do
Kio de Janeiro por Manoel Antônio
Guimarães.

¦Em virtude desse procedimento, o
Banco referido propoz contra esse se-
nhor uma acção de deposito, no Juizo
da 6* vara eivei, sendo-the designadas
48 horas para entrega daquella quantia,
sob pena de prisão,

O sr. Bandeira embargou a acção;
embargos esses que foram hontem des-
pachados pelo dr. Cesario Pereira, rc-
spectivo juiz, que julgou procedente a
acção e decretou a prisão do infiel de-
positario.

O sr. Bandeira", não se conformando
com a sentença, aggravou para a Cór-
tc de Appellação, que breve sc pronun-
ciará sobre a mesma.

¦»?"_¦ a ¦

A's primeiras horas dã manhã de hon-
tem ancorou em nosso porto o vapor
japonez Teneau' Maru, do commando
do capitão Ivoashi, que tra_>ia a seu
bordo nada menos de quatorze naufra.
gos por elle apanhados antc-honiein, ao
norte da Ilha Grande.

E' que ha dias reina fira da barra o
temporal que a esse tempo vem alagando
a nossa cidade,

Tendo-se, feito ao largo com á sua
barca de pesca D. Manoel II, o mestre
Josí Domingues Moreira, velho pesca-dor de mar alto, affroutòu as fúrias do
oceano, que desde aqui, á saida da
barra, lhe saltava á proa da frágil em-
barcação. Mesmo sob o temporal, a
sua tripulação, composta de ij homens,
conseguiu fazer cerca de 1:ooo$ooo de
pesca, e realizada esta o mestre Mo-
reira fez-se rumo da nossa barra.

Mas sc os ventos até ahi o haviam
castigado, dahi por deante, dando-lhe a
proa, mais feroz se tornou ainda o seu
ataque. Por muitas horas lutou ainda o

valente lobo de -Mr, valorosamente au-
xiliado pelo sua tripularão, — toda cila
portugueza, — mas ao cabo dessa luta
titanica o mar lhe havia levado tudo,
desarvorando em absoluto f D. Manoel
II e arrebatando de dentro delia a
pesca, os viveres e todos os apparelhos
de pesca a

Inteiramente perdidos, agarrados ao
casco da barca, que apezar de inundada
fluetuava ainda, viram então os naufra-
gos da D. Manoel II passar ao largo o
vapor TVaii' Maru. ao qual pediram soe-
corroí, no que foram pioinplamentç at-
tendidos.

O commandante do 7'__ií Marii, que
viajava com rumo a Nova York com
grande carregamento de café, acudiu
solicitamente aos náufragos, recolhen-
do-os a bordo do seu navio, dando-
roupas e alimento, c regressou ao nos-
so porto para desembarcal-os aqui, onde
os apresentou ao sub-inspector Alinaii
zor, de serviço na Policia Marítima.

lissa autoridade, desde 1 hora da

madrugada de hontem andava 110 ma*
a prestar soecorros a embarcações que
o temporal reinante puzera em perigo;
Entre ellas estavam o barco Gloria e
a lancha Alice, que garraram do Cáer
'Phiioitx, indo esta bater dc encoin-
tro ao cáes da Ilha '.''iscai; o reboca-
dor Orne ,-le Junho e a baleeira «le pes.
ca f-Viili-iro, que andavam á mercê dai
ondas, tendo a ultima abalroado com 3
ibatca Setimi, da Cantareira, e maii
tres barcos de pesca, que foram batei
dc encontro ás pedras da ilha das Co-
bras.'¦Na impossibilidade de soecorrer uni
Outro barco tripulado que pedia socor-
ro, ao sul da Ilha das Enxadas, va-
leu-se o sub-inspector Almanzor de um
rebocador do Ministério da Marinha,
que poz a salvo a referida embarcação,

Durante todo o dia de hontem con-
linuoii a reinar forte mareia na ba-
hia, sem comtudo fazer desastres pes-
soaes e materiaes.

Os vestuários pnrn 1110 ninas, du TOIinK EIFFEL, des>
afiam toda u i-om.ietem-iu pela excellente qunlidadu do seus
tecidos, elegância e perfeito acitbunieiito.

O que foi o 5o Con-
gresso de Geo*

graphia
Uma palestra com o

barão Homem
de Mello

Nós bebemos, vós bobeis, elles
bebem HANSEATICA.

suicídior. « 
!,.

O corpo encontrado na
tampa do Passeio Publico

Noticiámos hontem o caso do en.
conlro do cadáver de uma mulher de
40 annos presumíveis junto a rampa do
Passeio Publico.

Removido o corpo para o Necrotério,
foi cllc autopsiado «nr um dos médicos
legislas, o qual attestou como caiu»
mortis, asphyxia por submersão, indi-
cando tudo que a infeliz, cuja identl-
dade não foi estaeleeida, dera fim aos
seu. dias atirando-se ao mar.

A policia, quando removeu o corpo
para o Mecroterio, af firmou ipie o mes-
nio fora encontrado quasi nú.

Suecede, porem, que na Morgue o
cadáver da infeliz foi recolhido inlcl-
ramente vestido, o que tem provocado
commentarios, por não se saber quem
o Vestiu.

O corpo está conservado na geladei-
ra, até que se possa estabelecer a sua
identidade.

CHILE-PEKU'

Mobilar 

uma sala de visitas ou um
gabinete sem analysar a linda ex-
posição da casa LEANDRO .MAI.-

TINS & O., á nia do Ouvidor 9.1 c 95
e 1103 antigos armazéns Ourives 39 a 43.

O reatamento dns relações
Santiatjo, 6 — (A. A.) — Corre

aqui que as negociações para o rea-
tauiento das relações diplomáticas entre
o Chile e o Peru proseguirão com maior
Intensidade em Buenos Aires, entre os
drs. Augusto Duran e Figueiròa Lar-
ratn, representantes diplomáticos das
duas nações naquella capital.
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O CÓDIGO CIVIL
A publicação dos do«

cumentos relativos á
sua elaboração

DR. ALBERTO DO REGO LOPES -
Do Hospital «Ia Misericórdia. Vias uri-
nanas, operações cm geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES -

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
OcuÜsta, prol. da Faculdade dc Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro ti. 99.

(A 8194)

MM CARRO DA CENTRAL

UZAE Sardinha, actualmente
Oo uossp mercado.

NA RKCI.BI_.)ÒIUA

A r.i-iei-iuliiç-ão -"ileste nioz 1,
A Recebcdoria Jo Districto Federal

Arrecadou do dia 1 do corrente até lion-
Itr.t, .1 quantia de ó-t :_'j;f8:o. tendo
arrecadado, cm egual período «lo ar.i-.o
çtssado a dc 593 :;*_?7Ü-.

DOENÇAS DO F.STOMAGO. SY-PIII-
U3 _ Cura rápida e radical. l"r. li. O,
liattendicri. Chile 9. 10 ás :.: — -¦ «ra 4,

am j. 1» « tm - 
,A9

O COJl.-lJ.WDO DA 3" KEGIÃO

O general Mc. .niti, imi-to
pnrn .1 liaiiiiiu

Afim dc assumir o commanib da 3"
r.-gião militar, com selo na Bahia,
parte boje parti acju«e_«i- Estado, o gciic-

! ral Carlos Frederico «fc 'Mes.iuita.
Juntamente com s. ex., seguem seus

I ajud.ir.les dc ordens.

JlIXISTlCniO DA GUKH1IA

Diversas noticias
O ministro da Gií.ria concedeu quan-

tila-tivp para oeçorrer ás despezas de
forragém e medicamentos para os dez-
eset3 cnvaílog que coiripõem n .pi-
qual. que aconipanhoii o general Car-
1,-s C-.in»li03, comuiai-dantc da expedição
miliitiir q-.-J"! opera em Maliio Çrosso, á
razão de i$.?oo Para cada animal.

— O titular da pasta da Rucnra de-
clr.t-011 ao gou-ral Pinheiro Bittencourt,
infip-Otoi- da 7a rci;ião, não sor conve-
ni.-nte a «insltrucção ii'r. reservistas do
lÍNerorto o a-Vitre proposto pelo ptfesi-
dente da sociedade tt. 31, da Confede-
r.-.ção do Tiro Brasileiro, com ref.ren-
oia á ad.ir.issão a cxanies de alniunos
que não tei-hani cbmpkHaldo a série re-
gidaineiítar dc exercicios dj tiro3 de
giícrra, -nserm-o qife sc.ia tal í.iclo mC.i-
v.-.do somente por falta de munição, a
rju-l deverá ser pedida com aníecedeii-
cia.

HOJE « 200 CONTOS
em quatro prêmios de

50:000$000
- CASA GUIMARÃES -

— Rosário, 71 —

A "Mão negra'
mercado

do

..JflSF.2
IM. GOMES DE MflDEJ

 ««¦«- a *» * m.
O NOVO GOVERNO AKÜKXXIXO

aV ciu-ttivndn parnguàya «ti iiosse
do dr. Ii-igoyen

Assmnpião, 6 — (A. A.\ — Partiu
pnra Buenos Aires a Embaixada espe-
ciai chefiada pelo senador Jeronymo
Zubizarreta. que vae representar o eo-
verno do Paráguay, na posse do dr.
Ilippolito IriRoycn, novo presidente da
Republica Argentina.

O JUIZ IMPRONUNCIOU TODOS OS
ACCUSADOS

Cetulio Antônio dos Santos, vulgo"Gctulio da Praia", Antônio Faria, vul-
go " Bulldog", Kurico Chaves, vulgo"Enrico das Coroas". César dos San-
tos, Possidonio José 'Rodrigues, Ante-
nor Bento Soares, vulgo "Moleque An-
tenor", Pedro de Andrade, vulgo "Ca-
beca de Bagre", Antônio dc Oliveira,
vulgo "Ilhéosinho", Francisco de rau-
Ia, vulgo "Gercré", e Manoel Maluco
foram processados como autores e rc-
sponsaveis por verdadeiras extorsões de
que foram victimas vários coniiuercian-
tes do Mercado Novo.

Xo correr do processo, porém, não se
apurou essa responsabilidade, tanto que
o dr. Auto Fortes, juiz da i* vara cri-
minai, os iiiipronunciou hontem por fal-
Ia de provas.

Agente commercial rouba
bado em dinheiro

Noticiámos que o sr. Constando Ne-
ves, agente commcrcial, queixára-se á
policia do 14o districto, de que havia
sido narcotizado num trem da Central
e roubado numa carteira oue continha
a importância dc6So$ooo.

O caso cs-iú aífcuiü ao iiispcctur uú
Corpo de Segurança Publica, que pre»
siimc tratar-se dc um conto dc vigário.

HOTEL GUANABARA'
RUA DA LAPA, 103

Exçelleiitea- Accpmmbdaçõcs pnra fami-
liai?. Esplendida vista para o mar. Com-
plètamcnte reformado e com moliiliorio mo*
«lerno. Cozinha de 1" ordem. Situado 110
melhor ponto üo capital.

¦««.¦>.¦

ÇARr-O! Contra os carrapatos no

ttilattia; rna do Ouvidor, 77,

Club Militar
AS RECEPÇÕES SEMANAE3 DA

OF.ICIALIDADE
Como vem succedcndo_ no primeiro

sabbado de cada mez, hoje se realizará
mais uma reunião 1I03 officiaes do
Exercito, no Club Militar.

Desta vez caberão as honras da casa
á oficialidade do 20 regimento de in-
tíai-cria. Assim, ás S i|a horas da
noite, o comiiiandante e officiaes da-
quelie rcginienío receberão os seus
camaradas, nos salões do Club Militar,
fazendo o 2" tenente -Mario Travassos
uma palestra cm Jornp da ''í__ da Ca-
sciita.

POR BEM FAZER.

Ficou sem o seu rico cobre
Noticiámos que o sr. Ary Zalvear,

resjienitie á rua General Câmara nu-
nrjero 1 in, salvara, quando se atirara
ao mar, 110 Cáes d'o Pharoux, a pretaAlayde Peçanha, que foi .para a Santa
Casa.

«Honten., o sr. Ary procurou a poli-
cia do i" dlistlliotò e queixou-se dc que,
deixando no cáes o seu casaco, deu
por falta, quando saiu d'agua e o foi
vestir, da quantia de zoo$ooo que
se achava no rcf.i-i:lo casaco,

Foi aberto inquérito.
— «—•-—

Sa actualidade, pensão a 60S, só na CA-
BACA GRANDEl av. Mem de Sá, 13—15.

OS INVENTOS NACIONAES

Apparelho electrico
para dar alarme

Realiza-se hoje, ás 4 horas da tarde,
num dos sal«*ies do Club dc Engenharia,
a experiência de um apparelho electrico
automático destinado a dar _ alarme
quando sejam violadas portas, janellas,
ou outros quaesquer lugares de accesso,
invenção do nosso patrício sr. José Fe-
reira Palma.

¦Para assistir a essa experiência fo-
rain convidados os srs. chefe de poli-
cia, delegados auxiliares e inspector de
Segurança Publica,

O Club de Engenharia designou o dr.
Floresta de Miranda para assistir á
experiência e dar parecer, que será op-
portunamente discutido pelo conselho
director da mesma. aisçcíaçiOa,

rRregress.il ha .pouco doi E_ra«do da
Bahia o barão Homem de «Mello, quefora á oidado do Salvador presidir o
Quinto Congrcss.o- Brasileiro de Ceo-
graphia.

Procurámos o velho e iitustra.o t'itu-
lar, logo após o seu desembarque, para
receber as suas 'impressões e conhecer
dos trabalhes e valor do receníte Con-
Bilesso.

Apezar do natural cansaço, proveu.-
ente de unia longa e penosa viagem,
conseguimos ser immcdiaila.tuenle rece-
bidos e atrtendidos com a maior gemi-
leza.

O barão «Homem de Mello suspendeu
por alguns instantes o exanvc que fazia
de i»m considerável numero de livros
qiie lhe foram offertados durante a
sua estada naqiiell. lüstado e, com o
eníhttisiasmo que o dominai sempre,
quando se encontra á frente de inicia-
tivas soíentificas ou patriotic-S, assim
se manifestou:

'— O Oongnesso Brasileiro de Geo-
graphia, celebrado na Bahia, do dia 7
a 16 de setembro deste armo, alcan-
çou .«erdàdciro suecesso.

IPara -se feliz resulríadoi concorre-
ram a munifiiceneia« do eminente go-
vernador do Estado, dr. Antônio Muniz
e a superior direcção de todos os tra-
balhos dh' illustrada commissão organi-
zad'ora do mesmo Congresso. Nesta ef-
ficaz e intransigente coltaboração dis-
tinguiram-se sobretudo os mais altos
representantes da cultura bahiana e
entre outros o conselheiro Antoriia
Cairneiro da Rocha, presidente do_ In-
stijcitto Histórico e director da ü-'a-cul-
dade Livre de Direito j dr. Theodoro
Sampaio, presidente do Congresso; dr.
Braz iHer.nu-negildo do Amaral, dr.
B-rjiard.no José dc Souza, ifc inco-.r.-
pairavel competência «e actii-ída«de; dr.
Joaquim «dos Reis Magalhães, dr. Anni-
bai iRévauDt de .Figueiredo, dr. Arnaldo
Pimenta da Cunlia, dr. Armando de
Oüm'|ioa 'Fléncira, Aloysio de Carvalho,
dr. Francisco M.irqnüs de Góes Cal-
mon e Lourenço Costa. 'Rcgiatrarain-se
mil c quarenta e tres a«dlie_õ__ e rece-
beriuu-se cento c onze monograpliiiis e
memória- qite tèm de" ser quasi iríte-
gralmontie -publidadas nos Annaes do
Congi-csso. O mais escrupuloiso estudo
e apurado critério guiaram os congres-
sistas no exame e crítica ílcsses im-
portaniies trabalhos, entre os quaes é
grato recordar, que aviltou algumas do
mais .transcendente valor «csentifico,
prinQvpaln.eit.o as apresentadas pelo
cmliiiente scteriüsta dr. Thcodoro Sam-
paio. O Estado da Babia proporcionou
o mais fidalgo acolhimdto aos repre-
seritantes dos Estados e Associações
que coniparieceraiii ao Congresso. Após
30 annos de ausência foi me dado
como uma solenne consagração de mi-
nha feliz ariòiairid_-é, rever de novo
as magniifioencias da Bahia, daquella
terra para mim de lão gratas recorda;
ções. Devo esta suprema ventura a
ccnimissão organizadora do Congresso,
que me distinguiu com o convite para
aasisrir á «ua installação .e -tomar parte
nos scits trabalhos. Não posso ocralrar
quo recK-bi com desvanecimeiito essa
diíi'.incção :e a proi\-a disso é que apezar
dos meus annos não tine receios de ex-
pór-m. aos iiiiprcvts-.os de unia viagem
por mar.

Representei no Congresso não so o
ministro da Fazenda, como o Instituto
Histórico e Geographico Brasileiro, o
Instituto Histórico de S. Paulo e a Al-
liança Acadêmica do Rio de Janeiro,
sendo nomeado presidente de honra, dt-
rigindo por effeito desta distineção io-
dos os trabalhos do Congresso que f'.z
reviver em nossos dias as fulgurações
de um passado glorioso.

Foram representantes do Estado dc
Minas Geraes o dr. José Bonifácio de
Andrade e Silva, deputado federal; do
Estado de S. Faulo, o dr. João Peiro
Cardoso; do Estado do Paraná, o dr.
Pedro de Mello; do Estado de San:*
Calharina, _ dr. José Boiteux; dg .Es.

tado de Pernambuco, os drs. Pedro
Celso, Gaspar Siqueira Costa e Mario
Mello; do Estado da Parahyba do Nor-
te, o professor Irineu Pinto; do Estado
do Rio Grande do Norte, o professoi
Cícero Dantas c do Instituto Histórico
Fluminense, o dr. Simoens da Silva. O
deputado José Bonifácio, além de umn
magistral conferência sobre os tr-;s emi-
nentes estadistas bahianos marquez dc
Abrantes, visconde do Rio Branco e Ma-
noel Victorino, proferiu no Congre.so,
na Associação Commercial e em outros
pontos, brilhantíssimos discursos, em
que se ostentaram esplendidamente os
seus grandes dotes dc orador. Os drs.
José Boitcux, João Pedro Cardoso e Si-
moens da Silva fizeram por sua vez
interessantes conferências de elevado
valor histórico, sobre diversos assumptos
de geographia e elhnographia pátria,
acompanhadas de projecções luminosas,
Em honra dos congressistas celebraram-
se magníficas excursões pelo recôncavo
e bairros mais pittorescos da capital e
dois sumptuosos bailes, offerecidos pelo
governador dr. Antônio Moniz, no
palácio do governo, e pelo Club Eu-
terpe. Na sessão de 12 de setembro,
tive opportunidade de produzir um dis-
curso em homenagem á Bahia, demon-
strando que nesse solo querido impe-
raram os primeiros clarões da cultura
intellectual brasileira. Foi na cidade
do Salvador, até 1761. capital do Es-
tado do Brasil, que floresceram cm
1.724 a Academia Brasileira dos Es.
quecidos e cm 1759, a Sociedade Bra-
silica dos Acadêmicos Renascidos,
que funccioiiavam no próprio palácio
do governo. Ncllas em porfiados cer-
tamciis literários discutiram-se theses
de elevado valor scientifico que fariam
honra ás mais doutas sociedades lite
rarias ou seientificas dos tempos 1110-
dernos. A' Bahia, a nobilissinia terra,
a magna parais da civilização Inasilei-
ia, cabe a gloria de haver dado á nossa
pátria o seu primeiro historiador e Iam-
bem o seu primeiro geograpbo. o inesiitic-
eivei Sebastião da Rocha Pilla, prcclato
autor da Historia da America Portugueza,
escripta cm 1724 e por tanto tempo
mantida em olvido. Relembro esse
nome glorioso para salientar uni pe-
queno serviço que prcslei ú sua nieino-
ria c á nossa pátria, quando presidente
da Província da Bahia, com a reedição
desta obra tão memorável. Não recordei
o nome do visconde de Cayru', que nos
deu 03 lineaiiienlos da nossa historia
Colonial e Politica; Ayrcs dc Cnsn],
visconde dc Bcaurepaire e Salvador Pi-
res de Carvalho e Aragão, que têm' os
seus nomes glorificados pelo preito que
prestaram ã verdade histórica. Relem-
brei o nome do coronel Ignacio Accioli
dc Cerqueira c Silva, chronista do Im-
perio, um dos mais proeminentes entre
os geographos e historiadores da antiga
Província da Bahia, pondo em destaque
os seus trabalhos de inestimável valor:
as memórias históricas da Província da
Bahia, e a Descripção do Rio S. Fran-
cisco. A memória que escreveu sobre as
tribus aborígenes que habitavam a Bahia
ao tempo em que o Brasil foi conqtiis-
tado, é um dos trabalhos mais siibstan-
ciaes que se têm escripto sobre o
transcendente assumpto de elhnogra-
phia brasilica, pela paciente investigação
das fontes c pelo acurado critério his-
lorico que nelle predomina. Eni pre-
sença de tantos monumentos preciosos
do nosso passado externei a minha im-
pressão penivel, lamentando que todos
esses trabalhos fossem escriptos para
ficarem condemnados a eterno olvido ou
perpetuamenle sepultados. Onde estão
os trabalhos litterarios do conego Ja-
nuario. de Cunha Mattos, Alincourt,
Cayru', Ignacio Accioli e de tantos ou-
trns? As minhas ultimas palavras-foram
pedindo o soergitimcnto da iniciativa
patriótica pn~ra a resurreição das obras do
grande trabalhador que foi o desditoso
coronel Accioli. lembrando que uma edi-
ção completa de suas obras fosse o mo-
vimento levantado pelo 5" Congresso dc
Geographia eril conimenior.-ição do fui-
gurante passado do glorioso Estad_o da
Bahia.

Esteve hontem reunida, na Câmara, a
connnissão especial, incumbida de col-
ligir os trabalhos feitos relalivainenlc
á elaboração do Código Civil. A essa
reunião, presidida pelo deputado Pru-
dente de Moraes Filho, compareceu o
sr. Carlos Maximiliano, ministro do In-
terior. Estiveram ainda a ella presen-
tes os srs. Primitivo Moacyr, Agenor
de Roure, Otto Prazeres, Eugênio Pa-
dilha, Ernesto Alecrim e João Pedro
de Carvalho Vieira, funecionarios de
categoria da Câmara.

A commissão organizou já os 16 vo-
lumes de matéria a publicar, seguiu-.
tes:

— Observações do sr. Clovis Be-'
vilaqua — Projecto primitivo — Actas
da connnissão revisora — Mensngêiiij
dp presidente da Republica — Expo-
sição de motivos — Projecto revisto.

II — Modificações no 'Regimento d»
Câmara — Pareceres de jurisconsultos.
de Faculdades de Direito c do Instituto
dos Advogados — Respostas do autor!
do projecto — Nomeação da primeira
commissão especial — Relatórios par'
ciaes dos membros da commissão. ;

III — Discussão c ivotação do titula'
preliminar — Discussão e votação da
parle geral (arts. 1 a 217) — Dis-
cussão da parte especial (arts. 218 a
1.2-7). ]

_ IV— Discussão da parte especial (ar-,
íigos 1228 até final) — Votação dai
parte especial (arts. 218 até 'final).

— Redacção final do projecto ei
sua discussão na primeira connnissão
especial da Câmara — Apresentação d«J
projecto á Ogmara, com parecer do rc-
l.itor geral. _ -fíp-atado Sylvio Ronicro.'

VI — Discussão e votação do pro-
jecto na Câmara — Redacção íiual eu-
liaria ,10 Senado.

VII — Modificação no Regimento
do Senado — Nomeação da connnissão)
especial — Actas dos trabalhos dessa
connnissão — Pareceres c emendas do
jurisconsultos — Relatórios parciaes
dos membros da connnissão,

VIII — Parecer do sr. Ruy Barbosa
sobre a redacção do projecto da Cai
mara.

IX — Resposta do professor Ernesla
Carneiro — Resposta da connnissão da
Cantara — Resposta do sr. Clovis Be-
yilacquií —¦ Artigo do sr. José Verissi.
1110 — Réplica do sr. Ruy Barbosa.

— Tréplicas dos srs. Clovis Bevi-
laqtia e Ernesto Carneiro.

XI — Parecer geral e emenda d»'
connnissão especial do Senado.

XII — Terceira discussão do proje^
cto 110 Senado (1912).

Xlli — Parecer da segunda commis.
são especial, cm 1913, sobre as emen-
das do Senado e confronto dessas emen
das_ com o projecto,

XIV — Discussão e votação dai
emendas do Senado em 1913, na Cama»
ra, Emendas (1 a 109).

XV — Continuação da votação das
emendas do Senado em 1915, na Ca-
mara — Remessa ao Senado das emen-
das rejeitadas pela Câmara — 1'aiecef
e debate no Senado — Volta á Câmara
das emendas mantidas pelo Senado —
Nomeação da terceira commissão espe.
ciai da Câmara — Parecer sobre uí
emendas mantidas pelo Senado — Dis.
cussão e votação dessas emendas.

XVI — Actas das reuniões da ter«
ceira connnissão especial da Catnará
sobre a redacção final — cta da ap-
provação dessa redacção em sessão es.
pecial da Câmara — Redacção final dq
Código — Acla da promulgação —1
Noticia official da solcnnidade — De-
creto legislativo dando nova redncçã»
•ao art. 1.7.10 do projecto — Decreto
do poder executivo corrigindo o têxtil
do art. 1.444, do projecto,

O dr. Carlos Maximiliano, ao se re>
tirar, congratulou-se com o dr. Pru«
dente de Moraes Filho, e os seus com.
panheiros de commissão pelo rápido aí
daiucnto dos seus trabalhos.

QUATRO PRÊMIOS

DE
CENTRO LOTERICO-R. Sacliet, 4

5.:0Ü0PUO
NA AVENIDA SALVADOR DE SA'

Dois vehieulos que se
chocam

Chocaram-se hontem. d tarde, na
Avenida Salvador de Sá. o automóvel
transporte do Corpo de Bombeiros, nu-
mero 9, guiado pelo soldado n. 73, da
3* companhia, e o bonde linha Tijuca,
conduzido pelo motorneiro regulamcn-
to 11. 131. Houve pânico entre os pas.
sageiros do bonde, não havendo, po-
rém, nenhum ferido.

A policia abriu inquérito afim de
apurar a quem cabe a responsabilidade
do desastre.

Ambos os vehieulos ficaram bastante
avariados.

-¦>¦»-»'
NO CORPO DE BOMBEIKOS

As provas para o concurso do
medico

O ministro do Interior assistiu hon-
tem no Corpo de Bombeiros ás provas
oiaes dos candidatos ao concurso de
medico para essa corporação.

As provas tiveram inicio á 1 hora
da tarde, terminando ás 4.

Foram chamados cinco candidatos.
Hoje jerminarão as provas-

Sú NA CASA .'ORTUGUESI. .TOE1
Rua Assemblea, 40 — é que se cn-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, 3$8oo.
POR ATRASOS DiTvIdÀ '

Tentou envenenar-se'
com cocaína >

Carolina de Magalhães, viuva, dc _m
annos de edade, branca, domestica e re-i,
sidente á rua Álvaro n. 72, no Encaii-
tado, andava ultimamente a lutar coni
muito serias difficuldades de vida. Mo-
rava num quarto da casa acima e com
grande difficuldade conseguia pagar _
aluguel, que, aliás, era uma iiiãigniíi-
cancia.

Ultimamente, as difficuldades de vida;
de Carolina aggravaram-se mais e i.K-is,
e a pobre mulher, tomada dc forte des-
gosto resolveu pôr termo á existência..
Essa idéa arraigou-sc-lhc dc tal fôrma
que hontem Carolina quiz pol-acm pra-
lica. Assim ingeriu ella uma dose for^
tissima de chlorydrato de cocaína.

Quando o veneno começou a produzir,
03 seus effeitos, a tresloucada começou
a gritar, com fortíssimas dores e muitas
pessoas da vizinhança correram a soe-
corrcl-a. A Assistência foi chamada e
ao local compareceu um auto ainbu-
lancia, scndo-lhe ministrados curativos
que a puzeram fora dc perigo.

Carolina ficou, em estado ainda me-
lindroso, em «tratamento cm sua pro.
pria residência. . . .

A policia do 19" districto foi infor
mada dessa occorrcncia.

A's «.'-intas-feiras. Succiilçiita: Feijoada,
âs 9 da manliã. só na CABAÇA GRANDK

ESMOLAS
Da conceituada firma D. .R-bello * C,

oroprietaHa da cnsa "U Mobilier .rece-
btnif.s a quantia ilo .5°$. nara scr itóribuidl
pjja.

I
c.

1 (I.:. il.ua u" jyrTi *** — 7-y.
oliri-5 saccorrnlo» pt cmn inllia...

pÍ\ a__-&__-Í&-^._. _____ta-*r--



ii ni pi miiini Hi ijji ii ^ «mpi"1., , . .'j i.,.^. j,j j "ii,"'.'i.....''. ..... i111...... j,., w^^^^^^^^w
CORREIO DA MANttA **. Sabbádo, 7 de Outubro üe 1916

A ROMARIA A' PENHA
ii Proseguirá amanhã a grande romaria
!tia Penha, que foi iniciada com gran-
dc suecesso no domingo próximo pas-
sado, com a grande solcnnidade reli-
giosa que deixou magnífica impressão.

i Como nos annos anteriores, serão
celebradas diversas missas, desde ás 7'ns 

ri horas do dia, pelos rcvdmos. co-
nego dr. Alberto Nogueira, padres
(Martins Dias, José Maria da Rocha,
•Cupcrtiiío de Miranda e Manoel bera-
Ifim de Oliveira, scn.lo.a penúltima acom-
IJanhàda de cânticos religiosos por um
íirtipo de senhoras e senhoritas, acom-

Ipanliadas de linrinunium pelo professor
1 Antônio Tavares.
I No grande palco fronteiro n casa
dos iRomeiros, tocará cm coreto wma-
jnentado a banda de musica do Club
üíulerpe dc Pctropolis, escolhidas pe-
ças do seu repertório.

Nesse mesmo local o. popular tenen-
le Madurcira apregoará lindas prendas
e jóias para esse fim oftcrccidas por
devotos, irmãs e romeiros.

¦ No arraial haverá a alegria de sem-
pre. As dezenas de barracas, que ío-
iram armadas, concorrerão para que a
romaria tenha a maior alegria c o"conforto 

preciso, pela venda de tudo
quanto se torne necessário á satisfação
ilos que comparecerem á [esta popu-
lar. ,

Passa o segundo domingo, em geral
o mais frcquenlado da tradicional rc-

( maria, e por isso amanhã o arraial
. iterá maior animação c maior concor-'• 

rencia. A'"sombra do arvoredo se es-
tenderão as esteiras, as alvas toalhas,
cobertas de tudo quanto uma boa dona"de casa sabe preparar, quando se dis-
põe a passar o dia no campo, com a
sua prole querida, para que se rcali-
zem os convescotes, que fazem a deli-
cia <lns creanças' e dos moços, e Iam-
iliiin dos velhos,

A viola cantará as sins trovas ma-
•viosas, os acconles do violão acoinpa-
nharão as modinhas dos nossos can-
.toros apaixonados e a flauta c todos
03 demais instrumentos que o povo
sabe fazer cantar, encherão o arraial
de sons harmoniosos e alegres, dando
á festa os encantos e osjattractivos que
a tornam querida c desejada.

I
Ê perigoso.

descuidar*» de

TOSSES
ERONCHITES

e demais affecções
do peito ou dos pul-
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim.
Ê econômico tratar-se
immediatamente des-
ses males com o mel
hor medicamento, a

EmulsãofcScott
(de Puro Oko de

Fígado de
Bacalhdo com

Hypophoaphitoã)

NA ARGENTINA

Jornalistas processados por crime
üo injurias ao presidente

du Republica
Buenos Aires. 6 — (A. A.) — O juiz

do crime absolveu definitivamente os
jornalistas italianos, que foram accus.v
dos do crime de injurias á pessoa do
presidente du Republica, em artigos pu-
blicados na imprensa italiana, por oe-
casião do fuzilamento dos assassinos do
"sportmau" sr. Livingstone.

'(>ri.ADRõES 
NOS SUBÚRBIOS I

So'um é o melhor e

esse wm ê o calçado

Rio, 8 c 40 Carioca -131 Rua Larga e
oulras.—Nicthcroy 45t v. Rio Branco
om Irenlo ás barcas — S. Puulo, San-
tos, Porto Alegre, Bahia, ele,

0 SUICÍDIO ÜO CORRli*
TOR LOliO

Uma serie enorme de roubos e
* duas prisões apenas
Os roubos nos suburliios tomaram ul-

tiniamcntc um grande vulto, devendo
esse facto preoccttpar as autoridades
policiaes não só de cada mu dos distri-
ctos suburbanos como também as pro-
priiis autoridades superiores, que têm
o dever e necessariamente devem (cr
interesse em ver, quando mais não sejii
diminuído o numero dos ladrões que
cm poderosa quadrilha se estabelece-
ram tias diversas estações da Central e
da I.eopoldina.

Todos os dias a imprensa tem a re-
gistrur roubos, muitos çonmtçtlidos li-
vremctite, se assim se pôde dizer, pelos

¦ mais audaciosos salteadores, sem qtte a
poixia local possa fazer mais do que
tem até aqui feilo, para não ficar com
os braços cruzados.

i Sem uma medida verdadeiramente
enérgica será inútil qualquer acção po-
lieial.

O numero de roubos, e conseqüente-
mente o de ladrões, augmciita de uma
íortita assustadora. Hontem, ,por exem-
pio. numerosos fados foram levados ao
conhecimento da policia, que nada por
certo fará, ou, se o fizer, não será eoi-
sa apresentavel, deante do numero de
casos grandemente elevado. .

Foram registradas ÍTS seguintes qttci-
x:k recebidas pela policia suburbana:

D. Amélia de Vasconcellos Goyaz,
que reside á travessa Almcrliidá Frei-
tas ri. ,32 em Madurcira, teve sua casa
assaltada por alguns ladrões, que lhe
levaram 114S em dinheiro, um broche
de ouro. um par de brincos, duas libras

; e diversos outros objêclos ;
o belchior da rua Caroliuai Machado

n. 13.1. dc propriedade de Joaquim
Costa', foi visitado pelos ladrões, que
roubaram :oo$ em jotas que se acha-

' ivani numa vitrine c mais outros ob-
jeetos ,

na rua do Rego som numero, onde
reside Francisco de Magalhães, em Ri-
caído de Albuquerque, estiveram tam-'bem os amigos do alheio levando obje-
elos que puderam encontrar :

. 110 Engenho de Dentro, á rua Mana
Flora n. 5.1. onde reside Joaquim Mo-
reira ile Andrade foi roubado numa ca-

¦dcriicla da Caixa Econômica, 4 anéis
de'ouro, 3 ligas de azevicjie e ouro,
bèrloqílcs e uma pedra preciosa ;

d. Maria da Silva, moradora ua rua
Cardoso 11. 20. ficou sem toda a sua
roupa, depois de lhe terem os ladrões
íeito uma visita pouco agradável ;

na estação de Del Castillo, onde ro-
side com sua familia, á rua Luiza Vai;
le n. ,io, o sr. Nilo de Carvalho foi
roubado em todas as gallinlias que lia-
viu no seu quintal :

Augusto Antônio Teixeira, residente
ú rua Imperial 11. 176 foi lambem vi-
clima dos ladrões, perdendo muitas
roupas ,.',/.;'

a casa do sr. Antônio da Costa Bi-
elio, á rua José Bonifácio n. 2?. cm
Todos os Santos foi assaltada, sendo le-
vadas muitas roupas peles amigos do
alheio ;

c finalmente, David Abranches, pio-
prietario de uma leiteria á rua Assis
Carneiro ti. 2S na Piedade, foi rouba-
do por loaquim Duarte da Cunha, que
liie tirou do bolso uui relógio e uma
corrente de ouro.

De toda essa enorme serie de assai-
tos e roubos a policia foi informada;
As autoridades competentes devem ter-

. se empenhado na captura dos ladrões.' 
mas as prisões que se registraram não
se prendem a esses factos — a do cn-
1 lieeido ladrão Luiz Pereira, residente
ü rua Archias Cordeiro, que foi preso
pelo agente 11. 50 c metlido no xadrez
<!, iij" distiícto, .por ter sido encontra-
iio um "paço" em seu poder, e a do
ladrão que ha dias. da casa da parteira
d. Isabel de Moraes, :í rua General
I! llegardc 10;.. onde era empregado,
il.sappareccu roubando um atui de ouro
com brilhantes e outros objectos.

Contra esse amigo do alheio, que se
chama Guincrciildo Monteiro, é preto
e tem 10 annos de cd.ide, havia sido
dada queixa pela roubada.

Assim, bem podem avaliar as autor:-
dádes superiores da policia mie é apa-
vorante a situação dos habitantes dos
subúrbios e que as autoridades locaes
carecem de auxilio para uma verdadeira
campanha de saneamento, auxiliei esse
que não deve ser negado.

1 me i> m» » mm

A policia dá busca c encon-
tra documentos revela-
dores num cofre forte

O inquérito requerido pelo sr. Pau-
lo Berla, fiador e sócio do sr. Theodo-
ro Lobo; que se inalou 110 edifício da
Holsa, pouco tem esclarecido, até ago-
ra, a causa que levou ao suicídio aquel-
le corretor.

O sr. Berla quer apurar responsa»
bilidndes e nessas condições, não podia
perinittir que a morte do seu compa-
nheiro continuasse em mysterio. ilon.
tem, o coronel Berla foi ouvido pelo
i" delegado auxiliar. Começou o seu
depoimento, tecendo os mais rasgados
elogios ao morto, que sempre conheceu
como um homem probo, e honesto,
Sabia qtte, lia pouco tempo, Thcodoro
Lobo se havia mettido muna irans-
acção de apólices do F.slado de Minas,
transaeção essa em (pie era auxiliado
pelo coronel José Alves Peixoto e pelo
sr. Edgard Cosia, que cooperavam nas
transacções. com o City Bank.

Presume que o fracasso dessas nego-
ciações haja sido a causa tio suicídio
do seu infeliz amigo.

Depois das declarações do sr. Ber-
Ia, o t" delegado resolveu proceder a
uma busca 110 escriptorio do corretor
Tlieodoro Lobo, á rua da Alfândega
11. 7. Acompanharam a autoridade 01
srs. Taitlo Berla, dr. Willemor do
Amaral, advogado d;is Loterias, credo-
ra de -'5 conios do suicida; dr. Ber-
nardo José dos Santos, advogado 1I0
sr. Dalile, credor de 70 contos; dr.
Alberto Figueirõ, advogado do_ sr.
Berla, representante da Câmara Syndi-
cal dos Corretores, e o sr. José Vas.
que

1 SOBRE 10 ZEBU'
A* CONFERÊNCIA' DO'

^R. HENRIQUE SILVA
(Rcálizou-se hontem. na sede da So-

estédade Nacional de Agricultura tinta
nova conferência da série recentemente
organizada. 'Falou o sr. Henrique Silva,
que dlisscrtou sobre o — Aitila do Gan-
gej nos sertões armenticios do Brasil.
A conferência foi .presidida ipelo sr.
Eiluardo Cotiiiin.

O orador cc-roeçou a sua interessante
conferência dizendo que é um íaoto
iunegavel que, como o rei dos Divinos o
esquálido Zebu', este Attila de Ganges,
na. expressão piUoresca do dr, X. 'Pe-
reira Barreto — ha sido um flagelto
para os nossos campos agrestes.'

O devastador cruel da Gallia assolou
todas as cidades do Oriente e do Occi-
dente da (Europa, .menos Luteoia, asso-
lou todas as zonas .pastoris do Brasil,
menos as do Fsfado de São Paulo, que
lhe ficaram devesas.,

Ili' de justiça registrar que contra a
introdticção do boi. 'iijiiaiio, tão «efas-
to, se insurgiram desde começo «3 nos-
sos nrais competentes zootechrcicos de
re9,7orssa;ui2idadcs.

di. Roqifete espantou-so quando lhe
affiiimaram que aqui queriam exigir do
Bos Indicns 03 alvos visados na cria-
ção bovina: a energia para o tiro, a
prctducção do feits c a carne.

Pela imprensa, disse o professor 'dc
Gombícau: — "O qjie sustento, base-
arsdo-.me sebre as leis zocVjechnicas da
cvoluçfto progressiva das raças, é que é
inadmiasivel que o Zebu' possa ser o
factor do ntcihoramicnlo das raças bo-
vinas ;e Darwin não duvidou cm dizer
que o Zebú não é boi 'propriamente dito,
mas sim 11111 estranho, animal doutra
origem. .

Escrevia o autor da Origem das bs-
peeies: Após os fa.atos que M. Blitli
me comuiunicou solire os hábitos, a voz,
constituição c íomiraçãp do touro de
bossa ind'Lanit>,é quasi certo que elle des-
cende de tuna origem 'primitiva dtffe-
rente da que produziu o íwsso .louro
europeu. Alguns críticos contpeilcntes
crê-m que eslie ulliitiío descendi: de duas
ou três origens selvagens.scm pretender
affiniíar que itaes oriserts sejam ou não
conalderadas cemio icslpeciaes. .

dista concíuisão, bem como a distm-
cção especifica que existe 'entre o itouro
de bossa c o boi ondinario, foi quasi de-
finitivamente estabelecida ipelao admini;
veis estudos do prof. líultimeyçr . fc
continita; lnfvüzmenite, cetno bem d;s-
se Assis Briviéí, o Jiybrido da Zebu
com a vacca não é infeçuiidb, conto o
asno com a cgua; "mas é tudo. quanto
pôde imaginar-se dc mais contrario ao
eirciarejliamcnilo". J"'Essa é lambem uma das expucaçoes
da ra;vila dit'cad'encia da criação.em que
se introduz esse desgracioso animal 111-
itliano. o ledo osso. couro, cantilhagens,
giba c corno, cultivado por um povo
que não come carne nem leite, trazido
ermo curidsidfflie, ao lado do bufalo,
do Iríct. dc Giui', e de outras monstruo-
siiltídes da caprichosa naltireza. para
jardins zoológicos dos ipoyòs.civilizados
oQcidèntacs ie ¦v.j.ima.mcntc iiiitrcduzilio
como rcgeneralior 'cm algumas' zonas
pastoris do Brasil. O Zebu' é tão fixo
como quaíqticr animal selvagem; Pro-
CittiarjiUi ccim outro Ze.bu'|, reproduz
maitiiieiiiaticamcitíe os caracteres inter-
nas e externos da sua espécie, que c o 1
Bos Indicns. Mas o gado vaceuni dos I
povos eivilizadco, cm todas as latitudes
do globo, forma outra espécie, o Bos
Taurus Donicslicus. A união de duas
erfiecies não se chama teçhnicttançnte
crupuiiienlo, mas hybritiaçfio. A insía-
bilJtlade «ianitesta-sa logo 11a progenfe,
e da luta entre os dois Bangüês resulta
artiqúilíariicnto do animal, que progres-
iiivaiucnte degenera em estatura e peso
util cam o correspondente regresso tis
tendências 'Selvagens tle aapereza e íe-
rocidade". .

Os zebuistas sabem muito bem tudo
isto, mas insistem em dizer que o pn-
meiro einpaielhamento do noso gado
com o Zebú é excellente. Sabem tam.
bem que dessa geração em deante ja
os resultados não são os mesmos e eu-
tão appellain para o refrescaiiicntp do
sangue, mediante á introducção de 110-
vos reproduetores pur-sangiie Zçbti,
(|tte facilmente se encontram cm Ube-
raba.

O dr. Arrojado Lisbua, escreve no
seu estudo sobre o sul de Matto Uros-

principaes piopagancUslas do
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^ A todos convém saber qne a TORRE DO TOMBO
vende ternos de superiores casemiras confecciona-
dos no rigor da moda, a 45$, 509 e GOSOOO.

«04, Rua Sete de Setembro, «04 - Junto á Praça
^íiradentes. .

Telephone 55/76 — Ç.

Os sports

Passa IwjV o annívefsarío nataiicio dnysr,;
coronel João üaplista da França .\tasÇ(iT<Ã.
nhas. cuja etústcneia tem • íidp mp: • IoIjbo,
c continuo dcs;ietúlio dc energia^ c-": di--'
nheiro, cm prol da ¦pecuária nácionaU-cul;
tivando-a com carinho nas 'suas vnstaa-jVsfc
tnncias do sul do paiz; Nascido no Hío
Orcndc do Sul, ali, ^como no Uruguay,
tçm-Sfli consagrado iuOiterruptaiiicntií ao'
aperfeiçoamento das melhores raças bovina
c cúvallar, possuimio presentemente lindos
exemplares de inestimável valor, . '» ¦'

'Mais um" anniversario vê hoje passar o
dr, João M. de Lacerda, alto funecio-
itario do 'Ministério da Agricultura. Ao
imniversariautc serão tributadas as liome.
r.igciis dc apreço c estima a que faz jús
leias suas apreciáveis qualidades. íf! i

«s ....;
; Festeja hoje o seu ahnlversarió natalí-

cio o dr.t Victor dc Teive. estimado me-
dicòi assíiâtctitc da Faculdade du Medi-

ei na c eomniissarto d.i Assistência Tublíça.'
O dr: Victor de Teive receberá, por 

'esse
motivo, muitas manifestações dos seus nu-
tiicroboã amidos.

Faz annos hoje o sr. T.tiiz¦.-Vortuna,
eniprcRado da pharmacia CÜioiini, e que
offercccrâ um jantar aos setta amigos. ,*-

6
Fazem annos lioje ,i ..
O tenente .Antônio Procttça Moretia,

ifiiiiccioiitiriti do ll.aboratorio Cliiiuieo'.Mi-
litar ¦a scnhòrita 'Maria Granja, filha de
d. Iilulinn Madruga ;o capitão Oscar de Oliveira, Xehrer,
funcclonãrio da Prefeitura Municipal ;

o sr. Uiifino Marques da Silva, fui):
ccionnrio do Ministério da Guerra *,

a scnhòrita Pciiuctit.i Mariz e Barros,
filha da viuva, 'Mariz c Barros.

t— a scnhòrita :UelÍozina l.ima. filha da
viuva d. Üita Lima. A Èeuhoritn l'»cl'o*
zina, que cursa com brilhantismo a Escola
Rodrigues Alves, receberá -muitos abraços
e felicitações de suas ntniguinhas;d. 'Magdalcua Uoniano <lu Costa Ri-
íwiro, esposa do dr. Costa Ribeiro, dele-
gado do i" districto policial ;

o sr. Manoel do Araújo Porto Ale-
Rrc, redactor da Agencia Americana c fi-
lho do fatlcctdo visconde de Santo AtTgéj?
lo. que foi director da líscohi Nacional'de
lielioa Artes;

S: ,i ¦ ¦'.
BODAS DE P1ÍATA . >

Commemoram hoje, suas bodas dc pra.v
ta, o estimado negociante desta capital st*,

i Domingos da Costa Fernandes c sua cs-
.posa, d. Ataria José Fernandes.

tlfcstcjando c-:ia ilata será celebrada missa
stlennc,. ás io horas, ua egreja da 01o-
ria, no largo do Machado, officiandò mon-
senhor Gonzaga.

A 'parte musical está confiada ã com-
peteticia do violinista professor A. Caí-
doso de 'Menezes Filho.

..V noite, o casal Costa Fernandes abri-
ví\ scu3 salões para um concerto, no qual
tQtiiarfior parte artistas como a scnhòrita
Sy.l.vcri.1 Pereiro ds Castro, maestro t.
Andolfj Irarytono .Frederico Nasciinciito
Filho, tenor Roberto Mario c violinista Car-
doso do Meiicze:; Filho. ,..

Ao concerto seguir-se-á grande uauc,-..tOí
ramtii uma excellente orchestro esj>cci.al-.
¦mento contratada.

"Os principaes piopagancUslas do >;i $ js
Zebú, são os boiadeiros, o que explica ; RAPTISADOS
ser Uberaba o mais notável centro do Uaini..'^^ lioje, ás 3 horas da fardei
comniercio dessa raça. O boiadeiro e j ,,., mat,ij ,!„ KiirciiIio Novo, a galante
eoninierciante e não criador, e as qua-, «idniiw '.Yvoniie, filha ilo s:'. AuS«%W'
lidados que elle requer para o, gado a Aniiidor.de Sá. fuiiçcicmario iir.miciiial,
introduzir como regenerado!' são, em

TURF
MOXTARIAS PROVÁVEIS NA COR-

RIDA DE AMANHA
Pareô "Industria Pastoril" — 1.450

metros— Dyr.ainite, D. Ferreira; Hor-
tencia, D. Vaz: Triunvpho, K. 'Rodri-

guez; Pitangueira, Michacls.
Parco "E. <F. Central do Brasil" —

1.430 metros — Espanador, F. Barro-
so>; L. Periclcs, E. Rodriguez; Barcc-
lona, Le -Mener; Torito, Cláudio Fer-
reira; Francia. R. de Oliveira; Ma-
jestic, Marcellino; Miss Florence, D.

^.f-Fqnfira; -Pistachio, D. Vaz.
I Parco "AnÜBação" — 1.600 metros
— Trunfo, D. Suarez; Merry Bay, A.
Fqinandez; üavid. 'D. Ferreira; Bue-
nos Aires, Le Mener; 'Rojai Scosth,

Jg. Ròdrigtiez; Saint Ulpian, Ç. Hougli-
;^oh; Ydil,' C; ¦ 'Ferreira; Maipü, não
ítorre. -

Parco "Dezeseis de Maio" —¦ 1.600
metros — Flamengo, 'D. Ferreira; Vol-
taire, F. Ba,rroso; Monte Christo, E.
Rodriguez; Golden Sptirs, C. liou-
ighton; Cuido Spano, Michacls; Bclle
Angevine, A. Vaz.

Parco " Ypirangá" — Estillete, C.
Ferreira; Cascalho, IR. Cruz; Ganay,
E. Rodriguez: Cangussii, D. Ferreira;
Samaritano, 'D. Vaz." Clássico Importação" — 2.000 me-
tros — Enérgica, M. Michacls; Jacy,'D. Ferreira; Insígnia, D. Suarez; Bat-' 
tery, A. 'Fernandcz; lAxaücan.ia, E.
Rodriguez,

Grande Prcmio "Imprensa Fluniiiicii-
se" — 2.000 metros — Pirque, D. Fer-
reira; Inlerview, E. 'Rodriguez; Bucl;-
less, C. Houghton; Pegaso, F. Barro-
so; Paraná, Waldemar dc Oliveira.

Parco " Prado Fliiniinense " — 1.600
metros — Vesiivieiine, E. Rodriguez;
Boulauger, D, Vaz; Miss Linda. Mi-
cltaels; Patrono, F. Barroso; Dionéa,
D. Ferreira; lmagc, J. Escobar.

VARIAS NOTAS
Araucaiiia, sob a direcção do jocltey

que a montará amanhã, trabalhou hon-
tem na pista do Jockey-Club. A filha
de Barsac cenimi.i| em boas condições.

Antes dc serem iniciadas as cor-
ridas de amanhã, a directoria tio Jo-
ckey-Ciub offtrecerá um almoço aos
representantes da imprensa.

Por ter mancado gravemente não
disputará amanliã o grande prêmio"Imprensa Fluminense" o càvallo
Hatpiii. As «ores do Slud Campo Ale-
gre serão defendidas nessa prova por
Paraná, sob a direcção dc Waldemar
de Oliveira.

.7- Ha fundadas esperanças na vi-
ctoria,'aintanliã. da égua Dynámite, que
costuma pregar os seus logros á ca-
thedra, com a raia pesada.Triumplio, que correrá amanhã,
sob a direcção de Enrique Rodriguez,
está em reconiniendaveis condições de"training ".

Consignados ao sr. Jonalhas Pe-
reira, chegaram hontem a esta capital;
procedentes do liaras de Pedras Al-
tas, do sr. Assis Brasil, os potros Ga-
vroche, Garoto, Gatuno e a potranca
Gazúa, irmã própria dc Enérgica.

Gatuno, {|ue e uni polro bem lança-
do, é irmão de .Favorito, sendo bem
provável que venha a ¦defender nas
nossas pistas a blusa verde, e ouro.

Interview, que disputará amanhã
o grande prêmio " Imprensa Fluminen-
se" ostento magnífica fôrma e é mes-
1110 o favorito dos " book-makers".

Ilortencia, que será dirigida ama-... ... {a_

farstrl.
Cw "tea,m's" do Flamengo são:
i" "iteaiu": — A'a S horas da ma-

nhã cm canino.
Jorge

Waldemar — 'F. Roxo
Jayme i— José Seabra — Dino

Dourado — .1. Seabra — KJôres — Pe-
driitlio — I.oca.

— A's 7 i|j da maubã
em

1 "team
.çaiiípo.

I.. Neves
J.áyme — Erttani

Jurnmienlia — 'Maniedc — Ferreira
Sylvio — Ed. Cliermoitt — Gentil —

'Clicniiout — Américo.

UMA FESTA Do"aI.DRIDGE
COLLEGE

Realizam-se hoj'e, á 1 hora da tarde,
na praça desportiva do Rio Crieket
and, Athfeiüc Association. os festejos
desportivos promovidos pela commissão
desportiva do Aldridge Collcge.

Na ponte das barcas, em Nictlieroy.
em correspondência ás barcas que par-
tem desta cidade ás ia horas e i..io,
ficam á disposição dos convidados bon-
des especiacs.

*-# *
REMO

A massagem é indispensa-
wel á conservação ebelleza da pelle

Um bom creme que nutra a pelle.
é indispensável á massagem

O Creme de Massagem; de Mnic; Selda Polocka, encontra-se á venda na
Casa Bazin, Casa das Fazendas Pretas, A' Exposição, Ramos Sobrinho
& C., e nas melhores casas de pcritiniarias. — Depositários geraes
COSTA, PEREIRA & C. -: —

ULTIMA HORA
A GUERRA

1 No Exercito
¦¦i, TROPOSTA DA COMMISSÃO DE

PROMOÇÕES
Sob a presidência do general Bento

Ribeiro, reuniu-se hontem a cpimnissão
dc prc-inoçõcs, que apresentou a segam-
te proposta:

Com a reforma do capi'ão João Jç-
TÓnymo Pereira I/cite, por decreto d^
.1 do corrente, recu!;.'i uma vaga deste
posto que, por ter sido a penúltima pre-
enchida por antigüidade, compete, por
estudos, ao 1" tenente Udefonso Ceie--
•lino Pessoa Monteiro, ao nua! cabe
classificação na .l1 compar.hia do ^õ"
liatallião do o" regimento.

Desta promoção e da reforma do 1"
tenente Arnaldo Carneiro, por decreto
lie 4 do corrente, resultam duas vagas
deste posto ente, por ter sido a penulti-
ma preenchida por antigüidade, compe-
tem. a i". por estudos, ao ;" tenente
lAlvaro Agrícola Soares Dutra, e a 2*.
jior antigüidade, ao a" tenente Manoel
Veríssimo d.i Costa.

1 'Destas promoções e da reforma dos
segundos tenentes Gnstão da Cosia Pc-
reira e Leovegildo AVvarcs dos Praze-
Tes. por decreto de 4 do corrente, rc-
Bultani 4 vagas deste posto, que çompe-
*e:-t aos aspirantes a official Olymp:)
íalconicro da Cunha. Airlonio de Alem
OBn:ro Guimarãet, TelHao Ciagastriles
9 Valeria Braas, 1

Eram precisamente 3 horas da tar-
de. Arrombado o cofre e lavrado o
respectivo auto pelo escrivão Nilo
Amazonas, procedeu-se ao arrolameiito
do (|iie foi encontrado, livros de escrl.
plunição, talões de recibos, notas pvo.
missorias, no \tilor approximado de 8
contos, ,14 apólices da divida de . . .

1 :òoo$oòo; pertencentes a mine. Ber.
tha Pinto Gomes, livro de pròtocqllo,
canhotos do Banco Mercantil c papeis
diversos.

Revolvidas todas as demais depen»
delicias do cofre, não se encontrou
sequer uni documento que indicasse a
transaeção feita, sob apólices
Xtim canto, porém, foi encontrada
tuna carta, dirigida ao sr. Paulo Berla.

— Pode abfil-a, doutor — disse o
coronel ao Io delegado auxiliar.

O dr. l.éon abriu-a. Era uma expo-
sição da causa do suicídio e na qual
sé lia:"Peço perdão dos desgostos que dou,
Urrei só. .\áo lia culpados. Aquelles
a quem protegi e depositei confiança
que cumpram com o seu dever. No
futuro me farão jusiiça e a todos per.
dòo. Não lia culpados, nada mais pos.
so dizer.""Nunca fui um deshonesto, nunca
pensei em lesar ninguém. Fui vietima
da minha boa fé. Não culpo a nin%
guem, eu só fui o culpado, lirrei na
melhor das intenções. Nunca gastei uni
real que não fosse meu."

Todos os livros, talões de recibos.
documentos encontrados, nada escapou
á curiosidade da policia, que 110 caso
está agindo com o máximo escrúpulo,

Não se pode, já, precisar em ftianto
montam os prejuízos causados pelo sr.
Tlieodoro Lobo. O sr. Ilcrla, seu fia-
dor, leve um prejuízo eme se avalia em
mais de 100 contos.

A policia, 110 inquérito aberto, vae
ouvir todas as pessoas que tinham
transaeção com o suicida c ainda hon-
tem foram passados telcgrammas ao.i
Bancos de Juiz de Fora e Bello Hon-
zonte. em que eram solicitadas infor-
inações circur.tstanciadas sobre a<
transacções pelo sr. I.obo. levadas a
cffeito nestes últimos tempos.

No inquérito, deporão boje os ;rs.
Gouthier da Rocha, Alberto Lauidc-
berg e João Dahlc.
DesciMiça estes nervos gastos

Nãa dc.MSt.1 .
O li a ti d n os

t r a li a I li o 5 ca-
sciros irarecerem
sup|K>rtar, c dõ
nas costa», dores
d c cabeça c o m
totitciras, o ac*;ào
irregular dos rins
se aprcscntarciU,
não admire. Lcrn-
lirc.se que taes
iucommodos mui-
tas vezes são fie-
rivadoa dc rins
fracos, c pôde ser
cj«e só lliti é pre-ciso tomar as Pi-
lulas dc Foster
pan os rins paraficar boa. N'ào
experiências feitas

111 y?"^ykf—

demore, aproveite das
I or oiitrcm.

l'BC \ AMOSTRA'IMK McCI.BIAAN O

J.AMK.Vr.VVEI; DKSelSTRK

I)p 11 m 2" itiuliir á rua
O sr. Henry Gove. residente á rua deSão iPeslro n. 7. cíesd« o desaptureci-
maríto mysterioso dc Maria joné Ame-
ha da Conoaição, cujo destino é ignora-
do, íicmpii sob sua iprcUecçãò a fühiitba
desta, N.iir. de quaftro annos de cd.ul.c.

Illontem, ipcta irlinhã, a menor em
queütãt) ;:';>rov.ií:ar..l(i a ausência das•pessoas da casa. tsubiu ao 2" andar e
tMpou a sacttia.

•X1.'".1'1.1''i'-'0 ntonieríio, fatott "ic o
ci-iu3.ibr.iq, e ti dcit^raçatla caiu no
nwio da rea. fraohtramlo o braço direi-
10 «; recebendo feõimèntos graves portodo o corpo. A Assistência inedicou-n
e fel-a recolher, depoio i £2 ata Casa de
M .asmcordl»

primeiro logar, uma grande resistência
para as grandes marchas do sertão e
ilejiois bastante corpulencia e é neces-
sario convir que raça alguma européa
satisfaz tão promptaniente (pôde dizeis
se lambem lão epliemeramcnte) essa»
condições. Se accrcsccnlarmos que ao
intermediário, a rápida degenerescen-
cia do gado mestiço resultante se Ira-
dúz, para cile pessoalmente, em qualt-
dade o não defeito, pois é o factor
mais importante para a alimentação de
mu commercio permanente de importa-
ção <le touros zebús mais ou ínenoi
puros, teremos plenamente justificado
o seu cnllwsiasmo pela raça."

O orador traia ainda da desejada re-
generação do nosso gado crioulo, fazen-
do criteriosas considerações, demon.
slrando que nenhuma raça presta-se
menos á realização desse dcsidcruliiiü,
qtte a do Zebú.

A conservação desta raça eqüivale
,1 impossibilidade do desenvolvimento
da industria dc lacticinios.

Falo pela experiência e obseivaçõe»
próprias adquiridas durante mais tia
trinta annos muna região donde seu
fillío, terras que conheço a fundo, es-
tildando a sua flora, a sua fauna, a sua
geographia, a sua historia, as suas leu-
das e tradições; e, muilo particular-
mente, a sua pecuária.

Além dos meus conhecimentos pratt-
cos das causas do Brasil Central, não
me c estranho nada do que.se lia escrl-
pio em relação a essa assás calutiinla-;
da região brasileira.

Dahi a insistência — com que venho!
destruindo 110 livro, nos jornaes, e na I
tribuna, heresias perpetradas pelos qu». |
costumam curar por informações.

Protestai', em nome da seieneta c da jverdade, foi o que me propttz, no qu» 1
diz respeito ao Alto Sertão. |

O que se disse, de inexaelo, solire o
clima do t-ertáo do Brasil, encontra o
mais completo desmentido nas do-
cunicnLaçõcs de viajantes e sábios es-
trangeiros.

Observações mclereologicas, feitas si-
multaiieaménte 110 planalto gòyano, cm
S. Paulo aqui na Capital Federal,
registrando a quantidade de chuva
caida durante o anno, exclui toda .1
possibilidade da existência duma flora
rachitica, duma terra estéril, secca,
implorando aos céos uma yota d'agiia.
um raio de sol!

Quem apenas \i>ila Uberaba não
pôde vir dizer que viu o sertão, que
lão longe dali começa. Aquiilo não é
mais o Sertão da Varinha Podre, como
lambem a cidade já rcnegofl o nome dc
Princòza do Senão, que lhe conferira
o romancista Bernardo Guimarães
Também iá perderam muitíssimo da
sua poesia primitiva c Iwcolica as for*
nios.ts terras não mais sertanejas do

I sul de Matto-Grosso c Goyaz, depois' 
que nellas se fizeram ouvir os silvos

\ das locomotivas americanas.
Das margens do Rio Paraná ás do

duros dcniáis para| paragnay uma fi*a d'aço polido pren-
de, liga e fixa sobre o solo numerosos
núcleos de populações civilizadas. Sur-
gem e irradiam abi fazendas de cria-
ção, com cenieuarcs dc reproduetores
das mais nobres raças criadas nos lis-
lados Unidos; as suas vastíssimas
áreas de cafiipos artificiaes arados por
instrumentos mecânicos. Tal como 110
Rio Cirande do Sul... Catalão, o prós-
pero município goyano, de quarenta mil
habitantes, atravessado de uni a outro
extremo pela via férrea de Goyaz, fora
a cidade que possiie jornaes, comuier-
cio. boleis, escolas, recursos e con-
íorto.

,Conta ainda o município duas sar-
qticndas systema aperfeiçoado. 11:11:1 co-
lonia de trabalhadores portitgüczcs,
composta de 30 famílias que cultivam
a vinha c o café. e. o que é mais. ex- I
portando o município annualmcntc mi- j
Iharcs de vacçmis de suinos, milha-
res de alrrobas de café, de assucàr, de
carne secca, de cereaes, como o arroz, |
que é beneficiado em engenhos a vapor. 1

Singular cidade sertaneja essa que 1
pelos trens diários se communica, com
as de Minas, de S. Paulo, e Kio de Já-
neíro, distando desta ultima menos de
quatro dias de viagem, seja:n_tres .dias
e horas apenas...

Concluindo.' Não parece .que estn-
mos num paiz -que, apezar .de -possuir
academias de ileíras* dc setencias e tle'altos ..estudos, a mocidade ignorai ain-
úa como o francez dc Goctiic ia* tle-"
montar geographia pátria? — ao ponto :
dijjiio de lastimar, de confundir os

de d. Isaura dc Sá.
Servirão dc padrinhos o rapitilo Oscar

de Oliveira Xehrer, :" oiíiciul da Dirc
ciorin Geral do Patrimônio Municipal,m *
d. Alice Jc Paula' l;reilas Nclircr. ,.

* # *
VIAJANTES

Kmliardi nnianlifi, no raplilo mineiro,
com destino a S. João d'Ííl-Rey, o sr.
'João d.i Silva ISarliosa, negociante» da
nnssn praça, e que pretciide demorar-se

ntiã pelo jockey Dinártc Vaz, s a,
íòríta 110 "'pari-á-la-côte",

• üe 9
:.;,... FOOTBALL

A CRISE NA I.1GA METROFOU-
TANA

" _ Alguns comiuentarios
Kão procede a aceusação dc que a

minoria dos clubs filiados á Metropo-
lüaiia foi a causadora do fracasso da
reunião promovida pelo dr. Álvaro Za-
mith, em prol do apaziguamento das
sociedades em dissidência. Não tèm ra-

alguns niezes ali. cm busca de melhoras zão os que af firmam que a candidatura
para a sua abalada saúde.

O dr. José Moitcnx. secretario geral da
Sociedade dc üeugrapina do Kio dc Ja-
neiro, aclm-sc quasi restabelecido da eu*
tt-riniiládc nuc o tem retido cm sua rc-
sidencia, desde que regressou da Hahia,
oode foi representar o ministro da Via-
ção c o listado de Santa Catliarina_.no
Diiinto Congresso línisilciro do GcoSfíii
•jihia,

s« * »
missas .. , ¦; ',

l"m íírttpo de amigos do finado Manoel1
Florencio de Araújo mandam rexar liuje.
á;: o horas, por sua alma, uma missa, na
egreja ile SauPAiina.

* 9 >í
FAMAÍCIMENTOS

Felleccu lionlcin o .1" official tln Diic-
ctoria Geral dos Correios, julio Augusto
Falcão da Frota. . , ¦
O enlerro cífectiia.sc hoic ás 4 1(3 no-,
s da tarde, saindo da rua Francisco Ma-
uoi'1 n. 6r, estação do Samoaio, para o cc-
tiiitciiu de S. João Bantistii.

íi íí* i;í 1 1
KXTEnnAMEXTOS.

Rcaiizòu.fc liontcm, no cemitério dev'Sãd
João llapüsta o enterro do sr. Alexandre
<la Costa e Souza, irmão do sr. Luiz {fa
Costa c Souza, conhecido cor.strucíor, sen-
do sepultado no carneiro 6493.

O enterro teve grande acompanhamento.
Toram _de.iosilailns sobre o feretro iuuunic-
ras coroas. ^^.i,^,^!^,-

TEMPLO DA HCMAXlüAlMO

Coinhiòmbrnçiio roligiosa -'*¦ -
Xo temp'.;.i dl.i .Humanidade, á .rua

Benjainin Constant. «alíza-se hoje, .ás
7 i|2 horas da 'noite, .1 festa dos fun-
dadorès do ipositivismo reiijtioso

A
VIDA

RHUM
II

•DE -

Ernesto Souza
Com Iodo, ;,'

Glyccrina e Hypò2
phospliitos de Cal-

cio o Sódio
BRONCHITES,

Astlitna, Tuber-
culosc pulmonar,

Racliitismo
T0N!C0 PODEROSO

GHAHüOO 8 C.-l.° dií Março, 14

GKATI5 A
. Cai.v.i iüúj

ro?-
Wo.

DE PORTUGAL
Lisboa, 6 — (A. H.) — O sr. Auto-

nio .losé dWlmeidn reassumiu hoje os
cargos Je presidente do ministério e
ministro das Colônias.

Segundo consta, o conselho de mi-
nislros oecupou-sc da próxima reuniãa
extraordinária do Con.iiresso.

Lisboa, (í — (A. H.) — O sr. Brito
Camacho, chefe da União Republicana,
íoi acommcttido de uma violenta coiie.i
hepátieá.

Lisboa. 6 — C\. II.) — Foi indulta-
do o autor do incêndio da rua Mafrdã-
Icna, Antônio Kernandez. sendo-Uie
commutnda a pena em expulsão de
Portugal até á data em que deveria
ser posto em liberdade.

sertões de Canudos, com as mais tor-
tnosas zonas -armentosas do alto Ura-
sil. região esta que possue todos os

•clira-is, abundância d'aguas correntes,
puras, crystalinas, — a mais soberba
e gplpeante vegetação tropical, terras
idênticas senão superiores 'aquellas que
fizeram a riqueza de S. Paulo, prados
nativos, tão mimosos, tão variados,
como não os lia erá parte'alguma da
terra — c, uma Ttqttcza pecuária, tão
grande quanto desconhecida de dós
mesmos... " "¦>*«..

do sr. Heitor Luz foi o resultado dc
uma teimosia incomprehensivel desse,
grupo. Nada mais natural que uma tal
altitude da parte daquelles que viram
cair uma directoria composta de cinco
membros, com a qual estavam de per-
feito accordo. Porque lião de convir os
leitores que almejar a reeleição de um
único de seus componentes, tornava-se,
de parte da maioria, uma tolerância ma.
nifesta e um claro intento dc congraciir
os clubs em scisão. E, tanto foi digna
a pretenção desses grêmios como foi
correelo o seu apoio ao disliucto mciu-
bro do América; que dois dos represen-
tanlcs dos clubs da maioria julgaram po.
der votar com ella.

Onde, portanto, a incompatibilidade
em eleger o sr. Luz, dando como pre-
texto 'as suas enérgicas declarações em
conselho, se dois dos clubs da maioria
provaram o contrário Votando em seu
.nome?' Xão procede, lambem, a informação
ile que a chapa proposta pelo dedicado
interventor foi tuna organização de sua
exclusiva iniciativa.

Os que a aniumciam como tal, c noll-
ciam que a maioria accrittóu-a sem rc-
stricções é somente a minoria a impii.
gnou, dão a perceber um lindo gesto da-
quelles e unia posição autipathiea destes.

O dr. Zamilh teve conferências com
os representantes das duas correntes an-

•tes de organizar a chapa. Infelizmente
não pode comparecer á reunião parti-
ciliar da minoria, effectuada no mesmo
dia daqttella dos presidentes. Se bem
que tivesse promcttido o seu compare-
cimento, foi impedido de fazel-o — aliás,
por motivo procedente c de caracter jiii-
vado.

Dahi só saber, á noite, que a cindi-
datura Heitor Luz era a suprema con,
cessão da minoria.

Acham, então, os que enveredam pela
via de aceusações infundadas, que a mi-
noria linha que abandonar todos os seíis
companheiros, num geslo pouco digno,
c somente fazer o que os outros lhe dl-
ciassem que fizessem"'

Xão se esqueçam também dc que a
constituição proporcional do conselho
cairá, e que, sendo essa condição c a da
eleição Luz, as principaes para o ac-
cordo, a maioria nada cedeu em favor
do congraçatnento.

Portanto, a intervenção do dr. A.
Zamilh fracassou não por culpa da mi-
íioria.

Se não querem aceusar a maioria, que
não levantem; ao menos, aceusações in-
fundadas contra um punhado dc clubs
que ali foram com o sincero intuito dc
preparar uma situação segura para o le-
vaniamento moral da Lisa e extinc;ão

[dos males rjue delia se apoderaram.
Para que accordos, quando uma t!:i3

parles não se sente garantida com 03
seus termos?

Para que. palliativos que tcndainadar
saude a um doente, quando os enérgico»
medicamentos para combater a niclc-.
tia na sua origem não são acceitos e so-
mente se propõem remedinhos paraequilibrar momentaneamente a anorma-
lidado que resurgirá fatalmente.

FI.HMrxlix&E ¦"VERSUS"
CARIOCA

RcaliAi-se amanhã, ás 8 liorats da ma-
nhá, 110 "field" do Fluminense, o en-
ooniíro das "equipes" acima, pertenceu-tes á sucção infantril.

O '"captam" .pede o comparcoimiento
de todos os seguintes jogadores:

A. Ramos
J. Roxo — ,S. Rozadas

Oscar — Juüo — Trave.sêdo
Xogttcira — C. Augusto — Francisco

— Xilo — Paulo,
i" ".team":

Oscar
'SoufcHo — Portella

A. Villela — Moacyr — L. Crilí»'Reynaido — >Dimas — João — Luiz
_ Polro.

'Reservas: Todos o's sócios inscriptos
nesta secção.

* è |
.BOTAFOGO "\1ERSUS"

FL.VMF.NGO¦X'o campo do 'líotafogo. encontram-
se es clubs aciiuíi em campeonato in-

AS GRANDES REGATAS DESTE
MliZ

O programma c a direcção
Realizam-se no próximo dia 15 do cor.

rente, as ultimas regatas da presente
estação, para as quaes reina uma notável
animação. 'Este ccrlanVen £ promovido
pelo C. R. Boqueirão do Passeio, o que
repxesenta um elemento seguro para o
seu suecesso.

São as seguintes as eommissões de
juizes que. nomeadas pelo dr. A. An-
Umes de Figueiredo, presidente da Fe-
deração 13. S. do Remo, devem servir
na próxima regala:

Saida — Alberto Bandeira, Annibal
Peixoto e Edgard Leite Ribeiro.

Raia — Luiz Leonel de Moura, Luiz
Lacerda e Octavio Teixeira Soares.

Chegada — Ariovisto de Almeida
Rego, Alberto Borgelh e Angelino Car-,
doso.

¦Policia — Octavio Macedo, Amadeu
Andrade, Octavio Ferreira Xoval.

Clironomotrista — Antonino Costa.
Eis, agora, o magnífico jirogramina,

composto de 16 páreos:
1" pareô — 1.000 metros — "Sócios

Fundadores" —- Canoas a -| — Juniors
Medalhas de prata e de bronze.
"iLygiá", do Botafogo; "Jac.vra", do

S. Christovão; "Nelta" e "Yolanda",
do Internacional; "Imperia", do Gra-
goatá; "Esther", do Guanabara; "Sa-
lomé", do Boqueirão do Passeio (7).

2" pareô — 1.000 metros — "Ame-
rica Football Club" — Honra, — Ca-
noas a 2 — Seniors — Medalhas dc
ouro e de bronze.

"Ischion", do Gragoatá; " Marilia",
do learah/; "Tapuya", do Flamengo;
"Idilia", do Boqueirão do Passeio
(¦»>•

3" pareô — t.000 metros —- 'Dr.
Paulo de Fromiii — Yoles a 8 — Es-
treantes — Medalhas de prata e de
bronze.

" Pereira Passos", do Vasco; " Ita-
tupan", do Gragoatá; "Tamoyo", do
Flamengo; " Boqueirão" do Boqueirão
do Passeio (4).

4? parco — 1.000 metros — "Dr. Ju-
lio Furtado" — Yoles a a — Juniors

Medalhas de prata c dc bronze.
"Midosi". do Botafogo: "Tapir",

do S. Christovão; "Ciumento", do In-
Icriiacional; "Abibe" e "Ibo". do
Vasco; " Iry", do Gragoatá; " Mara-
há",'do Icarahy; "Clotilde", do Nata-
ção; Jlrany", do 'Flamengo; "IRuy",
do Boqueirão do Passeio (10).

5° parco — 1.000 metros — "Alber-
to Silvares" — Canóa-s a 4 — Estrean-
tes — Medalhas de prata c de bronze."Asteria", do Vasco; "Moetna", do
Gragoatá; "Moenia", do Icarahy;
"Abul", do Natação; "Salomé", do
Boqueirão do Passeio (5).

6" parco — 1.000 nielros — " Cam-
pconato Brasileiro do iRenio".

"Ipê", e "ícaro", do S. Christovão;"Therezinha,", do Vasco; "Xaisse", do
Internacional; "Itá" e "Xilo", do Na-
lação; "I.éo", do Guanabara; "Lyn-
cc", do Boqueirão (8).

7o pareô —2,000 metros — "Jardim
Botânico"." Bellita". do Internacional"; " Al-
eyon", do Vasco; "Marat". do lc:i-
rahy; "Alzira", do Natação; "Jara",
do Guanaibara (5).

8" parco — 2.000 metros — "Arthur
Augusto Ferreira" — " ^'oles" a 8 —
"Juniors" — Medalhas de prata e dc
bronze.".lurii.í". do S. Christovão; "Bar-
roso", do Internacional; "Pereira Pas-
sos", do Vaisco; "ItaUipan", do Gra-
goatá; "Atlântico", do Natação; "Ta-
nioyo", do Flamengo; "Boqueirão",
do Boqueirão (7).

tf pareô — 1.000 metros — "Club
de Regatas Boqueirão do Passeio" —
Honra — 'Canoas a. 4 — "Seniors".

"Asteria", do Vasco; "Moetna", do
Icarahy: "Salomé", do Boqueirão (3);

io" parco — 1.000 metros — " Alnii-
ranle Alexandrino de Alencar" — Ba-
leeiras a .< remos, da Armada."Bahia.", "Batalhão 

^Naval", 
" Esco-

Ias Profissionaes", "F. Submersiveis","M. Geraes", "Floriano", " Parahy-
ba". "S. Paulo" (8).

.11" parco — 1.000 metros — "Fe-
deração Brasileira das Sociedades dl
Remo" — Yoles a a — Seniors."Ciumento", do Internacional: "Abi-
bc" e "Ibo", do Vasco; "Iri", do
Gragoatá; "Ruy", do Boqueirão (3).

12" pareô — 2.000 metros — "Caiu-
peonato Brasil".

" Ilabira " c " Alzira ". da Federação
Brasileira das Sociedades do Remo:"Tamoyo", da Federação Paraense de
Sports Náuticos (3).

13" pareô — 1.000 metros — "Liga
¦Metropolitana de Sports Athleticos"—
Canoas a 2 — Juniors."Caelê", do S. Christovão; "Lia",
do Botafogo; "Caturrila" e "Néa", do
Internacional; "Áurea" e "Góa", do
Vasco: "Ischion". do Graíroatá; "Xeu-
za", do Xatação; "Gipsy", do Guana-
liara: "Jura", do Flamengo; "ldylia",
do Boqueirão (u).

14o parco — i.ono metros — " t'rbi-
no Pires" — Yoles a 2 — Veteranos."Tapir" e "Jacy", do S. Chrislo-
vão; "Íbis" c 'lho", do Vasco; "Ira-
ny", do Flamengo.; "Clotilde", do Na-
lação (6).

13" pareô — 2.000 nutro? — " Dr.
Francisco de Paula Rodrigues Alves"
— Yoles a ! — Seniors.

"Pereira Passos", do Vasco: "Italu-
pan", «io Gragoatá; "Boqueirão", do
Boqueirão (,i'i.

16" pareô — 1.000 metros — "Clubs
Federados " — Yoles n 4 — Juniors."Bellita", do Internacional: "Al-
cyon". do Vasco; "Jara", do Guana-
bara; "Cacique", do Flamengo (4).

Nas linhas itato-austriacas
os austríacos kecoxqcis-

TAM VMA POSIÇÃO
Roma, 6 — (A. H.) — O ultimo

coiiiiiiitnieado do generalissimo Cador-
na diz que as tropas italianas repelli-
ram durante a noite de 5 do corrente
vivos ataques inimigos contra as eu-
costas Mieridionacs dc Col-Bricon:

¦Na maiíliã seguinte, porém, depois de
intenso bombardeio, •conseguiu o adver-
sario retomar uma posição avançada
que os italianos haviam conquistado 110
dia 3 em direcção ti Col-Brieon Picçolo.

Os italianos repelliram ainda um ou-
tro ataque inimigo contra as suas po-
sições nas encostas do monte Sief.

'Nos outros pontos da linha de fren-
te estiveram emprenhadas acções de
artilheria,.

COPIADOR
DRCAUTAS R°N£o

MmlmmTAlSVL.

A offensiva russo-rumaica
detida em Dobrudja

Nova- York, 6 — (A. A.) — Os jor-
naes publicam telegramnias de Berlim
dizendo que as trupas tetito-btilgaras
eonseguiraiiu deter a contra-oUfensiva
russo-rumaica na região dc Dolbrotfdja.

«
A Itália recusa o auxilio

da Grécia aos alliados
Arot'o York, 6 — (A. A.) — Em seu

numero de hoje, o Daily-News de Lon-
dres, segundo telegramnias daqttella
procedência, diz que a Itália se oppõe
terniiiiantemcnte i idéa da collaboraçio
da Grécia ao lallo dos alliados, tendo
sido esta unia das razões primordiaes
por que ainda não foi .resolvida a en
trtida do povo hellenico, cujos inter-
esses, como se sa'bem, são perfeitameu-
te expostos nos Balkans aos da Itália.

»
Em Santi-Quaranta desem-

1 barcam mais forças
italianas

Roma. 6 (A. A.) — Noticias da Al-
bania dizem que desembarcaram etu
Santi-Quaranta mais contingentes de
tropas italianas, destinadas ás opera-
ções conlra os teuto-bulgaros em terri-
torio albanez e grego.

Parte dessas tropas, seguirá para O
Epiro.

'/¦' 
* *

VESTIDOS MODELOS?.
La Maison NouveJIe

O, RUA GONÇALVES DIAS, O
«

O novo empréstimo de
guerra francez

Paris, 6 — (A. II.— As noticias cir-
cumslanciadas <jue vêm chegando dos
vários departamentos mostram que o
segundo empréstimo do guerra está
obtendo 11111 grande exilo, — superior
mesmo ao que obteve o primeiro cai-
prestimo.

Copia a seceo, som ngun. Vro«
âuz topiíis uitidiis mt (Inclina
parte do tempo necessário cuiw
tt coplodoi' eouimuni.

Pedimos vir examiitnl-o.

CASA PRATT
OUVIDOR 125 — RIO

O sr. Lauro Miiller em Belém
Belém, 6 — (A. A.) — Com a nn-

tecipação de um dia, chegou hontem da
America o paquete Rio de Janeiro,
onde viaja o cllanceller Lauro iMülter.

l\ chegada íoi, poi,s, inesperada . e
esse facto serviu bem para constatar
mais uma vez o péssimo serviço radio-
graphico nacional, pois unia noticia ex-
pedida de bordo pelo ministro ao go-
vernador do 'Estado, só chegou ás mãos
deste 24 horas e meia depois.

Todos os jornaes da tarde de hon-
tem deram sutumarias noticias da clie-
gada e os matutinos de hoje vem rc-
pletos de nolas de reportagem, descre-
vendo a grande recepção que aqui teve
o chancclter, O cortejo, após o desem-
barque, subiu o cács pela nova Avcni-
da 15 de Agosto, ificando assim inaugii-
rada e. entregue ao transito publico o
seu primeiro trecho, exccllcnteineiitc
ranipado, entre a Avenida Lauro Mül-
ler e a rua Santo Antônio.

Está servindo de official ás ordens
do ministro, o capitão Aurélio dc Amo-
rim, previamente designado ipclo com-
mandante da região, general Agrícola
Pinto, antes dc sua partida para Ma-
náos. %

Para hoje, estão annimciadas varias
demonstrações ao cllanceller, entre as
quaes um marche au.v flabeaux, pro-
movida por todas as sociedades sporti-
vas, como homenagem rendida ao pre-
sidente da Confederação Brasileira dc-
¦Sport, que és. cx.

O dr. Lauro Miiller irá para o thca-
tro da Paz, de onde aguardará a cbc
gada da grande commissão que tem
como orador o deputado estadual Gui-
niarães Bastos. Também será entregue'ao ministro pela Associação dos Km-
pregados no Commercio, uma rica pas-
ta, guarnecida dc ouro, encerrando uma
mensagem de saudações.

Por uma reprehensão
UMA JOVEN TENTA SUICIDAR SE

A' BALA
Honlein, á noite, oceorreu, no Meyer,

uma triste tentativa de suicídio, que,
segundo as informações prestadas, teve
um motivo insignificante.

Na casa n. 25,1 da rua 'Dias da Cruz,
residem o út. Álberico Sant'Aiuu c
sua, esposa.

Em companhia do casal morava tam-
bem uma sobrinha deste, a scnlioiita
Marietta IDias, solteira, de 18 annos e
.filha do engenheiro militar Henrique
Õ'as- ... .

Marietta naturalmente devido a sua
pouca edatde, incorreu em faltas ou
commctteu qualquer leviandade qua
desagradou seu tio. Então Marietta foi
severamente rcprehendida. Mostrott-sa
a joven muito sentida com o que se
passara, mas ninguém chegou a sttp-
pòr que o seu aborrecimento viesse a
movel-a á pratica de mu tamanlio acto
de desespero.

A reprehensão, porém, causou-lhe um
desgosto profundo, e a desditosa moça
pensou cm pôr uni termo a. tudo, aca-
bando com a própria vida. Assim, pou-
cos momentos depois de haver soffrido
a reprehensão, a joven foi a uni quar-
to, e, apanhando um revólver cm uma
gaivela, resolutamente voltou-o contra o
ouvido: o tiro partiu e o projeetil foi
attingir-llie' o craneo, varando-o,

Com o estampido, houve alarma, cor-
reram as pessoas de casa a ver de que
se tratava, encontrando Marietta caida
c gravemente ferida,

tlmmediatamcnte foi chamada à A»
sistencia. A infeliz scnhòrita, antes,
porém, de chegar o auto-atnbulaiici»
que a devia conduzir no Posto Cen-
trai, foi soecorrida pelo dr. Manoel
Cotrim, residente também á rua Dia!
da Cruz, próximo á casa onde so deu
o fado.

Logo depois, chegava a Assistcrlciai
foi Marietta levada ao Posto Central
onde a medicou o dr. Antônio Montei»
ro de Caslro, sendo então removida
para a Santa Casa, onde deverá sub-
mctier-se á trepanação. I

A policia do 19o districto foi infor»
mada desse facto, c ao local compa»
receu o commissario Matheus Nunes,
tomando as necessárias providencias.

O estado da scnhòrita Marietta J
melindrosissimo,

JV.-i S. U. bOS F0GU1STAS

A primeira conferem
cia sobre a reserva'da Armada

Na Sociedade União_ dos Foguistas, S
rua Buenos Aires, realizou-se hontem ás
8 horas da noite, a primeira das con-
ferencias anmtnciadas pela Federação:
Marítima Brasileira em torno da reserva
da Armada.

Occupou a •tribuna durante uma liortí
o meia o commandantc Miiller dos Reis,
presidente da Federação,

S. s. analysou detalhadamente o qud
é a reserva com a expontânea instrti-
cção militar de que carece a ma ri 11 liai
mercante para poder dar definição po-
sitiva á Constituição da Republica. Fa-
lou largamente sobre o problema da ma-
Tinha de commercio que está sendo rea-
lizado dentro da ordem e do direito..
Rebateu positivamente as insinuações
qtte se pretende fazer vingar de que .'.
reserva expontânea é o sacrifício do rc-
gimen civil. Estudou a situação do na-
vio mcrcanlc no tempo de paz como ele-
mento de primordial valia para a gran-
deza da Pátria e no tempo de gucçrá
como auxiliar inimcdiato e efficaz da
Armada Nacional.

Definiu o que é "jurar bandeira",
exultou os marítimos a olharem para o
pavilhão da Republica como olham para
as cfts de sua velha mãe.

Falou depois tio poenle trágico, defi-
nindo qual a condição de ttm povo qua
não sabe defender a sua soberania; que
é preciso o preparo para evitar esse po-
ente trágico que é a derrota no momento
da luta.

Terminou fazendo sobre o liynino do
Brasil e a bandeira da Republica um»
bella pernração. Assistiram a essa con.
ferencia mais de mil marítimos, lenda
o comniandante concluído a sua oração
debaixo de uma prolongada salva de
palmas.

GERVAO;

-DE —

Ernesto 5ouza
Inappeter.cia,

Hío Hiiiti, Mis OigaíiB,
flârcs de CaUsça,

Fijjía íupir.laJo,
Urinas Turvas,

Pa'pila;;2i 1!'] tjiatio.
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A sessão de hontem do conselho
da Liga Metropolitana

Reuniu-se liontcm o conselho dire-
ctor da Liga Metropolitana.

A's S i',2 da noite foi, aberta a ses-
são pelo sr. Souza Ribeiro, secretaria-
do pelo sr. Heitor Luz.

O sr. Souza Ribeiro declara que
não fará ler a acta da ultima sessão
nem o expediente, devido a não se juV
gar a actual directoria com poderes
para tanto, pois que eüaé unicamente
depositaria dos cargos até á nova elei-
ção.

Constando a ordem do dia da eleição
de nova directoria, vae suspender a
sessão por alguns minutos afim dc qne ¦ , R. . , .
os srs. representantes se munam de "'tí;!.1.,.1. _...:".•_ .;'...-_¦!_....!".
cédulas.

iReaberta a sessão, o presidente es-
colhe os representantes dos clubs C.
R. Flamengo, Palmeiras e Paladino
para procederem á apuração da elei-
ção.

.lista deu o seguinte resultado: presi-
dente Edwin Hime Júnior, 13 votos;
viccJpresidente, Alberto Uorgerth, 13;
iu secretario, dr. Octavio A. Carrão,
13: 2" secretario, Ávila Mello, 13; e
thesoureiro, Noe|. dc Carvalho. 13,

Foram constatadas S cédulas com-
pletauiente em branco

O sr. S
rectores

O sr.

O augmento do impôs-
(to de (consumo

O Centro Industrial do Brasil rceebeil
o sepúinte officio:" Centro industrial do Algodão, na
Bahia. Fui 26 dc setembro de 1916. —
Kxmo. sr. presidente do Centro Iii-

ouza Ribeiro empossa os di-

assume a presidencialCa
[ secretariado pelo sr. Ávila Mello.

O sr. Carrão, agradecendo a honra
de sua eleição, declara-se desvanecido

I eopi a consideração particular que lhe
1 foi tributada e mostra-se surpreso com
j o aclo do conselho. Com muito pezár,
; declara que não acceita o cargo, pois
! que não substituiria aqttelle a quem

mesmo deveria pertencer: o sr. Hei

Tenho o prazer de eonimuniear-vo»
que o Centro Industrial do Algodão, na
Bahia, levou na merecida considera-
ção o telegranima que lhe cnviasle com
os demais diieetores. solicitando sur.
intervenção junto á bancada bahianà
afim de combater o augniento de 50 "[•

i sobre o imposto dc consumo que incida
sobre cs tecidos tintos.

Começou o Centro por fazer um mo-
vimento de opinião, chamando a atten-
ção da imprensa para o enso; c logo o*
diários A Tarde. A Cidade e Diário de
Noticias se collocaram ao nosso Ioda,
como vereis das respectivas notas iu
annexo a este officio.

Recebidos os novos lelegrainnias em
que instáveis por unia solução urgente,'
o Centro, aqui, resolveu itclegrapiial
aos dois illustres representantes da Ha-
hia na conr.sissão dc 1'inanças na La-
mara dos srs. deputados federaes, so-
licitando-Ihes de combater o injustifi-

1 augmento; e a noite, obtida una' I do governador <1cjcave
o 1 audiência espect.-., -- ..1 

listado a direciona deste Centro ex-
,-, r- [ „„-''„ fito a s. cx. mie se promptificou

| 
or Luz Como pessoa; de confiança do \ poz o caso as. 1 .

I V\„.ct,c<. sente-se .feliz em seguir a | a ofterecer o».»^^ 
^ o|

«liosos esforços qne vimos em
em seguir

orientação dc sua directoria. For essa
razão passa a presidência ao sr
Mello e renuncia an cargo de 1" SÇ-
crelario para p qual acaba dc ser elei-
to. manifestando mais unia vez o seu
agradecimento ao conselho.

Levanta-se depois uma questão so-
bre a legalidade da eleição do sr. Nocl
Carvalho. O conselho declara-a legal.

O caso i o seguinte: o presidente
empossou 11:11 representante sem as cre-
denciacs legalizadas I 'Só isso 1 O con

a
Ávila i seus

O director <reral do gabinete do Mi-
nisterto da Fazenda .pediu ao procura-
dor geral da Fazenda que providencie
afim de que o 1" escripruçario do The-1 fclVo"'pa.trocinou"o''ãctV do' presidente,sottfo J03é Carlos Petfeira ile Azevedo! Só íssol
conüpar<;ça hoje na Directoria de Saude í Achavam-se presentes á ses-ão o" 
Publica, para ser submstltido a secunda representante.» dos 31, «luhs filiados á-| Costa, presidente e João Pet;c:r
ins5>ocção de svud^. -••  —O LU"- '- vai'.o. í." accretajio. "• -—

preganUn em prol de tão justa causa.
O Centro I.ndústrial do Algodão nf-

ferece-vos ainda unia vez os seus pres-
timos neste listado, em tudo quanto sa
relacionar com os seus fins, contente
dc poder ser util ao paiz, na sua la-
voura e industria, que tem ua institui-
ção que dirigis o seu mais alto órgão
de defesa.

Rciterando-vos os nossos pro!."s:o= de
alta estima e consideração, subscreve-
tr.o-nos am.os att.os c cr.ns obr.os. —
fAssignadosí José Antônio d.i Sih'd

de C'cr>
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1
5 actos do maior interesse e originalidade da FOX.-F1LM

CORPORATION
Alta escola de equitacâo — Quadro attrahente para os

«turímen» - Vertiginosa carreira de uma 100 H. P. - In-
teressante para os ferventea do «guicton» -- Emocionante
-imatcht de Boxe - Empolgante para os athletas - Traba-
Aho admirável do um urso doméstico — Curioso I Raro 1
interessante! Êxito principal de romance: A conquistada

um coração.

Outro film no mesmo programma;
4 actos dramáticos de grande actualidade, editados pela

marca mundial PATHE' FRÈRES

Filho do Inimigo
Abnegação, ternura, espontaneidade, amor~1«1 

IffiS
CARTAZ DO DIA

Theatros
ro.

I.;l iuquc-i
(comediu).

CÀRÍÓS COMlíS —Maré de
tas (revista). A's 7.SÍ-I e g 31.4

PAUACR-T-HIÍATRR -
ta das Folies Bcrgcrcs
LVs 8 c 10. '.,-, . .

PlldíXlX — .1/hw Q"c rcflor.uieo-
media) e Noivo cm apuros (vandc-
tillect. A's ,|, 8 e ío 'hor.n.

ItKCRilillO — O rwiimo (come-
cia). A's S e ío lioras,

KilíPUltUCA — l.spectaculo da
companhia israelita. A's 8 3|4. .

S1 ÍOSRV — O ('i.!lc'iii> (revista).
A's 7, 83U e 10 i|-> horas.

* 9 :»

ro, e — "Noivo era «puros , espl-
rinuoso "vfcntlenillc", de' T.alliclie,
que layine líiiimaraes. traduziu com
grande habilidade e competência.

São duas .pecas dignas do tino e
distineto publico uno presentemente
(requenta os cspectnculcs da qneri.
d.i coinpanliia do Tlieatro Pequeno.
Na sessão da "matince", ás 4 lioras,
e nas duas da noite, iiguram cilas
ainda hoje no cartaz.

Cinemas
AMiKRICANO — Tentação de mu-

Vier (drama); Os bandidos (drama).
•WENÍDA  O submarino allcmaq

Vêiíúchlihd (do natural); As trago-
dias do Globo dc Cryslal (cometia);
A filha do Celeste Império (comedia);
Universal-Jornal (do natural).

C1NK.UA PAI.AIS — J/niíicoiiri!
Ao amor: Uma festa perto di Ler-
houn (-Marrocos"). ¦

IDliAI, -- J/riiAVoii/e de- amor
(drama); fui roítfio nas trevas («ry-
ma); As manobras do s" batalhão dc
caçadores (do natural); hm busca
àe uma pechincha (comedia).

IR1H — Os pirafs sociacs (drama);
A filha do circo (tlramali ^4 mwm-
,(-ii|Íji/<ii (Hraina); 'ydcoii\AAiurlt,tedk-s
(do natural).

ODIÍON — Tigre real (drama).
PATll.Iv'— Paixão dominante (dra-

ma).

* » *
OS ESPECTADORES
RETARDATARIOS

to.
pertinente
que
uns npos

Os nossos reparos de hoje são diri-
gidos aos freqüentadores dc thealros.

.Muitos dcllcs tini 11111 habito invete-
Tado i[iie, por incomíiipdàtiyo e im-

pòrtivtio, deve cessar.
Rcíevimo-nos ao costume da entra-

da tardia nas salas de cspcctncttlos.
Não raro, esses espectadores retar-

uatáriós perturbam a representação dc

um modo censurável.
Kntrando, por vezes, iram dos pon-

tos culminantes da peça, quebram elles

o silencio ottèncioso rçinwite na sala,
sem a menor attencão para com o

pLlitlico,
Nos camarotes, lia um liullioiito ar-

raslar de cadeiras que aborrece c irri-
Na pluléa, ouve-se o cstolido im-

dos assentos dos feulcuils,
clles deixam cair pesadamente,

outros.
110 esse inconveniente se torna tanto

mais imperdoável quando é certo que
a maioria desses espectadores na»

chega 110 theatro atra/ada por afaze-

tcs ou por nccéS-idaaÇi «
iMuitos dcllcs o fazem — e o con.

fcssaiii ingenuamente - por saliollcc.

por ostentação, por "snobisntq",

Não o deviam fazer.
¦Ue outros

;«r mão para eliainar sobre si a attcii-

;ão do publico, outros meios que nao

fossem iiicoiniiiodar aos que vão ao

csicctaciiio, não dominados pelo es-

pirito do flitt. mas pelo desejo dc

«livertlr-sc, de interessar-se pela re-

prescritação.
Dc mais, se esses relardatarios con-

«rgueiii, pelo processo eondcmiiavcl

que apontamos, utlrair sobre s, uma

attencão syinpathica de meia duna dc

espectadores; provocam a ntilipatlno da

B,a..de maior.'.!, que não H.cs poupa
acrimoniosas apreciações.

Viie de vento em popa, no Çar1ò3
Gomes, a movimentada e aptiaralosa
revi-stíi — "Maré de rosas", (jue tão
appinudida tem sido pelos "habiuiées"
da proveitosa temporada da compa-
nliia do Eilèn Theatro, de Lisboa.

Além da rica montagem que tem,
íi peça é muito interessante e de=em.-
penliada com grande afinação por
acruellá "troupe",

".Maré de rosas" figura ainda lio-
jc, nas duas sessõe» noclurhas,

«
P-eui acolhido pelo publico, que

não tem recatcado os mais coloro-
sos applausos- aos seus interpretes,
tendo merecido os maiores louvores
da imprensa que soulie fazer justi-
ça ao inagnifiro trabalho de Ignacio
Raposo e Rcsiier Júnior, a revista
de costumes cariocas -— "O pístp;ao'
vae( numa carreira triuniplial no S.
Jopé;

E isso facilmente se explica. Alem
da cxccllénciíi da peca, a empresa
Paschoal Segieto inontou-a cuidado-
saménte e os artutas da companhia
dão-lhe vnia irreprehcusivcl inte.-prc-
tacão.

Hoje, nas tres sessões — O pis-
tolão", ,

iS
A companhia israelita dirigida pelo

sr. Starr, a qual tem uni publico
numeroso que muito a aprecia, an-
nuncia para hoje, no Republica, mais
um espectaculo.

Será representado o emocionante
drama — "A sombra no Parãiso".

í-s * S:

Wr, Marli Ivãnisl, cantora de esc».
Ia « festejada actriz; Margarida Do-
rini, que, abandonando» o gênero ly-
rica, firmou o seu nome no campo
da opereta, e Adela Baratelli, Maria
Zanaroli, Enrico Vale, director da
compaahia, e o eoccellente actor cômico
Walter Crant, aramado teuor Itália-
no de opereta, dispondo de grande
voz, magnífico actor e de porte ele-
gante; Gluseppe Pasquini, tenor de
grandes recursos e tão conhecido da
nossa platéa, que o tem por uma das
ftaia amigas; I.uigi Consalvo, actor
ijnerico e de uma comicidade enor-
r«, formam o principal quadro da
«rando companhia, que, dispondo de
um enorme repertório, composto de
cerca de 40 operetas, nos vem dar
uma esplendida temporada, no Repu-
Wlca. .

Para os assignantra reservou a em-
presa Oliveira a C. as novidades do
repertório, bem assim todas as «pc-
retas que constituíram os. maiores
êxitos da companhia Scognamigtio-
Caramba nas ultimas tournáes. 1

Nada menos de cinco novas opere-
tas para o Brasil vemos incluídas na
lista de assignatura e que a empresa
se compromette a dar: Cinema Star,
Rei da reclame, I.cs minàlleuseS,
Anonyma Potin e Grão-duque Wlado-
miro. De todas ellas o publico tem
belios informes, pelas referencias da
critica estrangeira, e mais as seguin-
tes" DhiJIimii do Bal Tabarin, Addi"
giovinesza, Garoto de Paris Bella Ri-
setit, Amor de Zingaro, Eva e Amor
de mascara. Raras veies uma empre-
sa tem reservado para os assignantes
tSo numerosas novidades: ao contra-
rio, preferem dar-lhe operetas velhas
e conhecidas, e de mistura uma ou
outra novidade.

A estréa será a 35 do corrente,
110 Republica, com a Duquesa de Bal
Tdbarln, de extraoi dinaria monta-
gem, tomando parte no desempenho
os melhores elementos da companhia,
que terá dois grandes directores de
orcliestra: os 

"maestros Belleza e
tiiigi Guisto, quo com clles alternará
na regência. Duqncea do Bal Ta-
barin dei, por esta companhia, 70 re-
presentações cm Buenos Aires, e com
iiionuiiientaes enchentes, Para o an-
núncio, nue na secção competente sáo
hoje, chamamos a attencão do pu-
hlico.

A .assignatura será aberta hoje.
+ 15* realmente digno de registro

o cuidado cora que os directores do
Theatro Pequeno escolhem as pecas
do seu iá bom interessante repertório.

Esse cuidado é tanto mais .notável,
quando se pensa que a platea chie,
que freqüenta os theatros da Aveni-
lia. c particularmente exigente e culta.

Na verdade, o publico do Phenix
não acecita vaudcvüles e farças de
certo gosto, preferindo, sompre, as
pochades. a comedia fina e vasada
nos moldes do theatro moderno.

E' por isso nue as necas de Ro-
berts de r'iers c Caillavet tanto se
repetem 110 cartaz do elegante thca-
trinho da rua de S. Conçalo. Hon-
tem, era a Gente- chie: segunda-feira
será Entre a cruz ç a caldcirinha,
peça que é, por muitas razões, tida
como a obra-prima dos dois grandes
escriptores francozes.

Entre a cruz e a caldar.nha. posi-
tivamente. é uma comedia deliciosa de
fincsSe c de espirito, uma das grau-
des peças do repertório contempora.
neo e aue fez, quando retiresentada
uai Paris. 11111 formidável suecesso.

+ Intima Miris. n festejada ar-
lista que nor mais dc uma vez o
Rio Ittn npnlnudido nos seus iniba-
llios de transforniismo cm <|tie e sur.
nrehenilcnfe. volta de novo ate nos.
A sua estréa está marcada para quar-
aalíeira, 11 do corrente. 110 Repu-
b'ica, com um sensacional programma
e cm espectaculo completo, a preços
populares.
? Os

fiS-MACAQUlNAS 
"

ze' povo ;
-- Que biclíanos são esses que te rocleiam ?,:

ELLA
São. as MACAQUINAS ! Não vês, pelo.s jornaes, esses an-

núncios de produetos imitantes dia LUGOLINA, cujos autores só
tiveram a idéa plagiaria depois, do méu suecesso ha 26 annos, no Bra-
sil e no. estrangeiro ? E porque elles não fazem o. mesmo que eu te-
nho feito . *• .

ZE' POVO
Porque são MACAQUINAS ! Fona ás MACAQUINAS ! !!

Ii POI PARA
POLICIA...

AUXILIAR A

Cinemas

cmtanto.
meios ipodcriam elles lan-

Os que assim precedem .praticam episódios os mais

O chi: Odéóii obteve tão csttípcn-
do suecesso e.om u enipolgaule e sen-
.acionai romance — TUjfe tcal, que
a direcção da Companhia Cíneniatp-
grapliica Brasileira se viu obrigada,
intendendo a insistentes e numerosos
pedidos, ü não retiral-o do .seu oro-
grantma. J! não era nara menos. Ti-
g.e real, além de ser um film de sec-
nas de intensa acção dramática, Icin
como protaiioiiista a festejada aclriz
Pina Alenichelli, que láo aprtsiaua

é pelo nosso publico.

Um film surpreliehdenle é o que
hoje nos dará o luxuoso Pathé. ií
um trabalho da conceituada fabrica
Fox lülin Corporation que apresenta
ao nosso publico uni deslumbrante ira-
liallio, montado com rara sumplitosjda-
de. Ksse film denomina-se — Paixão
dominante e tem como protagonistas
os dois reputados artistas Wjlliam
Shay e Clãiro Whitncy. '!•;' uni dra-
ma de vigorosa acçãu c d_ scenarios
os mais ricos 'e encantadores.

*
Um verdadeiro "chef d'<evre" é o

que hoje oxhibe aos seus iiiminicros
habitues o elegante Ciue Palais, que
dia a dia mais eninenhado se mostra
em offcrceer ao nosso publico pro.
gramina. di' requintada arte e alia-
mente emotivos. Tem o titulo dc ~~
Mendicaute dc amor esse e.Ntrnordi-
nario trabalho, cm cinco t possantes
actos, cuja 'visorosa acção impressiona
o arrebata o espectador. Ao vigor de
suas sccr.as, jogadas por sftiàlas de
nomeada u majjcstoso film reúne uma
enseennção caprichosa, de cffettos os
mais de iluinbrántcs.

O confortável Avenida fará hoje
correr na sua teia 05 mais aumentos
e belios films. lisse proitrauinia cst.i
assim consumido: o «rande sttbmári-
tio VÃittscliland, interessante descripeão
1I0 sua recente viagem aos Kstados
Unidos, fita em cuia confecção o
operador teve -de arriscar a vida; As
tragédias do Globo dc Cryislal, ad.ini-
ravel producção da l)'l,uxo sensacio-
nal romance em duas vibrantes par-
tcs; A filha do Celeste Império, co-
media, dc magistral concepção, com

encantadores.; í.'»""-

artistas .Tulicta Vianiia c
lose Viaiina realizam, n 21 dn cor-
rente, 110 salão do Club Gymnastico
PortiiBUCE. um saráo dramático.

O espectaculo é em' homenagem ao
prefeito do Districto Federal e ded;-
eado aos seus attxiliarcs de gabi-
nete. ," _. ,

^ Tem o titulo — Dwíio verde.
a nova revista dc Cardoso de Mcne.
zes. que voç ser montada pela com-
panliia do S. José.

A musica será do maestro Paulino
Sacramento,
^ Antônio Ouintiliano c Cardoso

dc Jlcnczes estão dando os últimos
rctoiiues na burlela-revista — Cole-
retê. cujo oriniiial será entregue a
uma das companhias nue ora traba-
Iham entre nós. cm cspcciaeulos por
sessões. „ ., ,.+ Já foram distribuídos; nelos ar-
tistus da contpanliia doS.Josc, os
papeis da revista — Dá cá q\pr
oriuinal do Cândido Lastro
do Vianna. , ,

^ Afim dc trabalhar 110 tlieatro
João Caetano, de Nictheroy., n conhe-'cida 

niUstá" Ismenia dos Santos or-
ganizou uma compauliia, cujos rs.
peciaculos constarão, de nrelerenciii.
dc po;as modernas, de autores hrasi-
leires. .

Da nova troupe. faraó oarte, entre
outros, os artistas lulia Santos, Del-
nhira dc Araújo, ilarietta (.uimaracs,
Mauro de Almeida, A. Diival, Cosia
Velho c Durãcs.

A estréa da comnanlua realizar-
se-á com n drama de Uobcrto No-
(jueirã — .-I. mí.ico falta, e a comedia

; O sr. 'Afiaria.
* * !»

Um sargento que. se re-
commenda

Foi ha dias posto á disposição
das autoridades do 23" districto,
afim de servir como auxiliar nas
diligencias que se prendem aos ça-
sos em que se achem envolvidas
ipraça*. do Exercito, o sargento do
i° regimento de artillieria monta-
da, loão Augusto Rodrigues da
Silva.

Jimlo a casa do sargento João
Augusto reside o negociante Fran-
cisco Laranjeiras, casado com d.
Maria dn Gloria Laranjeiras c es-
tabélecido e residente á rua Ade-
laide Badajús n. 29, no Rio das
Pedras. .

A esposa do sargento nao se (leu
bem com a sua visinha e com ella,
teve um serio attricto.

O sargento ficou indignado com
isso e resolveu castigar a visinha,
aggredindò-a dc uma forma co-
varde,

Pelo esposo da senhora aggrç-
dida foi levada queixa á policia do
2,1" districto, que abriu inquérito
c'resolveu siibmettcr ü. Maria da
Gloria a exame de corpo ue dc-
lido.

O dr. Abelardo Luz. delegado
do 21" districto, vae officiar ao
coinmandaiite do 1" regimento,
narrando a bravata do seu com-
mandado.

1NSXKUOÇAO PUBHCA

Designando: para substituta de
adjuntas d. d. Noemia Ferreira
Mendes, Maria Olivia dos Santos,-
Clementina Carvalho e o sr. Af-
fonso Ferreira. .

Designando para a 2* nnxta do
6" districto a adjunta de 3' cias-
se Marina da Silva Pinto.

transferindo a adjunta de 3*
classe T. Posada para a 2* escola
masculina do 4" districto. _

Dispensando do logar de substi-
tutit9 de adjuntas licenciadas d. d.
Ondina Rollo c Orminda Bernardo
Lima.

Convertendo em mixtasj re-
spcclivamcnte, com a classifica-
cão de 14° e 15" as 4° e 6* esco-
Ias femininas do 5° districto.

INSPECiJõES KSCOIjAHES

As visitas lioiitcm feitas pelo
dr. Afranlo Peixoto

O dr. Afranio Peixoto.d irector
da instrucção publica, visitou hon-
tem as escolas publicas sob a ju-
risdição do 1" districto escolar,
que comprehende Copacabana e
Botafogo alé á rua S. Clemente.

Em Botafogo, visitou s. s. o
Jardim da Infância. Marechal
Hermes.

Destas visitas trouxe o director
da instrucção a mais agradável 1111-
pressão, não só pela freqüência
que veriíicou, conio também pelo
grão de adiantamento e proveito
dos alumnos.

ESPIRITISMO

A JUSTIÇA FEDERAL EM
MINAS

"A UNIÜülíQ PAGA"
Recebemos a seguinte carta: ;"Kxmo. sr. redactordo C°rreio âa

iuu/iíiií, — Suuda^Oc» uíí-Ciuusftò. oua
forcado a pedir um pequeno espaço
era vosso conceituado jornal para que
chegue ao conhecimento do governo
do paiz o caso aue passo a expor.
Ha muitos annos que exerço o car.
go de offieial de justiça, nesta, co-
marca de Campo Dcllo. K. de Minas.
Acontece que. não havendo nas eo-
marcas' deste Estado, funecionanos
para «mirem «m "processos <la alça.
da federal, é sempre requisitado, pelo
juiz seccional, aos juízos de direito
das câmaras òfficiaes de justiça e
escrivães, para servirem em taes pro-
cessos. E tendo-me cabido varias <li-
ligoncias. e mais a outros officiaçs
desta comarca, era um orocesso de
Fraticisca de Assis Ferreira, e outros,

aue 
foram absolvidos pela justiça fc-

eral de Bollo Horizonte,, cm o anno
passado, c, sendo oor mim e outros
otficiado ao dr." juiz seccional, pedin-
do pagamento das custas do dito pro-
cesso — não se obteve reposta ai-

uma. Passados mozes foi reclama-
por outro ofíicio; du -:0 supplen-

le dessa mesma jurisdieção. sobre o
dito pagamento — nem sequer teve
resposta. Depois de ter decorrido
muitos imezesi rbfficiou-se ao exmo,
sr. ministro da Justiça, pedindo pro-
vidcr.ci.i3 a esse resneilo. o oual. oor
sua vez. deixou de nos responder. En-
tão. pedimos a um amigo particular,

?ue 
reside na capital do Kttado, in-

ormações a resocito, Esse amigo
respondeu: que tendo so entendido
com o referido juiz, sobre o paga-
mento das custas do alludido nrocesso,
este informou "que a União não
pal!â"v

Pedimos então pagamento de um único
processo, desorezanuo o de muitos ou-
tros. Entretanto, se assim é, se não
ha verba para satisfazer o pagamen-
to das custas devidas aos funeciona-
rios que a ollas tem todo direito por
lei, pessoa alguma i poderá, sujeitar-se
a prestar serviços á essa iustiça, que
de nenhum modo paga e muito depre-
cia os funecionarios. como eu e ou-
tros. que. em ohediencia .'1 lei. oresta-
inos tão relevantes serviços á jus-
tiça: viajando léguas e léguas, fa-
zendo forcadas desaesas sem ter di
rcito a um vintém de custasl E •'¦
mais.

Espero, pois. logo aue enege ao
conheeiniento dos poderei públicos
este facto, o governo fará com que
nos seja pago anuillo a nue temos in-
contestável direito nor lei. Aos srs.
juizes de todas as comarcas deste Es-
tado. Iobo quo tenham conliccinicnto
desta minha queixa, certo saberão de-
feuder os direitos dos seus funecio-
narios. qtlc são seus auxiliares e senis
amigos — não satisfazendo as requt-
sições feitas oor ossa justiça caloteira.

Teço a todos os órgãos da impren-
si- que so -dignem clamar contra tSo
feio procedimento. Com os meus maio-
res c antecipados agradecimentos, sou
vosso admirador e constante leitor —
7oji! Cândido da Rocha:"-

carneira acuicuo^u-i

(r,USHlON-FlTTlNG)

Carioca 8 e 40 •

rua Larga 134

0 Gommercio em Portugal
GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAL — . MSBOA

(Recommendado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Hotel - de i" classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.
Banhos em todos os andares
e quartos cotn banho.

Hotel sempre preferido pe-
Ias familia brasileira?.
Pensão, tudo eomprehcii-

dido a 1.600 réis.

LOTERIAS

ALFÂNDEGA

do

CAPITAL FEDERAL \
Resumo dos prêmios do plano

n. 311 renlisadíi 'em 6 outu-
bro de 1910.
PRÊMIOS Dlí 13:000» A 500$00O
50365 vem), na Capital 15:OOOS009'

2t000$00i)
liDOOJOOO
ltOOOSOOÒ.

....... ItOOOSOOO
500$000
500ICOO.
500Í0P9
500I00O

62H59.
71734.
84703.

2634
99470
91019
11777
79»14
29600
18S31

Nlfit n ríAíHj Ternos do casoniim inglezn, yiira
lll 'illV 1"- ",,,!to on de c01'' sob lucdid"'
li jllii ¦» ALFAIATARIA PARIS *—
li I 

" 
W 78 — Rn» UriiKuayun» — 78

mn i ¦--" *— (Não tom filial) —$—

Oduval-

MUSICA
CONCERTO

Xn salão do Jornal do Commercio.
realiza aniaphâY. ás !¦ lioras cia tarde,
um attraente concerto a distineto
virtuoso, senhórita listlier Santos ipie
orKiinizuu uni proiifaininá escolhido e
sclcctoi

NA PREFEITURA

O prefeito promoveu hontem,

por merecimento, na.dircctoria gc-
ral dc 1'V.cnda Municipal, a 2" cs-

cripturario o 3o tacharei Álvaro
Sayão e a 3° o 4° Leonel Murga

da Silva, sendo nomeado 4o cs"

cripturario, o sr. Nelson Lessa de

Vasconccllos".
Foi transferido do H" distri-

cio (Engenho Velho) para o 8
(Lagoa) o agente da Prefeitura
Mario Cavalcante e deste distrw
cio para aqüelle, o agente José
Alves da Cruz Rios.

Pelo prefeito foram concedi-
das tis seguintes licenças.;.;.ile po
dius, ao -auxiliar de c-scripta da
Limpe-a Publica Samuel de Oli-
veira Maya; de 60 dias, as pro-
fòssorás adjuntas Ameiia Lato-

raça c M.iema cíe Souza; e de 30
dias, a professora cnthedratica Al-
cina dc Siqueira Amazonas;

NO RECIFE

Deserção do uni marinheiro
nllemão

Recife. 6 — (A. A.) — Descri
tou de" bordo do vapor allemao
"Gundrum", que se acha interna-
do no nosso porto, o marinheiro
Ktirt Ganzangc. ^^

NO CEARA'

A safra do algodão o do café
Fortaleça, 6 — (A. A.) —A

safra do algodão é muito inferior
á que fora prevista e a safra do
café, na região serrana, está ainea-
cada de se perder devido á falta
de chuvas.

11 c—
KM MACEIÓ'

uni acto dc egoismo pessoal que uno

pôde nierteer os louvores das pessoas
de ponderado criteriu.

1-V um lialiito que deve ser abolido
do.- nos.-mi continuei, como lacj-.ive-

jiente, dtsattenciuso e por vezes' mes-

nn irriiiiuic.
O-, i\\\n, por iiintivo dc tor;a maior,

ic vejam coagidos ,1 entrar cm meio

,d.i representação, por dever de deli-
''•.-idcza.c 

mesmo por principio dc edil-".w:-«. 
devem tazcl-o sem estardalhaço,

caliiiiiiiiivitc, evitando 03 grandes ru-

mores, de modo a não incominodar os

q'.ie. sem responsabilidade na causa

«letcriuinanís do seu atrazo, não q'ic-
rei" ser interrompidos no interesse
tom que estão acompanhando o des-

enrolar da acção da peça a que as-

* * *
PRIMEIRAS

Por ler verificado a necessidade de
mais um ens.iio de apuro, afim dc
ser po=M em scena com o escrúpulo
(t-:c domina a montagem dc snas pc-
cas. a comprimia I.nciiia Pcrcs-I.co-

jioldo l''rócs não deu hontem, como
Bnniihciára, a premiére do taurf.
te FeydMU — A duqueza
Bêrgries, q'.ie é 11
íainosj .1 lagartixa.

11 publico, pr.iém. nad
1 demora de .-|

r,.-.,. ,|.ie acaba
em Paris,
t»'.i ni'-:

ai Jfrnal. uliiinu numero çnm us
novidades mundiaes mais palpitantes.

O popular ldc.il continua hoic a
osliibir dois grandiosos films. O iiri-
metro dcllcs — Mctidicãnte dc autor,
é um formidável drama iic alia _«cití-
dade. em sen^acionaes partes, dc cpt-
pudins os mais cmpoliçantes desctnpe-
nliados nor artistas dc nomeada. O
outro extraordinário film — í'ih tou-
bo nas írezas nu Suspeita trágica, é
um pòs-uuiu drama dc aventuras SÓ.
ciaes, em quatro loupos actos, ar-
Itsticaniente trabalhados, pela Patlié-
Prcres. Completando o programnia,
teremos ainda — .-ls manobras do -°
batalhão dc caçadores a ré e o film
cômico — titn busca dc um pechincha,
este só ra inatuiòé,

A chcgiidii do dr.» Lauro
Sodró

Maceió, 6 — (A. A.) — E
aipii esperado hoic, cm transito
para o Pará, o senador Lauro bo-
dré.

RUA URUGUAYANA, 145
"ííjrsri-AtiÃ)

Na Quinta da Boa
Vista

O GRANDE FESTIVAL DE
AMANHA

Na Quinta da Boa Vista, rea-
lizar-se-á amanhã um grande tcs-
tival etn lieiieficio das obras da
ègreja da Irmandade do Senhor
Santo Christo e lias caixas esco-
lares do Districto Federal.

Ao ar livre, realizar-sc-ão as se-
guintes diversões:

Renhido "match" do, fonthall
pelo Municipal F. B. Ciub versus
Club de Regatas Vasco da Gania.

2"s i4te:iins" ás 2 horas; i"s
"tcains", ás 3 lioras, valendo uma  . .
taea pura o "tcam" vencedor; A s | nfotcjíiflo pelo negociante Matlicus
1 horas, evoluções de cycii.smo pc-1 Rc; KavilUv Loinhardi, estabeleci-
ia Companhia de Cyclistas do | (lf) .-, rlta \0-M Alfredo, c ha tem-
Còllegio Militar, sob a direcção do vi„liã manifestando, sympto-
respectivo insiruetor tenente Qmn- 1 mas je csiar soffrendo das facul-
tiliano ; A's 4 horas, assalto de I ^^ müntaes, pois dizia ser vi-
armas pelos aliiniiios do Còllegio | clillla (ja perse»uição da policia,
Militar, sob a direcção do respe-. cm cujos postos estivera preso
ctivo insiruetor, tenente Raul ] P0i, allegações que aquclle
Muller

OUER VESTIR BEM ? só na CASA PARIS
"a et. .-_---— Magniücos lemes dc çaseimra
33$ooo, 39$ooo e 45$ooo -•Kinn.v...  _„ .

le cores — ULTIMA, MODA
Esquina da de Theophilo Ottoni.

Foi estabelecida u identidade
do uni suicida

S. Pauto. 6 - (A. A\) — A

policia conseguiu _-estabelecer a
identidade do suicida do viaducto
de Santa 'Ephigenia. Chamava-se
Rãplíacl Paiiliuelli, 35 annos
édade, casado, negociante e
rador numa villa á rua Pr.
maço 110 Camhucy, Raphael

dc
1110-
Cli-
era

KM 
"GOYA_

O alistamento militar
Gòyaz. ô — (A. A.) — lem

sido muito animador o resultado
alcançado este anno com o alista-
mento militar, tanto nesta capital,
como cm outros pontos conhecidos
especialmente em Curralinho. Mor-
rinhos, ryrcnopolis c Coriimbnyba,
já tendo iniciado os seus traba-
lhos a junta de revisão.

 mtam> —

O querido Tris
seus fr.iuentadores
rie du arrebatndor
ras  .*f 'í//iíi tio

deliciará hoje cs
comi a ultima Sc-
drama de nvçniu-•ireo. ctiips primei-

¦ille
Voltes

prolonsíimcnto ^

perdeu com
liuras, porciue aiptella |

dc obter grande esito |
hoje representada com |

¦ corrccçâOt: * *
RECLAMOS

será

ros episouios lauto emocionaram <> nu-
hüco carioca. Acsse sensacionalissuno
film scciiir-se-ãoi a nrimeira M;rie do
estonteante romance — Os piratas so-
ciaes. noea de entreclio violetitissiiiio.
cujos detalhes são os mais extraurm-
narios. Ií para feelio do progranuna,
Ódcou-Actitalidades, o ii" numero,
com as noticias locai'* mais importai!-
tes. c i> suüfícstivo drama — A im-
maculada.

O conceituado cinema Americano,
nno funeciorta cm Conacãbaha. annun-
cia para lioje inn espectaculo dos mais
seduetores; Consta elle do vehemen-
te drama Tentação de uma mulher.
om nue tem um ile seus mngtstraes
traljalhos a rinerida artista Rctty Nnn-
cv, c do drama policial ein 4 actos—
Cs bandidos. :!:

Theatros

Varias

Seci
nue
Sen
arttf

eaiiario", ainda em scena no
•o. .' uma hilariante comedia, a
Crcmilda dc Oliveira, Antônio
, Alcxandro Azevedo c 6'Jlros
os dio .1111 esccllcnte desempe
como* de '.e-i'.«. suecede com as

mente representadas pelaPCM- IfC'
M'.p,.i" ¦! ¦•:-

A Cllgr.
<1a leva th .1 set
ia ,„.'.e do Kc

No Phcnixi
franco siic«»<o

floriu"", iot<:e_5_it«

iiinii comedia será a
:ena. ua.- duas .-es»1

in-

conlinw m
. "Al
origi

= peça* do
ma que re-
:ai brasilei-

GRANDE COMPANHIA SCO-
GNAMIGL10 CARAMBA

Não rju;z a empresa do theatro lie-
publica ànnmiciar officialmènto a
abertura, para 12 recitas, em premie-
re, da companhia Scognaniiglio-Ca-
ramba, sem di_tr co :i seguri nça rjuaes
os principaes nomes do elenco da
companhia e as pi\'as íjue reservava
para os assignantes. liste* elementos
sãn esperados pelo vapor Voltai, c, e,
como tardassem, a empresa, por to-
legramma, instou pela urgência des- ^
ses informes, que hontem chegaram. \
Hiiríía a simples leitura di^ses nomes, i
para com segurança se poder avaliar |
rm conjunto do que v.ile a compa-
nhi». Stefi Csiüag, artisU cheia de j

Varias bandas militares tocarão
durante essas testas.

No salão da antiga escola, ha-
verá concerto vocal e instrümen-
tal. organizado pleas sras. Ma-
riatii e Pacca, sendo representa-
das duas pecas do^ conhecido es-
crintor Domingos Castro Lopes —
a comedia As duas línguas e a
opcreia infantil O sonho dc Bea-
íris musicada pelo sr. A. Bal-
doniiuitiez.

UXERClCi^Tl^tsCOTlSMO

A directoria do Flumi-
nense F. C. obtém

a cessão do morro da
Viuva

A directoria do Fluminense F.
C. tendo conseguido do ministro
d-." Marinha a cessão do morro da
Viuva para exercicio de escotis-
mo dos seus sócios, requereu ai
ministro da Guerra a cessão dos
terrenos dc marinha que circtm-
dam o morro e pertencentes a este
Ministério. .' .

O general Caetano de Paria
concordou, menos nn que diz rc-
speito ao prazo dc ,,o annos, pe-
dido. Assim s. cx. cederá os ler-
renos. mas a lindo precário, visto
serem considerados de marinha c
.poder haver necessidade de, repen-
tinámente, lançar-se mão delles.

O Fluminense comprometteu fie
a construir accommodações para o
pessoal da Marinha que iá existe.

OS C0AD.1ÜVANTES U0
ENSINO

cava-
lhéii'0 verificou serem fantásticas.

Hontem á noite, Raphael saiu
dc sua casa, não mais apparecen
do. motivo pelo qual a fartii/ia
hoje á policia, saber dellc, reco
nhecendo o cadáver que se
va exposto no necrotério.

foi
eco-
cha-

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
RtJA- S. JOSR'
Telcph. 5324, Centra!

li
lN.STItrcOAO MILITAR

O Tiro Naval de Maceió
¦Maceió, 6 — (A. A.) — Acham-

se inscriptos no,', firo Naval, re-
çentcmetitè fundado aqui, S6 jo-
vens da nossa méjhor sociedade.

LIQUIDAÇÃO
Continua hoje, com pleno suecesso, a

grande liquidação da CASA KOSMQS, á
Rua Gonçalves Dias, 4. }

Aproveitem pois os que precisam de
Ifazer sortimento de roupa branca, pois
que diíficilmente encontrarão oceasião
tão própria.

A petição iliWgitla no Conselho
•. Mitniiipal

Foi hontem lida, no Conselho
Municipal, uma longa e bem fim-
daincntada petição de professores
nocturnos c coadjuvantes - de ensi-
no. com mais de cem assignaturas,
e na qual pleiteam one. por meio
ou interp/retacão authcntica, legis-
;,¦ o potlór cotiipetente sobre a ef-
fjetividade dos cargos que ha lon-
ga data exercem a contento ge-
ral.

Fluminense-Hotel
Keíormado sob nova direcção
 Aposentos para 200 pessoas -—

O que mais convém aos passageiros
do interior — Preços:

Quartos com pensão 7$ e 8$ooo.
diários. Quartos sem pensão

4$ e 5S000 diários.
Praça da Republica 107 — Rio de

Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna c ao lado da E. F. C.

1» * m • —

aDCI-nABE DE GEO-
GK.VrilIA

SO'
ro-

l"iiiu conferência
lire estradas Ue
tingem

Occupando a tribuna das nonfe-
i-encias da Sociedade de Geogrà-
phia do Kio de Janeiro, de que é
sócio, o cominándante Cordeiro da
Craca fará unia conferência sobre
E=tiadii.s de Rodagem, 110 dia
do corrente, ás 4 1 i- horas
tarde.

A conferência será publica^

PAGAMENTO DE GR.»-
TJF10ÁÇAO

Um iietlitlo de informa
ções ao ministro da
Guerra

O ministro da Fazenda remetteu
ao da Guerra, pedindo providencias
a respeito, o processo relativo ao
pagamento de gratificação do dr.
Estevãm 

' 
Alves Corrêa, por ter

feito parte da connnissão que in-
speccionou de saude um funeciona-
rio do extineto Arsenal de Matto
Grosso.

da

Massa de Tomate- A me-
Ihor é

o^ da Companhia Manufactora de
Co ris erva 9 Alimentícias. ¦ 1 » » -

EM ALAGOAS

Pagamento «le fiinccioiiarios
Maceió, 6 — t A. A.) — O

Thesouro do Estado está pagando
a magistratura t o magistério do
interior.

Resposta ao rev. Annibal
; Níra

XXVII •
Nos antecedentes artigos respondi

ao que o rev. Nora escreveu noa
seus artigos 26, 27 e 28. Disse-lhe
que o espirito em formação — a
essência de vida — passa jielo rei-
no mineral, vegetal, animal e os in-
termediarios que os ligam entre si,

Desta essência é que o •espirito
c formado em planetas oií hoc,
onde se forma o corpo astral do
espirito. Nestas condições foi crea-
do o espirito d'0 Christo da mes-
ma ifórínà que o nosso. A differcn-
ça entre Elle e nós está no uso que
fizemos do livre arbítrio. De ac-
cordo com o uso deste, o espirito
progride. Se fòr dócil aos conse-
lhos do seu guia progride no estado
virtual, e se não for, progride pelas
recncarnaçôes. Jesus foi um da
quelles que nunca se desviaram do
caminho recto do dever e chegou
á perfeição sem encarnar; e nós
somos daquelles que gritaram "cru-
cificae 0 hnposlor", daquelles que,
como o rev. diz, e bem, se parecem
com o carangueijo, que numa en.
carnação andam para frente e nòii.
tra andam para traz.

Quanto a Jesus não ter tido uma
linguagem para uns e outra para
outros, não é a expressão da ver-
dade, pois que a linguagem dc Je-
sus para o povo era symbolica cm-
quanto one aos apóstolos elle ex-
plicavá o sentido espiritual das suas
palavras, muitas das quacs o rev.
Nora ainda não conseguiu deci-
irar. Além disso, a linguagem mais
severa do Senhor foi para os col-
legas do rev. — os doutores da lei.

Quanto aos espíritos que se nos
manifestam poderem ser mentiro-
sos, brincalhões ou insensatos, não
ha duvida e é devido á grande va-
riedade de espíritos que se iriam-
festam que podemos affirmar que
as palavras de Jesus são uni faclo,
pois estas manifestações demon-
slram a grande variedade de esla-
dos dc moral dos espíritos, cada
uin dc accordo com as suas obras,
soffrendo ou gozando. * '

A sua tão repelida duvida, dc
que na Federação não se podem
aviar 11 vidros de inedicamcnlo:.
por minuto, é absurda, e para lh'o
provar é fácil. Nós gastamos unia
média de 9 latas de 18 livros de
álcool por mez para dynamização
dos medicamentos. Agora faça a
conla: 20 gottas prefazem uma
griiiiinia (medição), 9 laias prela-
zem 3.240.000 gotlas. Dividida*
por 12, que é a media do medica-
inciilo eme se deita em uni vidro,
dá 270.000 vidros por mez sem
contar 05 medicamentos que se
compram fora; e se tem duvida»
ainda, vá lá que lhe ' mostraremos
tudo — prelo tio.branco.

Quanto aos tópicos do seu n 1 li-
go 29:"Diz o sr. Figncr que o cego,
curado por Jesus, João, cap. 9,
não tendo peccado nem seus pães,
era uni espirito que pediu a mis-
são de encarnar nessas condições,
para que Jesus o encontrasse e
operasse aquclle prodígio c assim
produzisse a fé (na missão de Je.
sus) em muita gente.""Que necessidade havia desse cs-
pirito pedir essa missão quandotantos doentes "dessa 

e outras en-
fermitlades havia para que Jesus os
curasse, como dc facto curou a
muitos?"
. "Fraco era o gosto daquclle cs-
pirito pedindo a missão dc soffri-
mento sem haver necessidade".

Aqui é que vem a propósito a
phrasé do.rev, do artigo que cito:"Isto é simplesmente uma lógica
esfarrapada".

Não lia duvida que do ponto de
vista egoísta em que o rev. se col-
loca, demonstrando que gosta de
passar bem e sem sacrifícios na
vida, tal acto c absurdo, como ali.
surdo foi o act'o de 1'aulo, que sa-
bendo dos desgostos pelos quaesem Jerusalém ia passar, para lá
se diritmt, ou o acto dc um missio-
nario como por exemplo o do co,
ronel Rondou, embfenhãndo-se 110
meio da floresta virgem com o on.
jeciivo de amailsar os selvicolàs,
nossos irmãos, com perigo de vida,
c sem visar interesses de ordem
material.

é Mas não é de admirar o sen ra-
ciocinio, pois elle é o fruto da épo-
ca: faça o que te digo c não o que
faço.

Jesus, porém, mio t'Ci'« revogue
a lei c sim dar-lhe cumprimento e
como 110 mundo cada creatnra re-
cebe segundo as obras praticadas
cm existências anteriores, Elle não
podia curar senão áquelles cujo
pjazo de soffrimerito se havia es-
gotado, ou então áquelles que, co-
mo disse, gostosamente pediram a
missão de enfermos, e para se en.
contrar com o Christo, fossem por
Elle curados, dando assim a prova
da sua missão.

Se não fosse assim, Elle que era
a caridade personificada, não teria
curado uns e deixado de curar os
outros se oiiem com ferro fere com
ferro será ferido, não fosse a lei,

E se não fosse a dor o tinico rc-
médio da alma, como se converte-
ria. se regeneraria a humanidade?

0 que não é lei, mas como tal
se justificava ao tempo de Mòyses
é "a influencia do peccado exer-
cida até a quarta geração, com a
qual o rev. Nora quer errônea-
mente explicar a cura do cego.

Estes absurdos nem 03 próprios
rabbinos israelitas acceitam hoje, e
se a sua egreja honestamente ac-
ceitasse as interpretações israeli-
ias, do Velho Testamento, não rc.
ria ncceíto o dogma catholico do
peccado original, pois os judeus
nunca tal coisa pretenderam vei

.na Uibli.a. — Fr60. Ficsiat. 

Com a presença do minislro do
Interior realiza-se hoje> no Corpo
de Bombeiros a primeira prova
oral do concurso para o preenchi-
mento de uma vaga de cirurgião
adjunto. Perante a connnissão
examinadora composta dos drs.
Guilherme da Rocha von Doellin-
ger da Graça e 'fito de Araújo os
5 candidatos dissertaram, sobre
"I.eucemias" 

ponto sorteado. Em
seguida o ministro .presidindo o
concurso, fez sortear o ponto da
turma seguinte, que fará a sua
exposição sobre "Tuberculose re-

'Foram designados os escriptu-
rarios lAtóerto Coimbra e Augusto
de Almeida para classificarem e
avaliarem nove pacotes de charii-
tos apprehendidos pelo offieial
aduaneiro Julio Pinlo da Fonseca,
no dia 8 de setembro ultimo, no
cães do Porto.

Por portaria, o inspector
convidou o engenheiro Adolpho
MurtinKo para examinar o forno-
cimento de óleo combustível feito
pela Anglo Mexican Petroleum
Products C". Lld. ! 6'.'0;'8'Foi julgada procedente a ap-
•prehensão de um contrabando
constante de 6 caixas de sabonc-
tes -trazidas por um estivador, çf-fectttada pelo offieial aduaneiro
Carlos José Vieira, em 22 dc agos-
to ultimo, a bordo do vapor Se-. JOdOl
qttana. ',6201)1Foram rcsoonsabiHzados pelo
pagamento dos direitos da merca-
doria extraviada de volumes im-
portados por Carvalho Rocha & C,
e Granado & C„ os comiuandantes
dos vapores inglezes Demerara e
Coií/<;!c'üi!.-:'iiVi*, entrados em agos-
to e setembro do corrente anno.

1111
69193
33630
75170  ....

PRÊMIOS DE 2003000
B352 01055 I1570 85818 7018J

61501 20433 18783 15228 02097 ,

PRÊMIOS DE 1005000
27422 42,112 S0288 30433

50301
62021

EM SANTOS

Fallcclincnto de um offieial
aduaneiro

Sanlos, 6 — (A. A.) — Fal-
leceu o sr. Adrião Vaz Siqueira,
offieial aduaneiro, muito estimado
nesta cidade, . _ . .

CONSTIPAÇAO?
Cura-sc, em um dia, com as

pastilhas universalmente co
nhecidas do
LAXATIVO BROMO-QUININA
Não tem substituto — Todos

os vidros trazem a
assignatura B. W. GROVE,

CONSTIPAÇÕES
causam dôr do cabeça. — O
LAXATIVO BROMO-QUININA,
do reputação mundial, destróe
a causa e allivia os effeitos.
Notem a assignatura de E. W.

GROVE om cada vidro.
¦ >•>¦

36727 46270 47164 48940
695Í9 2215 05708 S2,-89
30215 73263 53133 S0418
13825 61070 1808 80369
71142 47333 69629 40S9
59S53 3526Í 15358 77480

17772 35169 5650 82774
APl'HO.\lMAÇÕ_S

50364 e 50300
e 62030......

DEZENAS
% 50370 ;
a 62030

CENTENAS
a 5O40O
a 62100......

Todos os números terminados
em 65 tem 25000,

Todos os nnmoros terminado!
em 5 tôm 1$ exceptuando-se os
terminados em 65.

O fiscal do governo, Manoel Cos,-,
me Pinto.

O director-assistente, dr. „iilii-
«Ío Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente, :

O director-presidente, Albcrltf.
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firinino de Canina,*
ria. ,1

Mim
10OJ00O

30500N
20$0OO

10S009
5SÚ0O

EM BUENOS AIRES

O novo ministro do Peru'
Buenos Aires, 6 — (A. A.) —

O novo minist.o do Peru, nesta
capital, dr. Augusto Duran, será
recebido hoje, em audiência espe-
ciai, pelo dr. Victoritio de Ia Pia-
za, presidente da Republica, a
quem apresentará as suas ereden-
cias.

m» — » —

MOVIMENTO OPERÁRIO

UNIÃO BRASILEIRA — Rea-
liza-se amanhã, á 1 hora da tarde,
a assembléa geral extraordinária.

CENTRO COSMOPOLITA —
Inaugura-se a 28 do corrente, ás

91|- horas da noite, o novo es-
tandarte deste Centro, havendo
por essa oceasião uma sessão so-
lenne.

VIDA ACADÊMICA

Faculdade de Direito Teixeira
do Freitas

Todo9 os alumnos desta Facul-
dade são convidados á comparecer
ao quartel general de Nictheroy,
ás terças e sextas-feiras, á 1 hora
da tarde, afim de receberem in-
strucção militar.

<i m »m 1
BELLAS ARTES

Centro

A EMANCIPARÃO DE
ALAGOAS \

A

NAVIO
Leilão

DE
Um navio desarmado com mas-

tros reaes prompto a ser riovamen-
te armado, recentemente chegado
do Rio Grande do Sul. Construído
na Suécia com pouco uso, casco
magnífico, recentemente calafetado
lotação, 300 toneladas

VIRGÍLIO
[Virgílio Lopes Rodrigues]

ASSEMBLÉA -65
Tel. 2276 - Central

Venderá cm leilão, terça-feira,
10 do corrente, ás 3 horas da tar-
de. A bordo do mesmo navio que
estará atracado no dia do leilão no
cáes do novo mercado, onde se ef-
fectuará o leilão.

O sr. comprador garantirá seu
lanço com um signal de 20 "\1 no
acto de arrematar.

exposição do
Juvcntas

Acha-se aberta diariamente a
exposição dc artes organizada pelo
Centro Artístico Juventas, no Ly-
cêu de Artes e Officios.

A estâ_ exposição tem affluido
muitos visitantes.

As festas comnieinorativas d*
centenário

Maceió, 6 — (A. A.) — A!
connnissão directora das festas-
comnieinorativas do centenário da'
emancipação dc Alagoas, effectua-
tá uma nova reunião para eleger,
as commissõcs parciaes e clauo-*
rar o programma das festas. 1

Gottas Virtuosas t ÍS&
Curam hemorrtinides, males do uteio,
ov.irios, urinas c a própria Cystite.

OS BONDES DA LIGUT '

Mudança de itinerário na \
linha do Uruguay i\

Esteve hontem, á tarde nò gà*
binete do prefeito o dr. Rego
Baros, representante da Light and
Power, o qual confcrcnciou comi
s. ex. sobre o trafego dos bondes)
da linha Uruguay, ultimamente)
modificado, cm virtude do novo'
horário. A' vista das reclamações
apresentadas a Light se obrigou a'
restabelecer o antigo trafego pelas
ruas Visconde de Inhaúma e Pri-
meiro de Março, em vez dc 7 dej
Setembro e Assembléa.

AOS BGRNUDOS
desconfiados on enra da qnebradnra (rendidnra)

-_—___—— .——-— -

Instituto Electro Ortopcdico dirigido

pelo Prof. LA/ZAHIINI- — Largo S. Fran»
cisco 4.ÍÍ — Kio de Janeiro

Cumprindo um dever, venho pela presente, com a maior satisfação)
e a bem da verdade, declarar a V. S. os resultados qut obtive com o"Cinto Hernlario" a mim fornecido, sob medida, por V. S, Soffruido
horrivelmente ha 13 annos de uma HÉRNIA, cheguei ultimamente e
passar momentos atrozes, devido á incfficacta de todas as fundas qua
comprei, quer as nacionaes, quer as que nfandei vir directamente da
Inglaterra e America do Norte, Devido talvez ú defeituosa construem*
ra e fraca pressão dos compressores augmentou a dilataçao da porta
herniaria, toitiandolse muito volumosa a hérnia, o que me trazia, e ben»
assim ao meu medico, constantes receios do estrangulamento do intesti-
no, e com este a minha morte certa, tornando-se portanto inevitável uma
operação cirúrgica. Felizmente, e graças ao Altíssimo, lembraram-me em
boa hora da efficacia dos APPARELHOS HERNIARIOS confecciona,
dos por V. S, Ha dois mezes que estou usando o apparelho com tanta
paciência e critério confeccionado por V. S., t posso declarar franca o
sinceramente que os resultados são completos 1 apparelho levíssimo, in-
visivel, conservando sempre ¦ hérnia na cavidade abdominal; posso mo.
ver-me livre e desembaraçadamente, caminhar com agilidade, trabalhar
sem a menor fadiga. A's pessoas que têm a infelicidade de soffrer tal ia>
commodo rccommendo francamente o seu apparelho,

Acceite, pois com os meus votos de estima e consideração, a minhí
mais profunda e sincera gratidão. 1.

De V. S,
W. HOLDSHIP

Chefe da Ferraria da Companhia raulistá
Rio Claro, 6 — 9 — 916. de Estradaa de Fetro.
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portão e <le repente, sob a impressão do susto que sentia, afastou-se 4
toda pressa. • J

Parecia-lhe ser coisa impossível transpor arjuclle .portão.
Houve imesmo um momento cm que teve vontade dc voltar pelo mç%

nio caminho.
Queria ir ipara casa. - ,
Entretanto não ousava, mas desejava que _ lhe acontecesse quulquctl

catastroplte estranha á istta vontade, que a impedisse de levar a cabo a suí(
resolução.

-ri Entretanto, assim é preciso, pensava ella. Meu Deus! como pode*
rei resistir?... Se elle não me reconhecesse, teria tempo de olhar paraí
elle, ide me habituar, de recuperar o sangue frio... Mas, se elle me recçri
jihecesse immediatainente, que faria?... Que diria?... '¦'.'

Voltou ao portão escondendo-se por entre as arvores da avenida. '
De arvore en?i arvore, parava. ' \

Emfim, disse ella intimamente, é por causa de Modesta. Coragcmt
'K. animada com aquclle pensamento, tocou a campainha. 1.'
Naturalmente observavam-n'a, com certeza esperavam-n"a, porque a")

corta foi iirimediátamcntc aberta.
Quiz dizer que .desejava fallar a Beaufort, mas não foi capaz de o fazer-
Demais, era inútil. ""Vil
O creado conduziu-a pela alameda, dizendo:

O patrão espera-a, senhora. Deu ordem para a mandar entrar itrfc
imediatamente; \

E o creado caminhava tão depressa, que Mareellina foi quasi obrigada»
a correr. ' "^

'Foi aberta a porta que dava .para a escadaria e o creado aía.nou-srf
para a deixar passar. ef

..Do seu quarto onde eslava, Beaufort tinha-a visto chegar.
Estava tão mudada, tão transformada pela cdaile e pela miséria, con*

os cabelloa tão brancos e o rosto tão cheio dc rugas, que o marido não ai
reconheceu. '

Quem é esta mulher? perguntou elle a si mesmo. E como encon*
trou e conheceu Mareellina?

Dirigiu-se para o gabinete de trabalho que era no primeiro andar. Is
Mareellina Langon entrou 110 gabinete, achou-se de súbito na presençaido míarido e ficou immovcl. como que fulminada pelo raio!
Era aquella a_terceira vez que ella tornava a vel-o.
A primeira fora cm Saint-Denis, no pateo das officinas, conversando

com Luiz Valognes. —
A segunda no baile campestre do castcllo da Noviça.
Beaufort contemplava-a ardentemente.
De repente approxitrou-s-e delia curvou-se, parecendo querer

ítrar-lhc até o intimo d'ahna.
Onde foi que a vi? .pergunta elle. '
Em c.sa do sr. Luiz Valognes. murmurou cila com voz fraca.!
Ah! agora me recordo!... E' a sra. Langon...Sou.
De quem salvei um dia a filha... Modesta, emquanto Valogncs saW;

Tava sen filho... hoje o Dr. Gerardo.
A sua memória é tão fiel quanto a ininha. senhor. Nunca se pa»^

•cut um dia »em que orasse a Deus jielo senlior. Disse-lh'» no castello d*
Koviça. E' a verdade.

(
FC!1§J

t
I

." ^ri;_i<vi"--iC«-*-s*_rt^-_uí_



1 1

K*^^

COMMERICIO
Jtio, 7 <lc outubro dc 191S.

NOTAS 1)0 DIA

'ASSEMBLlifAS COXVOCA DAS

| Sociedade Tulioo Manucsiiiann Lda.,
dia n, ás 3 huras.

i Empresa Coiistructora Rio Grande
lido Sul, dia u. ás ? lioras.

I Companhia Predial, dia i-t> a '
1 liora.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNGIADAS

firigada Policial ilo Districto Fc*
deral, paru o fornecimento dc 50 ca-
ivnltas creoulos, pclludos ou dc San*
RttC ílííl 14 •• Jislraila de Ferro Central do Ura-
sil, para o fornecimento 'dç material
éjectrico, dia iG, ao meio-dia.

listrada de lfcrro Central dn Brasil,
liara o fornecimento dc diversos arti-
«os. dia iS, no meio dia.- -listrada de ferro Central do Ura-
cil, para o fornecimento de 6.000
burricas dc cimento.'

Jvstrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de artigos divçr-
BOS, necessários nara a offlciiíà auto-
Kranliica da iiitondeiicia, dia 51, ao
iiléto-dia.

Estrada dc Ferro Central do lira-
til, para o fornecimento de óleos,
iutiri/icanlcs, eslopa e graxa/ dia 23,
tio meio dia.

lustrada dc Ferro Central do Ttifa-
fiilj para o fornecimento de macliinas
diversas, dia 24, ao m,cio*dia,

Administração dos Correios dn F.s-
tado do Kio dc Janeiro, nara o fome-
cimenta dc material, dia ,11, as 4
lioras.

fctoyd Brasileiro, para a venda ;las
cascos das vapores listrella e Onon,
lliu 31, ús 2 horas.

REUNIÕES DE CKUDORES
Fallciicia de Silva I.inia Ribeiro S;

C, dia p. á 1 liora.
Fallchcia de A. Nunes de Sá, dia-o,

às 2 horas.
, iFolleiicia de J. M. da Cama Ju-
aiior, dia io, ú i hora.

Fallencia de J. Alves & Andrade,
tlii i'j, á 1 liora.

fallencia de A, Coelho St C. dia
co. á 1 lora.

Fallencia de Fmygdin Pereira dc
l.unos, dia 23, á 1 liora.

CAMBIO
Hoillciii, este mercado alirin incle-'ci.-,o, declarando 03 liancos sacar a

Í2 7-I32, 12 1I4 e isolja d
Para a ncqtlisição das letras de co-

licrlura havia dinheiro a 12 5116 c
12 UÍ321I. .

Pouco depois dc iniciados os traba-
llios, o mercado passou a íunecionar
cm posição frouxa, sendo feito o for-
necimento dc cambiaes a 127132 o
12 1 j4 il.. e compra do papel parti-
culãr a 12 i\iO ti;

Durante o dia o mercado tornou-se
.'finda mais frouxo, vigorando, cm qtiít-
.si todos os bancos, para os saques, a
taxa dc 12 7I32 d., c nara a ncipilsl-
<-ão das lelras do cobertura, a dc
,12 n!;t.i d.

Para os vales ouro. o Banco do
JSraiil conservou a taxa de 121! 16 d.

Os ncjtoctos conhecidos foram reRij-
lares, fechando p mercado em condi-
cões frouxas, vigorando para o for-
iiccimoiito de cambiaes, as taxas dc
rs-3J1 £j e urlj-td.. c para a com-
lira do papel oarlicular. a de 12.0)32 d,

•foram affixadas nas tabellas dos
liancos:

A 00 dias:
tf.onilrcs . . v 12.ilida i2o!ò2
1 tamburgo¦ . . 5?-|o $74?
Paris ç-io $7ií

A' vista:
Londres . . .¦ -.- ni.íliGa 12 ilif;
1'ari? .- S720 $7-S
Ilainliiirgoi . . -. $745 $75°
Jthlia. . ' . ¦". - t S&52 $682
Portugal. . . .• 2S8Í0 11 3S004
TC ova York, , , .• 4?i8o 45-3-
Mohtcvldéo . . — 4Í-170
llcspanlia . . . SS.iS $887
Buenos Aires , •> íSKu; i$820
Bulssa .'..., S708 $800
Y.-ili-s co café . $7-1 $722
(Vales ouro ... 25233

1 Conmntnica-nos a -Agencia Geral
das Cooperativas Agrícolas do lista-
do dc Minas Geraes :

Cafés do sul e f Càfca de outras
oeste de Minas | procedências

& | Continuai I Cór I CJnimum] Côr
P li I

n$i3i a
io$823 a
io?s'9 a
Í0J212 a
9$yo6 a

1.
Il$i3i »
io$3:5 a
10Ç31Ç) a
1 of212'a
9J906 a

Observações
Mercado: calmo.
Cambio: 127I32, frouxo.
Pauta: S660.Pauta: S660.
As qualidades acima de 7 nao aeom-

panlianiiu relativamente aos preços, de-
vido as faltas de negócios da Europa,

Lagc Irmãos conimimicani-iios que
as suas cotações • de caie são as se-
Ruiutcs :

Typos | Por 13 l:ilos
I

3.
4*
S.fi.

I0$0OO
jo$6oo
10S300
lOÇODO
95700
9?400
9$ 100

(8-1

SANTOS
lím 5 :
lEntradas: 59.538 faccas.
Ucsdc 1: -204.78a Baccasi
Média: 40.95S saccas.
Saldas; 09,45: sàceas;
existência: 2.161.^96 saccas,
Preço por 10 kilos: s$8oiv.
1'osiçào do 'mercado; calmo.

ÀSSUCAR
Kulradas cm 5 : ?..K.ití saccos,
Ucsdc 1: 28.170 ditos.
Saídas cm 5: 4.041 s.tccoâ.
r>c.*rJc i! 12.317 ditos.
Saídas cm 5: 4.041 saccos.
Desde i: 12.317 dilo?.
lixistcncia cm ú, dc tarde: 146.

saccas,
1'osição do mercado: calmo.

ÇOTACüliS
I-rauco cryslal . , * . Seio a $54')
Crystal aiuarcílo . , . 5i'!o a $5110
Mascavo $,)fío u S-i<»o
llraneo. 3" sorlc , . . SI120 a 5Ó40
Mascavo ...... 54.10 a $480

AI.ÜOÍIAO
Tíntrãdas cm ?: 1.740 fafdu3.
Desde i: 6.82S ditoí.
Saidas cm 5: não ''houve.
Desde 1: 1.674 lürdoe.
lixisleilciu em C, do tarde: 9.0ÕS

ditus.
Posiçãü do mercado: firme.

COTACOI-IS
Pcrnamliuco Nominal
Krí G. do ííortc Nominal
1'arauyba Nominal

MtlUAS
D.- soberanos foram colados a 20$.

ficando com vendedores a este preço e
compradores ao dc in.$aoo.

>; Caixa de Conversão
r porto & o.

¦São (|iiem melhor ngio ungãm.
1- AVENIDA RIO 11UANC0, 49.

l.MTRAS UO 'IMIMSOURO
:As Iclraa papel foram cotadas no

«bate dc 7 1I2 c 8 -por cento, fi-
caiido com vendcdoiesi coitfonnc ti
data de emissão, aos extremos de 7
a 9 por cento, e compradores aos dc
ü a o. i|2 por cento.

Us neíocios conhecidos foram dc
pouca monta.
r-T-™*-- -¦-,¦¦ mu' ¦ ¦ '¦

j PINTO, IiOPBS & C.
Rua Vloriano Pcixolo, 174''—

Prcstani as melhores contas dc
café.

CAFÉ'
M0V1MKNT0 Dü MERCADO

K ihi Saccas
Uixislfcncia cm 4,

d« tarde. . . 3-|5.lil3
linlraikis cm 5 :

TI. 1». Central . . 2.14.020
Ji. 1**. lyCopoKlina . 535.080
Cabotagem .... 250.080 17.153

TIJOLO 1>K AHíiAIl
Rivalizando com o de proceden-

cia cslranseira, Preços excepcio-
naes"'. J. A. Gohijalvcs & C. São
Pedro, 49, sob".

UOliSA
lionlem, a Ilòlsa funecionoü anima.

<U, tendo sido realizado regular mi-
mero dc negócios.

As opóliçes geraes ficaram fracas;
ns de C. de K. de ferro, aa i\o <\ do
Thcsouro, as Populares, as ãcç5c5'.do
llanco Conimercial c as da Ucde Sul*
Mineira, sustentadas; os das Loterias,
as das Tcrrase as das 'Minas S. ,!r-
ronytno, mantidas; as apólices das

.1, *

Tolal . . .
Itiiiliarques cm 5 :

1:. .Unidos. . . S.9i3
llittropa t .'552
'Oáho 4.0011
Cabotascin. . • 5«

!*3 -Ti 6

14.

J;\islenci:i cm 5, de tarde 349.276
Kntraram desde o dia i de julho

cilú hontem 803.331 tsaccas e emhar*
ca ram em cgual periodo C46.G07 di-

llontcnt, este mercado abriu esla-
vcl, com regular numero de lotes ex-
|:oslòs á venda -e alguma procura,
tendo sido apuradas de manhã trans-
acções de 2.733 saccas na base dc
y$;<Hi, a arroba, pelo typo 7.

t .V tarde, foram realizados nego-
cios dc cerca dc 2.000 sacras, ao
mesmo preço da abertura, fechando
u mercado em calma.•Untraram p:>r cahotaRcm 42 saccas
c por harra n dentro 3S7 ditas.

A Kolsà de Nova Yuri: abriu com
â a to lioutos dc baixa.

Passaram por Jundiahy 49.706 sac*
sa?

7 0$100
1jS71.nl

O. do Porio, as 'Poimlãrcs
neiias, firmes.•vi;xdv\s

Apólices'.'
Ccracs dc i :oiio$, i,
ÍJilas jdem, 2, 2, a. . . .
Ditas ideni 10, 
Hilas idcni, 1, 1, 7, a. . .
Ditas idem, :o. 26, a. . . .
C. de li. de 1'crro, li, 7, 5.

io, 20, 25, 35, ,15, 5,
íou, 

C. do Tliesouro, i, 3, 5, 10,
11. 15. 15, 20, a. . . .

Municipaes dc £ so, port;,
c|juro5, 1, 

TJiias 110:11., cxljiiros, 13, a
Ditas dc 1914, port,, 10, 20,

20, i(jf 23, 30, a. . . .
I-l, de .'Minas LleraCí, de

1 :ooo$, io, a. . .
K. do Kio, dc 500$, íiuni,,

.1, 11
Ditas idem; 3, 
Ditas de 4 o|o, 50, 50,

100, (1
Cmnttntltiús:

Loterias N. d<
Docas dá liali
15, P. 'Noroeste,
Rede Sul 'Mineira, 20.

200, 
Ditas ideai, ion, a. . .
Docas dc Santos, noa'

50, n. ...... .
Debçttturési

Autarctlca Paulista, 10, a.

Mi-

SooSooo
Snj$000
SojSooo
.So;t$«'00
Do5$ooo

77i$000

773$oqo

Sàlibíwlo, 7 de Outubro <lè ÍOlft ^^^^^^^g ¦

':UA'-

ArjoJ . -, * -. •
Garantia. , . . .
Confia/iça ....

Estradas de Verro:
M. S. Jcronj-mo .
Noró.tste
C-oyaz 4
Rede Mineira. . .
Norle do llrasil. .

(,'. de Tecido*:
llrasil industrial ,
S. UelÍJC. ....
Alliauça
Corcovado ....
Petropolitana . . .
S. P. dc Alancata
Ijsperança. , . .
Carioca. . , '¦'•. •
America Fabril. .
Tij'iic.1
Majíéensc
Conf. Industrial. .
Mnaf. l;Iitminense

C. Diversas:
Docas da Bahia. .
D. de Mantos, nora.
Ditasa ao port. .
Loterias
T. c Carruagens
Cenlros Pastoril,. .
Xlelh. do Maranhão
flanscatica. • . .
Caxambü' . . . .
C. Urahma. . . ."A Noite". . . .
T. o Colonização .

üclmi/iireí:
Docas dc Santos .
America Fabril . .
T. c Carruagens. .
llrasil Industrial .
Tecidos Carioca. ,'1'cc. de Uotaf oko .
iMerc. Municipal .
Tijuco.
S. Alcixo. . . .
S. Helena. . . ..
l'rog. Industrial. .
S. ltosalia. . . .
Manuf. Fluminense
Tecidos lísper.iiiija
Anlarclica 1'áulisla
Tecidos Alliauça. .
S. II. 1'áhril. . .
S, 1'. de Aleanlara
Ce,ritr6s Pastoris. .
C. Industrial . . .
Iml. Cainpisla. .
li. U. S. Paulo. .
Tecidos Maitéinse.
Indiiilrial Maneira" •
Calcado CleVeland

903$000
300$000
8u?ooo

s8$ooo
30Í000
30S000 .
34$i><>n
l4$óo»

SoÇooo
j6o$ooo
I J050Õ0
17.ÔÍ00Ò
200S00O

J37$O0O
85$000

i3o$ooo
3ii$uoo

I Í0$'J0'J
l.'0$UOO

i-iíííooo
2UO$000
I45S000
3üo$ooo
J70$ooo

31IS000
I20$000
50$000

24ÍOO0 —

I2Í250
<"|J$Ü00
20$OOU

456ÍOOO
456S000
12$U00
S5$aoo
I9SOO0

4.0*000
:2o$oóo> —

i70$oon 125S000
205$000 —
7?2C0 ??000

so8Sopo
200$00p

200$UOO
I<)0$ 00 'i
1^0$000
207$000

2Ò5S00O
|,)2$000
Ioo$ooo
192Í000
lÜ5$noo
iogéooo
20I$000
190^000

— igbçào.ó
SpòSòòp i93$uoo
200?000
iíoSooo
i8o$oou

i;,o$ooo

200Çopp
io;Sooo
|ljO$000

igSSooo
1955000

i8o$òoo —

2pO$dOO I()05003
ÍOJJOOO

iSjíaoo
igòÇobo —

fiOÇÓÜÒ C;.$UOO
i6o?oou

I-J5Í00O
202fül!0 —

Á.f.-VA-XDBCA DO RIO DE
JA.VilíHiO

líenda arrecadada líontetn:
Em ouro '-. '8j:4i.|t.!.10
iV,:ü mapel i24t$6i$27Z

CÃES DO PORTO
..„»,.» .... .aporei « embarca ções . que se aflid*nl

Cáts do Porto (no trecho entregue à Compaíiiie i.ttHj Port)KelacJ» doi vaporci « embarca ções . que se aíliit' ho entregue à Cornpagnie f,d,H]
6 de outubro de 1916, ás 10 horas da «nanhâ.

aílid-iaili' atracado, ,11ont dia

»• m
EMBARCAÇÃO

?. carvüo

3
4—7

' I
7)

Wti 9
. S|ag,

P. 10
P. 10

10
P. 11

II
15
10
¦7
18

Mauá

Chatas.

Chatas.
Chatas..

Vapor..
Vapor.

KACXn

1 DRS. OLIVEIRA SANTOS • At.
BERTO ALVES RIBEIRO—Advo-
fiados. Escriptorio: r. Rosário 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS—R.
Buenos Aires ,u (antiga do llospi-
cio). Tel. Norlc 3430.

obswvaçoW

Vapor..
Vapor..
Vapor..

Vapor..
Vapor..

Nacionaea

.Nacionaes
!Xacionaes
.[Xaeional
:| Nacional

.1 Nacional ,
| Xaeional .
Nacional

Ingiez ...
Francez ..

Diversas.

Diversas
(Diversas

P* America?
("Progresso''....
(•'Amia"
llisiilrito Santo"''Fidelense"....

Vago.
IVago.

. Vago, ¦
¦:'. VaSo.

C|c. do
sllus".

\'ago.
Vago.
Dcsc. de

tab. H.

Ilamraer-

gen. da

üarro"" Am, Liafoüclie
I Treville" (Trans.

Ejcp. dc manganei.
C|c. de div. vap.
Vago.
Dcsc. de ?al
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabotagem.
Vago.
Vago,
\ ago.
Trans.

CLINICA MEDICA

dc í-assags.

dc passags.

Jlira »le ÍMiiias,
laia de 2 ks. .

Dita,, idem, lata
grande
CARNE S10CCA
Riu da Prata :

Patos e manias .
Mantas;' ....

Uto Grande :
Puras mantas. . .
Mantas. ._....

-Matta Grosso :
Paios c manias .
S. Paulo, Minas c
Rio
CARNE DE POUCO

Do Paraná e San-
ta Cáthariua . .

Dita do lt, Cirande
CIMENTO

7o$3oo a 72$ooo

545000 a íoíooo

Não hi
I$JOU o

i$iiío a
i$i6j a

IfVtiò a

i$iao a

$150 a
Coto a

iÇpo

1$300
1*320

l$300

i$23o

i$o5o
$700

Tolal
De 1 a o d dcórrcnle. .
Em egual ipèriodo- dc
19'5

207:(i7.1$'i03
«ÍOUIJ lS$2Ü2

S9o:ii75;:5

53$300 a
4Í!S.i'>0 a
.l.!$,!-»> a
33Í300 a

i.iS.ion a
33?300 :i

2KÍ,ni'i a

6l$700
S.lS.ino
,ll..$7i»
.(i$;uo

365?oi)
.1*3? 700

llrasil, 410,
tno, soo,

32ü|õoo
JI2Í000

i89$opd

73sfooo

4:5 $000
(|3q$õ6o

8.;$ooo

i?Soon
23$boo
30$00'J

,i2$.;oo
3JÍ500

,(3C$000

if)r,$üoo

'DifCereuça a maior em
191CÍ  4::oíií«o7

KECl-JIilvDOltlA DE MINAS- .
Arrecadação do dia 6. 3i.:"S5f'40
De 1 a-.í 141s709c.il!»
Em egual iperiodo do _

atino passado. . • ij-j^S,'?»1-

Preços correntes do mer-
cado do Rio de Janeiro
AllRÒZ NACIONAI,

Btllliado
Lísjtecial
Dijo superior . .'Dilo bom. • . •
Dito do norlc,
hratico

Dito regular. . .
'Dito idem, do

Norte, vaiado. .
ARROZ IvSTliANGEluq

(Agulha, dc r'. ,
Dito dc a». .
lnglei-,

ASSUCAR
Branco crystal .
Cryslal, amoféUo
Mascavo. . . .
li ranço, 3* sorte; .
Somenoá
Màscavinho. . . .

AÇ.tJAS MIXEitAlvS
Nãciõnaei :

Caxambtl' (-|S (.•fs.'i
l.ambary (4» «fs.)
CaiuliiKiuira (48 u.)
S. toúrenço Cl1*

«arraias)....
Salutaris lis Rfs-)

Estrangeirai :
Vióliy (50 ijarfs.)
Perrtcr (50 l;arfs)
Dita (:oo garrafas)
Selters (24 garí.)
V. Sílgadaa (48

garrafas). . . .
C. 'Moura tl&ií;-)

AC.UARDENTIi
1'oraly

Dova. ,
Callicdràl'.
Ilanileira
Res. .
Alpiínl .
Pyr.iuiide.
Whitc &

Sueca

Ilrothera

C1IAMPAGNE
l'raiu.-cia. . . .
Portugueza. , ,

COUROS

' Tor barrica
21 $1,0:1 —

Não ha
ájjSooò

-- 23$ouo
20$000 —
23$oou -.
^2$Ü0» —

i'or caixa

ijjo$ooo a 2io$ooo
i-'5fuou a Ujjouo

Sola SPelotas.". .
S o Ia M i ne-ira ,comnr.ini". . . .
-Sola "S. 1'aiilo",

comnium. . . .
Santa ¦Catlinrina,

( 11C Ia
Scfíuiidn c baixa.
Corrciro (o meio)
LVianadas, Itiferioraté (cada 11111). iC$ooo aAtanàilii dc Cáiri-

pos (cada um)
Ancora

Tor kilo
:$Soo a 3?ooo

2?.|oo a

sÇCoo a
2$So» a
«$.100 a

i5?ouo a

ÇIJÍ600' 
Nãa lia

35$o'ü'J a 3íí?-oo
Sí tu a
$480 a
$i(io 11
$621. a

Nãn ha
$440 a

S.-10
$500
S.(oo
fOto

?.|So

âS$'oob u
23$uuo a
2,t$'"'f»o a

asSrjoo :
?3?ooo

58$ooo n
V>$ooo a
;o$ooo a

Nominal

.-?S.ioo
3,Í$ÒpO
-3$ubõ

2.l5()')0
2.|$000

gS$ooo
j6$ooõ
roÇooo

4SÇ0Q0 •
(jS$o6o

Xotas da 'O\ico, .prala. nickel; lc*
trás do Tliesouro, coinpram-sc e ven-
deuL-se, Casa lieis, Candelária, 32.

(j 1203)

Angra . .
Cam;»os*. •
llahla, .
Bahia. .
ftfacchVi .
Aracaju'.

.M.coor,
30 eráos.
38 qi.ins.
40 grãos.

AI,1''.U'A
Nacional,
lístrãnfièira,

AZEITE
Pcnàlvaí lata .
ü'òrt; laia de

litros. . . .
Portugiiczi lata.
Prancez, luta dc

litroí . . •
Francci: hila.

J$5$0Qí»
155$obti
i45$oòn
i.15$ooi»
: tíjooo a i'3p$poo
Í455Ó0Õ a i'j'o$oòò
t,|*5?boÒ ,1 i<;o$õ6ò

4S0 litros

rSSo.io
48Ç006

i70$ooo
:Còjoòo
i5o$oòo
i5'o$6op

kilo.

ijpSona
35o$aop
2Ír>$ou:> a

$,i;o a
$3t'J a

3$000 a

'jSJ.íno a
iÇítiü a

20$ '.-"I -T
.líooo a
Pòr 100

25Õ»OO0
260|060
270Ç0Õ0

$360
?350

3$o-io

30SOÕÓ

353OO
hiios

CUA"

Verde. , .Preto. . . .
CACAU

Uahia . . .Pará. . . .Pybrnambuco .
CEBOLAS

23$000 a
-3?ooo

2$S00

3?ooo

3$000
2S400

l??500

1C$000

26$000

Kilo
9$ooo a i2$oofl
0Ç000 a 125000

Kilo
Não ha
Não ha
Não ha

Cento
2$Soo aKio Grande. , ,

. EUVII.HAS
Naciõnaés , . ,Ditas estrangeira* 

1'AltINllA DE MANDIOCADe Porto Alegre:
Especial
Peneirada ....
Pina'.
Grossa

Do Laguna:
Ç»ros"sa,

3$20O

Nominacs
no?ooo a uoÇooo

35$SOO n 3C$ooo?S34ç>b a 3o$ooo
32^200 a 34?/00

Não ha

i?$5Ó0 a
17S000 a
16*500 a

,-.¦;;,¦,,,•,,• ¦ • : i/SPoo a i8$9oo1--A-RISIIA DU TRIGO
(Por saccos dc 44 kilos, preços li-

qilldos)Moinho Inales
Iluda. Nacional. .-Nacional
JJraHilpjrn

Moinho 1'tutnUicnsè
Eyiçcial i7$ioo aS. l.wpoldo. . . , i7$ooo aOi;;O lóSsou aAfinlio SiiiUa Crus
Pemla 17S500 a.Santa Cruz , , . i7$ooo a
Paiilicé.-i iúSíoo 11

1'EI.IAO
Prelii íou hilosDe Porto Aleirre. Nominal

Jliuí lilnu-, dn terra u$3oo a i6$7oo

17$Soo
i7$,luo
iO$t'oo

iS$ooo
i7$5ou
17Ç000

i8$ooo
l?$50o
17^000

lòJ.ino a
suÇooo a
loS.íon a
13S300 a
i'8$30Q a
20$00o a
11S700 a
i'8Çí!íío a

88$oon a
G1Ç200 a

Apólices
Geraes dí

OFFliKTAS
IV11J.

1 :ooo$,
O.- do Porto; .. .
C, dc !•'. tlü Perro
C. do Tliesouro,s ,
S. da Haixada . .
Provísnriaâ . . .
1'itd

8o'3$ooo

T74S000
77.:? "00

lt. do Rio (4 "I") 8iSji,n
E, do líie, de soo?,

nn:n. . . i . . 450Í000
Dho Je M. Geraes ypsSboo
Ditas do '!•'¦ Santo Soo$ooo

Comp.
80t$000
0235000
77;$00o
7-:'í't)oo
7t>5$õoò
770$óoo
765S000
8í?coo

4;; rio o o
7o'5$0ÒO

igooMunieip. de
Ditas, nom. . . .
Ditas dc iiji.t, por!
Ditas nom. . . .

Dilo de 1004 . ,
Di!;:S ile 1914,'port

Bancos;
Cominercial* .¦ • ,
llrasil
Lavoura
Cotmncreio ....
Kacrõual
Mercantil

C. de St.
l*;:ião dos

tarios,
llrasil.
Minerva.

1 Btjíooo
H)--$"0')

3lS$oòo

1025000
Il)S!$QÓ0
iSbífOO
tpoSooo
3lb'$bõo
313Ç000

gUVÚS'.
Pr.iiirlc-

1575000
¦òi$ooo —

JI.5Í000
8õ$ooo 17 i$ooo

I75$ooo

;isÇoóó 205$ooó

2S5000

libras)

kilo

ALPISTA
Xaeional; .¦listrãneeira.

ALGODÃO
Sertões. . .
Primeiras ser

I HREU
Claro (2S.1
lvscuro. ide:

HATATAS
Nacional, -por

BORRACHA
Jlaíigalieira, con-

forme a qitalida*
dc, por 15 ks. .
liAC.VLHAO

i\j qualidades . .
Peixilim
Oasnc
Nontepa. ....
Escóssiá

li ANUA
Danha

Alecrc. laia
küos. . .

Dita, idem,
:o kiloa . .

Dita da La
lata grande. . .

Dita dc )t.-.i:i!iy,
lata de 3 Ks. .

Dita idem, laia
grande

ci_?ooo T 3Í000
tSonp

$2Íci a $j.io

05*000
64 $0.00

Porlo

rala

,-;:;".i,

6q'$000

58-jo

Dilo idom, de San-
tu Calliariua , ,

Dito niãttteiga. . .
Dito de cores div.
Dito uiulatinho., .
Dho amendoim. ' 

,
Dito; Iiranco, idem.
Dito, vermelho, idem
Dito, enxofre. . .
Dito. branco, es.

trangeira. . . .
Dilo. írailinlio, idem

I''l.'MO
1'tinio cm corda
Pio Novo:

Especial
Rejiular

. Mui ile .Minas:
Segunda
Primeira
Terceira .....

, Goyuiio;
Pspccial
RíRulSr

. i''i:.\io i:m eqliia
Do Rio C>raudc:

1™. amarcllô. . . i$j,"o a
-!l. ideni 1 Si00 a
r\ conunuin . . 1SÍ50 a
2". idem 1505b a

ERUTAS
Pcras, calva ...
Peras, caixa. ... —

, Mangas caixa. . .
Uvas Rio Grande,

caixa 
GORDURAS

Ki" da Praia, idüu
liio Grande. . . ,
M;.l.-i'louro ....
Xaríuieadas do in-
terior
GI.VCEltINA

1GS700
25?000
16^700
i6$7O0
20$000
2I$700
13Í300
21$300

00$O00
b.i?;ou

Tor kilo
i$6oo a i$700
15200 a 1J300

I$!00
iS.ioo
$800

2?200
1Í601Í

t$ooo a
l$2Òo a

$000 3

e$ooo a
V$3õo a

iS.lío
15150
I?JOO

VINAGRE
Por pipa

Uranco .i.ioSjcioo a 35n$ooo
Tinto 330S000 a 35o5ooe

VKLAS , .
Grandes, de J e 6,

caixa de 25 pa-cotes. ..... i4$70o a I4$7°e
Pequenas, de s e f,.-

caixa de 25 pa-cotes  9$.?oo a 9$joo
Fragata de ;. •cai'-'? '

xa de 20 pacotes 22$joo a 22Ç300
Locomoteras de 6.

c. de 30 paepte* 22?.ioo a 22$300
Carro, caixa de»30 ¦

pacotes. . . . J'»i(j$ioo a iG$i'oo
Carro- "Brasileira, I

caixa de 30 jiat § -
cotcst . . . tj i | ao$(joo a 20Ç900

Doincsticas caixa dc
25 pacotes . . . 2;$5qo a 2j$5oo

IíOcoinotoras "Bra-
sileíras, de 6, c,
de 20 pacotes . . 2.|$700 a 24$?oo

Condor, c. de 23
pacotes, .... 35?ooo a 33?ooo

Brasileira, caixa ide -
25 uacotos ;•*!•• P^SjÇooo a 35$ooo

Brasileira cm laja,
12 laias. . ¦. í .';* 3;$ooo a 37$ooo

Paulista, caixa "de
25 pacotes . . . 24S200 a 24$2oo

ypíranga, idem. . 28W00 a 2S$5oo
Colombo, idem , , 275000 a 27J000
Colombo 2 idemn ; í3$700 a 23$7oo

DIVERSOS
Agua-raz, por kilo 1Ç400 —
Atneudoim em ícas-

ca, por kilo . . 3S$ooo a 4o$ooo
Alcatrão, por kilo; . i$20o —
Cançíca, por inokfi. 26^7003 3o$ooo
Pubá de milho, 100' kilos  8$ooo a i4$ooo
Earello de trilio,

por too kilos. . 5$?0o a 65000
Gazolina, por ,caU* X7$6so.a iS$ooo
Genebra, por caixa 48S000 a 50^000
Kcrozeue, 'por caixçi iiÇojo a i2$ooo
Pimenta da Tntba>' *"

kilo. ....''. a$soo a 2$700
ti n ttuas do Kio

Grande, unia. . i$200 a i$400
í.adrilhos, por mi-

llit-iro 3.1o$ooo a 330$ooo
Mattc em folha, por
kilo ':. .. $360 a $5<io

Polvilho, 100 ÍKI05. 36$ooo a ;.(Siioo
Passas, nor caisà V' i8$ooo a ils$ooo
Presuntos, por lilir» 3$2oo —
Telhas, por niillicirn 330S000 a 330S000
Toucinlio, por. kilo S700 a Ç9C0
Taidúca nacional,

por 100 kilos . ., j6$ooo a 4,|$ooo
Tremoços, por too*
kilos 4o$ooo a 4'-f(>M

Vii/as do aço, por
kilo  $350 a $550

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Tortos do sul, "Satellitc". ... 7
Portos do Norte, "Jagllaribc". 7

Inglaterra c eses.. "Dcsna". . 8
Vifio e escs.. "Lcon XIII'. . 8
Gênova e escs., "Tomaso di í?.i-
voia".'  • 9

Nova York e escs., "Craslcr
Hall" , 9

Anisterdani c c--is-. "llollaiulia'.. i»
Inglaterra e escs.. lAraguaya".., 10
Rio da Praia. '•Voliairc". ... "
Portos do norlc. "Ceará". ... ti
Rio da Prata, "Sainara". ... 15
Nova Vork e escs., "Rio de Ja-¦nciro". . . Ti '• • - , • • '?
Portos do norte, {'Olinda'. . 18
Cnlláo e escs,, "Orrssa". . . i')
Bordéos c ases. "Garonun!.. . 20
Portos do sul, "Ruv illarbosa". 211
Rio da Prata, "Dc-fiia". ... 23
Rio da Prata, "Vàulian". ... 24
Rio da Prata ".Ilollandia". . 2;
Rio da Praia, "Arágtiaya". ... 20

.VAPORES.~Ã SAIR
Caravellás e ejes., "Arassualiy"..
Recife e escs., • "Itiuiucra". . .
Santos, "Tupy.'\ -;.-..-. ^.. . .¦• ; •

Amai ração e eses,; "Pyriiiçiis'...
Nova Vork e escs.)!'"•Sergipe-....
Pará e escs., "PirafiR/t.lí.:.'. . ..
Rio da Praia. "Moss.iró". . . .
Rio da Praln. "L-iTui XUI". . .
Portos do sul, ;".lKissuce". . .
Nova York c eScs., "'Tocanlvis .
Rio da Praia, "Tüinaso de Sa-

voia". ...'.¦'.
Rio da Praia, "ÍJiKsua"
Laguna c escs., "Anua". . . .
R!o da riatn; "llollaii-lia". . .
Nova Vork e escs.'. "Vullaire"..
líio da Praia. "Araguaya"; . . .
Cabula do Cabo, "Gleuorchy . .
Iinpuhy e escs... "liaiuiba". . .
Mãnáos e escs.. "nahiu!. . . ,
Rio da Prata, "Sirid". . . . .
Nova York e escs. "Cavour . .
Itòrdcàux e escs., "Sainara", . .
Portos do Norte "Ceará". . .
Aracaju" c eses., "lia|nicy'\ . .
Inglaterra e cscsj,. "Desna". . .

MOLÉSTIAS I)K APCIitOS,
DE CREANÇAS £ SYPHIMS

sem vazt-

Jiídoii a 86940o

so?t00 o

8V$8oo ,1

3:$5oo

57$ooo

H,l$ué'o

i:m O ltlüÀIi.KJO 1Í.E J.V.\.,)OT — JÜLES MAKV

Bcaü fort coiilcinphiva-a.:Xáo lhe iiciitlia á idéa que aqtlella mulher pudesse svr Mtircelliuai que
elle em sonhos via sempre elegante esbclla, com os olhos brilhante; e os ca-
liellos pretos.

'Para as suas recordações. Marcelina tinha íieado jovèri, formosa, con-
iinttara a ter vinte annos e Marcelliua agora era uma velha, curvada ?eto
cansaço, com os cabellos brancos!

—¦ Sente-se, minha senhora.
E offereccii-Hie uma cadeira de braços, na qual 'Marceilina caiu, como

aniquillada.
Jleaufort ficou de pé deante delia.
liouyo então uma longa pausa.

II

CONFISSÃO DOLOROSA

'Marceilina julgou que ia ter algum ataque,
t\s fontes batianylhc com violência. O .sangue parouri.hc nas artérias.
-fechou os olhos e apoiou a cabeça ás costas da cadeira.
ü'or fim, Bcatiíort interrogou-a.

Com que então, foi a senhora quem me escreveu esta manhã?*— Fui eu.
—- E foi a senhora quem n'otitro dia 111c mandou as flore; scecas, re-

tordação da minha mocidade?
Fui eu.
Então conheceu, teve intimidade com Marceilina, uvnha mulher?
Conhecia o stifficicute para que ella me confiasse o segre-dc da sua

Tida... o segredo das Mias lagrimas.
Vhl o segredo das sua. lagrimas! repeliu elle.

]•', levou as mãos á testa. Vaqticlle instante solcnne, acudiani-lhe á
cabeça tantos pensamentos, que receava enlouquecer.

Tinha na sua presença uma mulher que havia conhecido Marcelliua, 4
que ia dizer-lhe tudo'....

'Havia vinte e cinco anuo; que procurava penetrar o inyslerio do de-
jnpparccimento de sua esposa.

; Eis que chegava essa hora, a um, tempo temida e desejada. .
Então, coisa extraonlinaria, sentia medo, um medo institictivo s;;i

saber dc que. 'Agora, para retardar a hora '.daquella confisão, teria dado
tudo. Chegou a pensar que a iucerteza, em que tinha vivido, talvez valesse
mais... E calava-se!.,

Calava-se e tinha vontade dc dizer áquella mulher:
SaiiL vá-se embora, deixe-me viver na minha tristeza... Ia ador«

hncecr. • ¦ Ia morrer... Era melhor assim, pois a morte alliv^ava-rnc o co-
facão... Para que me desperta:

Voltou a si e meigamente, cote, a voz débil <le uma creança:
Onde a conheceu?
Em Paris.
Ha muito tempo?

«-» lia mais de vinte anno-'. _
m- Otie fazia ella? Como vivia?
*• Era mperavel e trabalhava para Tiver..

Upita.
Ihame. ... .

Bruta, cm latas de
ii \\i c es iiilüs

r,onra, sem vazüliame
L.onra, em latas de

12,1 |s c 25 kiloj
llraiica. sem vazi-
lliauit!

Branca, cm latas de
12 11 c c Sã kilus

Branca, cm latas-dc
,4 kilos ....

Htatu-a, cm latas ile
1 o s lutas, , .
JdANTlUCA

Modesto Galone, sor-
tidas

Uríicl 1'rércs. lata'.'
l.epcJcticr. laia -. -
Modesto üaloue, lt-
1-. llr-.im
De Minas. . . .

MILHO
Aiuarello, da terra
Dito brinco, idem.
Dito da terra,ntÍsto

MAIIJHHA
Ainertcanai né. . .
líoina. dúzia. . .
Spondc, dúzia, . .t
Sueco, branco, o pé
Dila, verniclha . .

Pinho dn Paraná
in (inaliJade . . .
a" qualidade . . .
Taboa

OLfc'0
Dc linliaça, lata. .
Dilo. barril. . . .

KIIOSPIiOROS
Olho
lirithanti

Nâo lia

Não lia

Nominal
Nominal

$700 a ?;oo

Í700 ?700

Kilo

4$üoo a .jÇooo

íjSioo a 4Çioo
5?'juu a síooo

5?100 5$ioo

GiíHKj 6?oüo

Gíioo G$ioo

Ç6.|üo C$300

G?5oo C$500

Não ba
Não íia

3Í00Ò a 3$400
Não lia

3$óoo a 3$8oó
sÇboo a 3$-'üü

/S400 a 0S400
9$?00 a 10S500
7?4üO a Hçioo

Suo a $420
15350110 a isjt?ooo

S9=o a 505O
1S000 a i$ooo
i$ooo a 1Í000

70$òoo a 70Í000
6o$ooo a óoíooo

— S220

DR. AGENOR MAFRA — Consulto-
rio: rua 1-uli de'Camões, 6, das 2
em deante. Residência: r. Riachue-
Io, 222: tclenlione 1024, Central.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons. Hospicio 92, das
2 ás 5. Res.: Marquei: de Abrantes
12. Tel. 288. Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
l"ac. de Medicina). Moléstias inter-
nas.'— Afjpl, dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospicio 8j,
das 3 ás s—Res.: S. Clemente 187.
Tel. 1710, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEI-
DA—Prof. da lfac. dc Medicina.
Cons.: r. Assemblea 87, da 1 ás 3,
3*s.» 5*s. e sablmdos, Rcsid. trav,
Criiü Lima 21. Tel. Sul 8n.i,

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mói.
das creanças. Vias urinaria*. Cons.
R. C. llomtlm 817 (Ph. Freire de
Aguiar), das 8 ás 10 e Sdor. Euzc-
bio 50, 12 ás 2. Res.: r. C, Bom-
fim 793 Tel. 785, V,

DR. ARTHUR DE VASCONCEL-
LOS — Assistente de clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Roso-
íio 85 (das 3 ás 5 lis.) Tel. Nor-
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria 286. Tel. Sul ifioo.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. moléstias senhoras, creança*,
sypiülts e eirg, cm geral. Cons.:
S. José 39 (pirar, ás 12 i|2). Res.:
rua D. Caxias O, (V. Isabel).

DR, C. BRAUNE —- Lonsa pratica
dos hospitaes da Euro|xi. Clinica
mediai. Esp. coração c estômago.
Cons.: rua de S. José, 112, da 1

DR, CAETANO DA SILVA —Esp.
molesteis .pulmonares. Cons. iruti
UrUBiiaynna 35, das .1 ás 4, á* ter-
çíis.i quinta^ le sabbados. Kesidi.
R. 24 de Maio, 154.

DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) —
Dc volta de «11.1 lonira estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-'
riátio, 99. Tel. N. 1957, Esp. em
vias unitárias, fiypliilln. c_ nkHc.
Cons.: das m ás 12 e 3 ás 4.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
dica, syiilillis., vias urinarius. Exa*
mes dc pus, escarros, urina, etc.
App. o 606 c 914. Cons. e res.:
r. Constituição 45. sobr. Tel, am,
Centr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
eis tente de clinica na Faculdade.
-Cons.: r. do Rosário 140, ás sas.,
4ãs. e Gas.', das 2 ás 4 hs. (Tel.- Norte 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.": mol. do esto-
nwffo õ do figado. Res.: rua Uru*
girar, 268. Te!, 1050, VilSa;

DR. GARHELD DE ALMEIDA —
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fac;, chefe do servi-

1 ço da Liga C. a Tuberculose.
Res.: S. Salvador 22. Cons.I 7
dc Setembro 176. Tel. G07.

DR. 'GUILHERME EISENLOHR,
. traia da tuberculose por processo

espeektl tendo conseguido a cura
radical em centenas kVè doentes.
Pratica o processo de "Fornalini".
Cons,: r. General Cantara 26,

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica dc adultos e dc ;creánças;Gynccologia c vias unitárias. Kés::
R. M. S. dc Copacabana C21 (Tel.
S. 1684). Consultas das 12 ás 14
hs. Chamados a qualquer lfBra.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sitltoriò: rua da Assemblea, 83, re-
sidendia: K. lliaoh^iclo, 332.;

DR. HENRIQUE. ROCHA — Do
llosp. da Misericórdia c 1'olJcl.
das Creanças. Cons,: 7 de Setcm*
bro 209 (1 ás 3) e S. Luiz tion-
zaga üt> (pharm. S. Luiz), das u
ás 14 hs., onde pôde ser chamado
ti qualquer hora do dia c da noite.

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica em geral. Tra ti
especial da blettorrhagta. Cons.:
Sete de Setembro n. 99, sob., ás 2,s„
4as. e (ías,, das 2 ás 4. Rés;: Mon-
çálves Crespo 25. Tel. 1181, ViMn.

DR. MARIO DE GOUVEA _ Cli-
nica medica, «partos c mol. de se-
«horas. Cons.: U, 24 dc Maio 64,
sobr. (s ás ú), ás cas., 4as. c
sextas-feiras. Res.: r. Bella Vis*
Ia 20 ÍK. Novo). Tel. ií>t* V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (executo ás 4as.
feiras), Ourives. 5; ás 3 horas.
Res.: Affonso Pcniiu n. 49.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
eialitlades: moléstias dc estômago,
coração, fígado e rins. Cons.: r.
dos Andradas 52, sob. (das 4 ii
5 lis.) Tel. 1736 N. Res, riui N,
S. do Copacabana 900.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sla. Casa dc Misericórdia. Doen-
ças do pulínãò, do coração e dos
rins. Cons.: rua José dos Reis 30.
A*s ir hs, Res.: rua Engenho dc
Dentro ii, 182. '

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doença:! internas, especialmente dus
creanças. Tel. 1553, Central. Uru-
guaraná u, 3.

OJjIMOA 5IKIMCA, MOLES-
TI.VS DAS SKNHOKAS,

SVPIULIS

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. de Miserioidia c do lnst.
de Assistência á Infância. Cons.:
Assemblea 08 (4 ás 6 lis.). Ites.:
Marquei d'e Abrantes1 189. . uet..
Sul, 17(11.

ÕmURGIA INFAXTIli.

DR. SYLVIO REGO — Do Tnst. de
Assist. á Infância. Cirurgia Reral,
partos, cirurgia de creanças. Res.:
V. llauna ML (tel. 266Ú, iSor-
te). Cons.: Gonçalves Dias 41 (tel.
C. 3061).

CL1MCA OUIURG1CA, VIAS
UIUNAULAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
hosp. de Berlim e Paris. Cons.:
r da Carioca 30 (das 3 ás C .hs.)
Rcsid.: rua das Laranjeiras, 80
(tel. 3056, C.) _

DR. CARLOS WERMECK — Cirur-
gigo da Sta. Casa., Cirurgia de
adultos e creanças; mol. das vias
uriuarias e das 6enhorns. Cons.:
r. Ourives 5, das 3 ás 5 hs. Res.
r. Senador Octaviauo 11. 5*. «L
Cent. 1042. ...

DR. CARLOS NOVAES — Memb.
da Ass. Franceza dc Urologia.
Trat. da blenorr. aguda e chroni-
ca, estreit. e prostatiles clironicas
jielas cíirrentfU tliermo-eUlticas.
C01W. r. Carioca 50, das 12 ás 17-

DR, CAMILLO BICALHO — Ci-
furgião da Santa Casa. Res.: Con-
de de Itomíim 150 (tel. 127-' Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 29, 3»«.i
eas. c sabbados, ás 4 lioras.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Saude. Molestias.de
«inhoras, vias nrinariiia,, hérnias,
liydrocclcs, tumores dos seios e do
ventre. Rua Rodrigo Silva n. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Miscricor-
dia c Benef.- l'ort. Cirurgia, mol.
d':;s senhoras c vias uriuarias. Cons.
30, Ourives, ) ál s ta. Res.:
Passos Manoel 34- T. 3197, C.:
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AVISOS
ESCRIPTORIO

TVccis.vse de duas boas .salas, com
direito a iiètiliciró, \ sendo na parte
mais central da cidade; cartas a
K. & '!'., nesle escriptorio, O 1130)

CÓRRIÍIO — Ksla repartição expe-
dita malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Itaituera, para Vicloria, lialiia, -Ha-

ceiú e Kceife, 7 recebendo impressos
átó ás 5 horas, ..cartas para o interior
até ás 5 \\i « itferu com porte dujilu
até ás 6.

Phiiifs, para üaliia e Liverriool, re-
cebendo impressos até áí S horas da
nxinhií, cartas para o interior até ás
Si|.-, idem com-; porte duplo c para
o «xterior ate á» o*.

Atnanbã:
Sergipe, para lí;iltia, Tíccifc, Pará,

San Jnan e Nova. York, recebendo
Impressos até á3. |^'l»oras da manhã,
cartas para o i.-itc'rlor até ás S i|-',
idem conv porte duplo e para o exte*
tior ate ás o. | íj

Itassucâ, para Santos,; P-araná, São
Francisco c Kio Grande do Sul, re.
cebendo impressos até ás 8 horas da
manhã, cartas para o interior até ás
$ i\2. idem com porte duplo até ás 9
e objectos para registrar até ás Õ
lioras da tarde dc hoje,

DU. ANNIBAL VARGES — Mol.
das senhoras, pelle e trat. especi
da sypliilisi App. electr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes Freire
90, das 3 ás d liS". Tel. 1202 l\.

DR. JÚLIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias de senhora?.;
Kcs.í K. Ifeliic dn Cunha, 43. Tel.
Villa y.io. Consultas: de 2 ás 4 c
das 7 ás o hs. da noite, ua XI,
liarão de Mesquita 241.

DR. JOSÉ' CAVALCANTI — Cli-
nica medica c syidtilis. Cons.; Sete
iie Setembro i;,n, das 10 i|j ás 12
e das 4 ás 5 í]-:. Rei. r. Senador
Octíivuino 238.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cm geral, .jiartos, mo!s, das
swdtoras e syphilis. Cons.: Av.
Mem dc Sá 115, (das 2 ás 6 hs.)
lies.: r. tladüock Lobo n. 6,

D0J3XCAS MBNTAES E
NEKVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — I'roí.
dc clinica da Pae. com freqüência
dos priucipaes liosp^ europeus.
'CoíH.: r. da Assemblea, 98, das 4
ás 6, aas,f 4as. c úas. lies. V.
da Pátria 335. Tel. Sul »s.\.

DR. W. SCH1LER — Cons.: sns„
4.1S. e tias., r. Hospício S.t. (das
4 ás s) e Cosa dc Saude Ür. Ei-
3.as, 5.as e sabbados («Ias 2 ás 3),
.ws. sais; e sabbados Idas jás ,t).
Res.: llambiná 40. Tel.. 114,1 S.

Pelle e sypliilis — Curas pelo"Jiiidium". c 01-1—llstqiiiiv
go, pulmões e iloengas ner-
vosas.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
.pelle L- mucosas, .tri ce ras eanecro*
sas, tumores fibrpsos; aríhrittsmo,
sypliilis o tnorphéa; neurastlienia.
doenças do peito' c dyspensia; 7
Setembro, 30, ás 10 c ás 14 lis,

moiestias 00 kstomãüõt
fígado, intustixos e

KEltVOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o lia-
bito da embriaguez, por sugse.sião
o com o;, medicamentos "Salvinis,"
e "Gottas de Saude". R. Carioca
31, 3 ás 5, Tel. Central 5O95.

INDICADOR
ADVOGADOS

DR. AMAL10 DA SILVA — Rua
Urugiiàyaha 7, irt, andar.

DR. ALÒYSIO NE1VA — Advogado
— Rua da Quitanda S — Telephone
Central S.

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo.
r.tIí) — Adcania custas, Escriptorio:
Carmo 71. Telepb. Kortc 4b';.

DR. BERQUO" COELHO — Rua do
Rosário 81. Telí ,*ojr, Xortc.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. IV) e SALGADO FILHO —
Advogadas. Rua do Hospicio 11. 27.
Tel. 5304, Xorte.

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LHÔES PEDREIRA e JOÃO PE-
DREIRA_.\dvoKaiio5-- Rua Buenos
Aires 11. 12.

DR. FLAVIO J. PARETO — Advoga-
uo. Rua do Rosário n. 70.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Causas comméraacs c in ven tarios.
Adcanta cuMas. Uruguayana 7; —
Residência: ]'. de Botafogo 3S4."PcnsSo Mágcstic". Tel, Sul. 031,

DR. HEITOR LIMA _ Rua do Car-
mo r.SÍ. Tel. 4454. .NVtc.

DR. JAIR CUNHA _ Advogado _
Rua S. 1'e.l-o 8.-. T. .-i^i. ,\0rlc.

DR. MILTON ARRUDA— Procesíoa
eiveis, conituerctacs e orphanologi*
cos; dc aposentadorias, montepios;
tem reprc.-cnlautcs nos Estados c em
Portugal c adcanta custa. — Sacliet
o, 4. Tel. C, 3t0o. 

"

MOLÉSTIAS DO PCbMAO,
CÒRAOAO E APPAKELHO
DKiHSTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: hrgo dc Santa Rita n. 10,
das 2 ás 4. Res.: na Dr, Dias da
Cruz 11, 301, Meycr.

Clinica incdico-ciriifglcii dos
<lrs. Feliv Xóguelrn o Julio
Munteirü, ti rua Senador
Eiizcliio S38, Tel. X. 1186.

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
partos e mol. de senh., hydrocele,
estreit. da lirethra, fislulas e cor-
rim. Trat. esp. dá sypliilis: appl.
dc ''606" e "914", (11 às z) Res.
trav. de S, Salvador 211.

DE. JULIO MONTEIRO — Med.
do lio.;,, de S. Sebastião. Mol.
internas, .jíuln^o, coratjaío, fígado,
estômago c rins. Mol, infectuòsns
sypliilis. ele.) Das ; ás 4 tii. Res.
rua dc Ibituruiia 35.

TRATAMENTO DA TUBEK-
OÜLOSB PULMONAR PELO
PS KL" MOTHORAX AKTIE1.
ÇIAL

(Processo do Eorlaiiinl)
DR. EDGARD ABRANTES — Cons.

r. S. José n. ioõ (2 ás 3). Tel.C. i.S37. Reíid.: r. Barão deFlamengo n. ir. Tel. Sul 9C0.

MOLKSTIAS DAS CREANÇAS

DR. MONCORVO — Director {uad.
do I. de A. á ln£. do Rio de
Janeiro. Ch. do Sèrr. dc Creanças
tia Policli. Esp. doenças das crean-
çaa c pelle. Con?.: r. (i. Dias 41,
às ií h.s. Res.: Moura Brito n. 58.DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
dc Medir, ç do lnst. de Assist.
ú Inf. CI. medica e das creanças.
Cons.: Gonçalves Pias 41J. Tel.
3061 C, das 3 ás 5. líef.: S. Sal-
vador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

DR. MARIO REIS — Do hospital
de X. S. das Dores. Consultório:

*U .\jKtHliléa j;_,_ da» j in 4,

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA —
!Bx'-ihterno dos Hosp. da Miseri-
cordia e S. Francisco dc Paula.
Cons. a rcsid.: Avenida Gomes
Freire 12?. Tel. V. 4-0,1. Con-
sultas das 3 ás 6 da tarde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO—Com
pralltea dc hosp. da Europa. Cura
rápida dos estreitamentos e metri-
tes clironicas pela elcctrolyse; lt.
lluenos Aires 101 (da 1 ás 4).
Tel. N. 4241.

DR. NABUCO DE OOUVÊA —
Professar ái Fac. dc Medicina.
Chefe do serviço cirurgico do Hosp.
da Saude. R. 1» de Março, 10,
das 4 ás 6. Tel. 81G Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado e laureado pela Faculda-
dc dc Med. de Paris, ex-interno
dos Hosp. de Kiri». Con-s.: Av.
Rio Branco 25", '-«, 3 ás 3. Tel.
040. Res, V. da Pátria 11. 220.

DR. LEÃO DE AQUINO — Da
Acad. de Med. do Hosp. da Gatri-
hoa. Res.: Costa Bastos 45. T.
25I1, C. Cons.: Geri; Gamara 11Ç,
de 1 ás 3 (cxceiilo nas 4,as (ei-
ras); e nos «aMiados das 3 ás 5.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia Re-
ral. Moléstias das senhoras. Vias
uriuarias. Cura radical das her-
nias. R. Quitanda, 27, da 1 ás 4-
Res.: R. Visconde Silva, 38, Bo-
tafogo.

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CREAN-
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: R. Assemblea
74 (das 3 i|a ás 5 lis.). Res,: rua
Ruy Barbosa n. 45S.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
— Da Soe. de Med. c Cirurgia,
com pratica dos hosp. da Europa.
Res. e cons. lt. São José 40.
Consultas ás e.as, 4.as e 6.os, dc
1 ás 3 hs. Tel. 318 C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe
do serviço dc jiartos da Polyclini-
ca de Creanças da Santa Casa.
Tel. V. 2269. Res.: Hadd. Lobo
462. Cons.: rua Uruguayana, 25,
dus 2 ás 4 horas,

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
tos e moléstias de senhoras. Rua
Conde de Bomüiiii 577. Tel. 1171,
V"la.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do R. de Janeiro
c da Ass. Aux. Af. da Est. de K.
C, do llrasil. Cons.: Hospicio 83
(ás 4 hs.) Res.: R. Monte Ale-
gre 313 — Saula Thcreza.

DR. DACIANO GOULART — Da
1'olyclinica de Creanças. Cons.: r.
Uruguayana 25, das 4 ás (í hs, T.
3762, C. Res. Rua Hadd. Lobo
no. T. 1140, Villa. **•

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul-
torio: rua do Hospicio n. 68. Re*
sidencla: rua Palmeiras 50 (Bota-
íogo).

DR. HERCULANO PINHEII"0 —
Partos, niofestias dotl senhoras c
creanças. Consultas das iíí á* 17
¦horas. Uruguayana lofi. Res»: rua
do Lopes 154, (Madurei ra).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua dia Assemblea, 98; á* lerças
quintas c sabbados, das '15 ás 17
horas; Res.: Uoulevnril 2S de Re-
temUra 348 (Villa IsabclJ. . Tel.
Villa 1.073.

DR, LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Med. e do Hosp.
da Misericórdia, Cons.: rim Gal.
Câmara 116, (2 ás 4). Tel. N.
2Ú11. Res,: lladdoclc Lobo 41O.
(Tel. Villa 326).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cons.:
Uruguayana, 105. D;is 2 ás 4. Kes.
S. Francisco Xavier 31^*

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Med.
da M-atcriiid. Dipl.l pela Motel
nid. Tarnier, e com longa pratica
nos Hosp. dc Paris. Cons.: Hos-
ipicio 83; sas., 4as. e Gas. feiras
(2 ás 4). Tel. 3770, N. Res.: lt.
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da Fac. de MeJ. e medi.
co adj'. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37, das 3
ás 5. Tel. 1043, C. Res.: Lcran-
jeiras .154. Tel. 5S58, C.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do
serviço de gynccologia da S. Casa
de Misericórdia. Cons.: Urugaaya.
na 33, das 3 ás 5. Res.: Gal. Ca-
niara 3:8, sob. Tel. 3067, Xorte.

DR. F. TERRA — Prof. da Facül-
dude-. do Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros. R. Assemblea
n. «o; das a áa 4 horas.

DR. -SILVA ARAÚJO FILHO -
Assistente dá Faculdade dc Medi-
ciniu Rua 7 de Setembro 38. ns
3 lis. Tél. U. 5510. Res.: Mar-
(iiiez de Abrantes 67.

PROF, DH. ER. RABELLO — De
volta dá Knropa, reabriu o coii-
cultorio. Trata pelo radium os lu-
nioreí e -outras duenças da t>e!lci
cons.: rua da Asíembléa ul. 85.

MOLÉSTIAS DE OLHOS,,

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo 3a Carioca, 8 (das 12 ás 4).
todos os dias.

DRi PAULA FONSECA • Consulto-
rio, r. Sete de Setembro 141 (das 2
ii 3 hs. diariamente).

OCULISTAS

DR. AMELIO TAVARBS - Oculista
Livre docente e Assistente da Fa-

culdade. Cons. rua dos Ourives 5.
DR. MARIO GÓES - Assistente da

Faculdade.-. Consultório :-T. 7 de Se-
lembro n. 38, das 3 ás ste. Tel.
Ci 5510. Rcsid: Barío Flamengo
32. Tel. S. 1440.

DOENÇAS DOS OLHOS, OV-
VIDOS, NARIZ e GARGANTA

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PAUTOS c VIAS URINAR1AS

DR. CARLOS DE FREITAS —
Pro:'. da F. da Bahia. Cons.:
Uruguayana 21, 1 ás 5- T. 40.
C. Res.: Trav. S. Salvador Oi,
H. l.olm. T. 1024, Villa.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
¦Cura licmorrli. utcrina«, corri men-
tos, suspensão: etc, tetn operação.
Xt>3 casos indiciados, evita a gra-
videz. Cons.: R, 7 de Setembro
118Ú, das o ás 11 c da 1 ás 4- Tel.
1.59".

PARTOS K MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade, lie:;,: rua
Riadhuclo n. 247 (tel. C. otS).
Cons.: rua Carioca n. 47 (das 4
em deante). Tel, Cent. 3.217,

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO c CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Casa, Com pratica dos^ Hosp. da
Kuropa. Cons. r. Carioca Go, 3
ás 5 hs. Tel. 27^7, C. Res.: Al-
zira Brandão, n. 9. Td. 2S38, V.
Tel. Maternidade 555. C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SKNHOKAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA *-
Docente livre da i*'ac. dc Med.
Corta. R. Assemblea, 28, terças,
<juintas c sabbados, ás 4 horas da
tarde. Res. R. D. Carlota 63,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
lestias de senhoras c partos. Cous.:
Assemblea 18. Res. rua das Lc-
ranjeiras â"-l-

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Março 18, da i
ás 3 horas. Residência: praia de
ltotafogo in.j.

DR. RODRIGUES LIMA — Pro-
fe^?or da Faculdade úc Medicina,
Consultório: r. Aascmblca 66, re-
sid,: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Assemblea, süt 2as., das. e
6as., das 2 ás 4 horas. Tel. C,
1000. Res. Praia de Botafogo 100.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SVPHIL1S

DR ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. da liur., meinb.
da A. de Med. Sub?. no serv. de
mols. da pelle, dc 1'olycl., etc. C
.Rodrigo Silva, 5 (tel. iari, C. R.

j, hU Aila*lis», 17a, Tt ât 1.9L.

DR HILÁRIO DE '30UV4A —Das
Universidades de Paris e HoiUel-
herg. Prof. da Fac. do Rio de
Janeiro. Cons. Assemblea 26 (das
2 ás 4 horas), ás sas., 4as. e 6aí.
feiras. Tel. UQ57. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. 321, C.)

DR. R. DAVID DE SANSOM —
Consultório: lt. Assemblea 26, das
2 ás 5 horas, ás terças, quintas c
eabbados. Tel. C. 1957. Res.: r.
Peruira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E BOCA

DR. EURICO DE LEMOS, .proles-
sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Rio, com 20 annos de iprati-
ca. Cura garantida e rápida do
Ozena (felidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Carioca,
i.l, so., das 12 ás 5 da tarde.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. de Berlim
Vicnna. Cons.: r. Uruguayaua 21,
das 3 ás 6. T, 40, C, Res.: Santa
Jso.phi.-i 77.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assistenle da clinica do Prof.
Urbanlscliilech, de Vieuna, Rua
Sete de Setembro, 82, das 2 ás 4
lioras.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FI-
LHO- Especialistas: ouvidos,na-
riz, garganta, vias urinarias c ope-
rações. Cons. rua Sete dc Setcm-
bro 63, 1" andar, <le 1 ás 5. Ites,
r, Fcíix da Cunha 29.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

DR. AUGUSTO LINHAHES —
Chefe dc clinica na Policlinica. Ex-
assistente dos Profs. Killian, Gutz-
inatin e Brulil. Cura da gaguet
(proc. Giilztnaiin, de Berlim); rua
Uruguayana 8, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CO-ESOPHAGOSOOPIA

Dr. Castello Branco ---
RUA DA ASSEMBLEA N. 34-

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da V. dc
Jled. Ex-assist. do Prof. Brieccr
(Ureslau) c do Prof. Killian (Her-
lim), Uruguayana 25. 1 ás 3 i|-.
T. 37C2 C. Ites.: Russcl io. (T.
375" C.)

MOLÉSTIAS DA BOCCA E
E SEUS ANNEXOS

AUBERTIE — Cirilraião-dculista —
Especialista — Rua 15 de Novcm-
bro 33. Tclcph. 1838 — S. Paulo.

DR. J. TELLES — Especialista cm
moléstias da boca. Coita.: das 7
ás 19 hs. R, Lucidio Lago 16 —
Mcyer.

ANALYSES CLINICAS E
MICROSOOPJA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Proí. da espcci.-ilid. na Fac. dc
Med. do lnst, Pastcur de Paris.
Trabalhos ipara diagnostico infcd.,
flnalyses chimicais, exan^cs micros-
copicos, etc. Urügiiayana n, 7.

DR. HENRIQUE ARAGAO e AR-
THUR MOSES — Laboratório:
rua do Rosário 134, próximo á
avenida Rio Branco. Tel, 4480,
Tel. dc rcsid. 1023, S.. e S 19C
Ex. dc urina, escarro, fezes. Rcac,
de Wnsscrmann, etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) —
Syphilis: 914 — 606. Mol. infe-
ctuosas; vacc. de Wright. An. de
urinas, sangue (typho, malária, «y-
jilillis), escarros, etc. 1° dc Mnr-
ço 13, 9 ás 11 e de ¦ ás 5. T.
5303. N.

ANALISES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO, MARIO
BELLETE e BLAKE SANT'AN-
NA — Analyse completa 25$. La-
boralorio Chunico dc analyscs; rua
Sele de Setembro 11. IJ3, Tel.
1896, Central.

Serviços médicos, pliiirimiccti'
ticos, dentários o visitas a
«loniiciliu

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
nllopatlias o -hotnocpathas dc re-
Bpè ita bil ida do moral. Mensalidade,
2?ooo. Dircctores drs. Bpaule Pin-
to e Ernesto Possas. R. Frei Ca-
neca 133,

TRATAMENTO DA CüTIS
CRAVOS, espinhas, .paimos, sardas,

desapparccem com. o uso do Plií-
lodcrini, de Samuel dc Macedo
Soares. Philodermia creira;, 2$ooo.
Philodernia loção, 3$ooo,

ORTHOPEDIA

CASA ORTHOPEDICA — Av, Go
mes Freire 17. Tel. 1806 C. Con-
stroem-sc peruais « Unamos nrtiíi-
ciaes, fundas e instrumentos de ei-
Tttrffia c app. ortthopcdicos para
qualquer deformidade do corpo.

CIRURGIÕES DENTISTAS

EMÍLIO DEZONNE — Cirurgião-
dentista. Diplomado, com longa
pratica. 1'rcçus e condições de pa-
gainento no alcance dc todos. Cons.
eleetro-dentario. Alto da Coníeita-
ria Japão. K*t| do Mcyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista em extra-
cções sem dòr c tratamento dc fís-
lulas. Das 8 ás 17 horas, nos dias
úteis. Gonçalves Dius 23, sob., tel,
ç.udo, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Diplomado rpeta llíscoli Livre
de Odontologia . do Rio de Janei-
ro, com 10 annos de pratica. Cons.
r. Uruguayana n., 31 (tel. C.
1C70).

DR. J. TEIXEIRA DA SILVA —
Formado pela Faculdade de Medi-
cina do K. de Janeiro, Consulto-
rio: li. Uruguayana 31. Tel. 1670
Central. Das 8 da manhã ás 8 da
noite.

DENTES ABALADOS — Pyorrliéa
«Ivcolar — O cirurgião dentista
Hugo Silva, npplica a vaccina au-
togena de Wright. Cura j-adical c
perfeita consolidação dos dentes.
Quitanda 66, i" and.

PARCEIRAS

ANNA C. TEIXEIRA LEITE —
Parteira da Maternidade, da Facul-
dade, alumnã do curso medico;
Rua General Delgado de Carvalho,
51 (ant. Industrial). T. 1871 V.
Attende a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parteira formada pelas Fac. de
Medicina tle Huctlos Aires c Rio
«le Janeiro. Res. e con*.: rua
Màrqucz dc Olinda 11. 33, llota-
fogo.

PHÀRMACrAS e DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório dc pmductóschi mi cos c pharm. F, CAIA. Com-
pléto soriimeiito de drogas. Sc-
cçâò de homoeapatliia. R. Senador
Euzebio z.18. Tel. 1186 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde llomiim 436. Drs.
José Ricardo, das 9 ás 11. Alinei-
da Pires, de 1 ás 2. Arseno qui-
nol, para os fracos. Cyano, (lonol
e Bleno-thnnato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELI-ETI — Hu-
mnytá 140. T. 1048. S. Compl.
sort. de drogas e prodilctos. pliarm.
Cons. Dm.: Emygdio Cabral Ca
ás 10) c Santos Cunha (10 as 11).
Grátis aos pobres* ,

PHARMACIA CRESPO - Conde
lloiníiiii 2}» T. 247!). V. Cons.:
dr. Camaclio Crespo, 9 as 11; 'ir.
P de Soua, 8 ás o "a m- e,4
¦!m 5; dr. l.inneii Silva, das 7 as
8 n.: dr. S. P. Lima, 2 as 3.

PHARMACIA ALLIANÇ^ -, Ce.

aa. Carvalho (9 ás 10) j (• ?' '
paio Cprrca (io ás 11); UÁ.,i 1'.'checo .2 ás ,.,); A. ,., 

"?, 
!,. 

'.

vÍLOL'JpSr,4-). D?' ''» «Eli!VILOL. Para phosphat ua, neu.rastlictiia. ' la
PHARMACIA PEREIRA DF sinZA - Laboratório c drogaria,'-Tonisoltas médicas di»rianicn"ic T '

Villa 2030. Rua 24 Uc Mai,, ,,v(Est. de Riaelmelol. ° "'"
PHARMACIA LARÀNJJEiras

Tel. 5754. Laranjeiras jüí. (¦„,.Drs. Leopoldo da Prado (.. 
'",

10); Souza Carvalho (10 á-; n'.Fabrica c dep. do "Panlnfórniio"
para tos&s, rcsfíriados. •*í,,'-!,r,'
chc". I1"11*

PHARMACIA HADDOCK LOI-n
CM. Capeleti) _ R Uad u,C• 204. T. V. 1387. Fali. dn ,.'•"?¦vieirato de llorgcs, do Etixir ,Citro-vieinato c Dcptirsan, r'„.'

dos drs. A. Alves e M. Ai-il,'Othon Pimentcl c loão Coimb'-PHARMACIA FERNANDES !_ 1 - .
tabeleciila em 1880. It, Oillele nTel. 4066, C. Cous.: l)r<. M \,'varro (9 im 10); R. Freire (ii ásia); Bcmfica (1 h.); L. Murand
(2 ás 3). .Garantida manipulaçãodo recettuano medico.

PHARMACIA POPULAR _ \)f
João Corrêa, R. Arcliius Cordel-ro 212, (Meyer), Tel. 1403. VillaConsultório clinico diário: dr. He'.miro Valvcrde (8 u|a ás 10 da ma-oliâ); dr. Gonçalves Júnior (10 j<it da manhi); dr. Artidonio P-m-
plona (11 & 1 da tarde); dr. Os-car Carvalho (1 4s 3 da tarde),dr. César de Sarros (1 á< 1 ,1,,tarde); dr. Luiz Andrade díis 7ás 8 da noite). '

H0MOEOPATHUA

PHARMACIA HOMOEOPATHICA
— De Araújo Nobrcga e ('.Colnpieto «ortiniento dc drogas ho-- moeopatli. recebidas direct. Espl

ipliarm. "Niiuphea Virilis", paia aeura da impotência; V. Pátria .¦„
PHARMACIA HOMOEOPATHICA.—S. F.co dc Assis, de Alciuo Bar-roso & Ci r, S. Francisco .Na-vier 400, Prus purs regulariza ccombate a prisão do ventre, tubo2$ooo; dr. Américo Tavares, coiu:

gralis, diariamente, 8 ás 9.
ESPECIALIDADES PICAI!-

MA0EUTI0AS
DERMOPHENOL — De S. de JU.

cedo Soares, cí£i*iz na4 i< cdriis,
eczeinas. empingeus, JUNIPEKUSPAULISTANUS - empr. ha 9 a„.
nos na impotência viril. Vidro, 5$;Pelo Correio 6$. Pharm. Macedo
Solares, r. Senador Euzebio 121.

EUPLINA — Formula de Orlando
Rangel. Na toilcttc das senhoras
lião tem rival. Usa-se no banho:
como dciilrificio; nas farinas e
mol. da pelle; cm gargarejo c cminhalâçõcs.

GUARANESIA — (Mols. do esto-
mago, intestinos e coração; "litia-
rauesia". Um cálice ao deitar, ao
llcvanliar, ás refeições, evita mui.
tos soiírimeiilos. Nas pliarnillcias e
drogarias. Dep. Campos Heilos eC". Uruguayana 35.

SYPHILIS — Cura definitiva, séria,
sem injecção, pelo Siginarsol, des-
tinado a revolucionar a therapeu-
tica. Cada caixa 90 comprimidos.
Informações: E. C. Vautclet; 22,
1"; i" de Março.

DESUMiCTANTES
o 1XSE0TICIDAS

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de applícação rápida c mui.
to barata. Muitissimos aUestadoM
de fazendeiros e da 1,'eopoliliin
Railway C". Limited; rua (JuiUii.da 120, 3" andar. Rio. Sociedade
Auonvuia Fulminante Nacional,

ROBERTO ROCHFORT - T. 434.N. Autiscpticos, désiiifectaiitcs »
inseclicidas para plantas e gado,cm geral. R. do Mercado 49. Cai-
xa 1911, Rio dc Janeiro,

HIGIENE ALIMENTAR

SAL DE MACAU — Aos doentes il,i
estômago só ó permitlido usai
como ingrediente nos eeus alinuii-
tos, pela sua pureza e especial
confecção, o "Sal de Macau", da
Comp". Commcreio e Navegação.

LIVRARIAS

LIVRARIA ALVES, livros collegidci
c acadêmicos. Una do Ouvidor 11.¦166. Rio de Janeiro — S, Poulo,
It. S. Ilento, 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GY.YÍXASIOH

CURSOS PARA A ESCOLA NOR'
MAL — Dlrecçüo do fn-sp-. Esc.¦Francisco F. Mendes Vianna p d.'i
Prof. d. Raelicl de Moura. Ma-
triculas e informações das; 3 i|j
ás fi; r. Gonçalves Dias rí. 30.ESCOLA DE HUMANIDADES --
Av. Rio Uranco 133, 2°. Direclor
Alplicu Portella F. Alves; secr.,
Francisco Mfilheiros. Corpo docen-
te de i" ordem. Mcns. 20$, 25?,
30$, 35$ c 40$ooo.

GYMNASIO FLUMINENSE — In-
ternato c externato ivtra o sexo
masculino. II. 24 de Maio 43.Programma do Col. redro II.
parcellados, Dir, prof. J, dc Ma-
tira.

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Ortião do ensino t.-.
chniccriprofissionaj da Ass. dos
Empr. no Commercio. Rua Cion-
çalves Dias <j6. Cursos dc guar-da-livros e dc conlabilistns.

CURSO DE MATHEMATICA —
Direct. capitão dr. Mario Hu: 1,-
to. Prcparam-sc alunino-s para ru
exames das Escolas Normal, Na.
vai, Militar, Polytechiiica e Gy-¦ninasio. Av. Passos 116, 1". In.
formações das 18 ás 21 horas.

GYMNASIO TIJUCA - R. Conda
de Boinfini C38. Tel. Villa 937.Inlernato, sciivi-inlernato. externa*
to. Curso de preparatórios, Aula*¦praticas do HtiRuas vivas.

INSTITUTO NORMAL _ R. lia.
r-ão de Ubá, 8p. Uirecção do pro-fessor Ilemclerio dos Santos, Fun*
ciüonam todas os aulas de 1" anno
da Kscola Normal.>

1TNTURARIAS

TINTURARJA RIO BRANCO -
Av. Mem de Sá 29. Allende im*íiieilialamciitc aos chamados pclntel. Central, 4934, .para buscar roíf
lia c entrega nas residências, dc*
pois de pago o trabalho.

TINTURARIA POPULAR _ R. 11.
Aires 2ji# (antiga do Hospicio).
Lava <i Ungo chtmicanicnte com¦perfeição". Sccção especial para cou*
certar roupa de homem, tornando-
ns da moda. Entrega c recebe a
domicilio. T. 1055, N.

LEILOEIROS

ALBEETO IGLESIAS — Leiloeiro
publico — Kscriplorio: rua lios-ipicio 78. Tel. Norte 1701. Rcsid.:rua Iladdock Lobo 269. (Tel. Vil*Ia 1717).

MIGUEL BARBOSA — Casa fun-
dada cm 1893; rua do Rosário ti.
158 (antigo 126 A). Tel. N. 105.1.

MODISTAS

AU COSTUME TAILLEUR — Rua
da Carioca C, i" andar. Tel. (,'.
3ic/5. Esístbôíecimento de ptüiilsiiro ordem. Especialidade em co-tu-
mes dc SEDA. Caetano ürotteru,

JÓIAS, RELÓGIOS o OUJC:-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joallieriii
e relojoaria. Compra ouro, prata,e pedras finas. OEf. de ourives e
rclòjociro. Concertos garantidos de
jóias e relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da r. 7 de Setembro.

grandes nonas
HOTEL AVENIDA — O maia im-¦portanle do llrasil. Accominorís

ções para 500 pessoas. Confortável.
Dtstincto, Central. Serviço de cie-
vadoreSi dia c noite, cudereço te-
IcRraphico. Avenida.

HOTEL METRÓPOLE -- Confor-
tavel e luxuoso no saluberriimi
bairro das Laranjeiras,' a :¦¦¦¦ mimt-
tos do centro dn cidade; rua das
Laranjeiras n. 510.ENGLISH HOTEL _ 1!. Catlctc,
176. Tel. C. eooíl. Cbnípletameii-
te reformado, dispõe de coníorlri*
veis aposentos. lioá chácara. So
a famílias c cb-valheirc*>. Preços
reduzidos.

AS melhores pensões
PENSÃO BRASILEIRA — ly;a

Ifiildoclí Ubo 123, l.''.l-,1",! > -
a 20 minutos da cidade, bondes
a toda liora, otferece boas accoin*
mòdaçôcs a famílias c cavalheiros
ile tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA -- Marechal
Floriano ioò- T. 1S34. C. Esta
Pensão continua n ofíerecer aoi
srs.' viajante» e c-xmas. iam.üii.s
commodos conifortavcis cm condi-

'ções livgicnicai.
PENSÃO ALPHA — R. Cattete

1S6. Tel. Cent. 4^85. Esplendidos
aposentos't para. famílias e cavalhcí-
ros._ Optima cozinha familiar. Da*
rlífiro-s de iíiHiicr^ão. ejhuvciro «
Agita quente. Próximo aos banhoi
de mar.

Ll.lTI-atlAS
MANTEIGA -VIRGEM- — PasIêtirT

rada, kilo, 4$ (reclam*), Na í^i-
, teria P.a!im;a.. Ouvi'i«i I49v .--
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IEITERIA CARIOCA — Casa cs-
v pecial cm leite, manteiga, creme e

coalhada. Entrcgú-sc a domicilio.
,Tcl. O246, C; rua Carioca 39.
Ciouçalvcs Silva & C.

V
OS MELHORES CAFÉS

CAFÉ' GLOBO — Chocolate Blie-
rinif. llonlions linos. 'Uma 7 de
Setembro 103. Fabrica: rua 13 dc
• Maio, 10. Tel. Central, 148.

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A'
venda nas casas de primeira or-
dcm. Deposito á rua da Saúde,
1.12 a 150. Tel. Norle 707.

ÇAFE' TRIUMPHO — 1'raea Tira-
dcnte3 56. Tel. C. 3806. Torrcfa-'¦ cção e moagem. Chocolate, chá
mate, bonbons, assuear, balas, etc,

. Teixeira Sc Fonseca.

IMPORTADORES
1. FERREIRA & C — Praça Tira-

dentes 27. Tel. C. C08. Molha-
\ idos finos e únicos importadores do

«creditado vinlio "Kio Duo".

) LOTERIAS

HO TRIUMPHO DA AVENIDA —
Bilhetes de loteria. Iistampilhas de
todos os valores. Cartões postnes.'Avenida Central 49 (porta largo).
Tel. 2909. Artliur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor.
1S5. Apostas sobre corridas e bi-

' llictcí de loteria-s.i Filial casa
iCliantecleri Ouvidor 139. Faramcs
Scnna & Comp.
LOPES é quem dá fortuna rápida,

iias loterias e offerece maiores van-¦ lagens ao publico; R. Ouvidor n.
'!¦, R. Quitanda 79 c 15 de No-
vembro 50 (S. Paulo.)

CRUTA DE S. JOÃO — A casa
<jue mais vantagens oííerccc a seusfrcçticzcs, sita á Estrada Real de
Santa Cruz 3120, Filiacsi Grula

¦ j ilo Hugcnho Novo.2, e rua Manoel
VlictoiiiiO So (E. Deiitrd.j iDe
João Palut.

I—
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MOVEIS E TAPEÇARIAS

ALBERTO & TEIXEIRA ex-lntcros-
sados da. CASA DOUX. Armado-

• ares c estofadores. Moveis de (an-
¦ tasia. Tel. Cent. 5642? rua do

Cottctc, 24G.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

CASA VEISA — Francisco Veiga &
. .(;,  Grande Fabrica de Moveis.

Condições vantajosas. Preços da
Fabrica. Attcndo a chamados, a
domicilio; rua Senador Euzcbio n.
222, Avenida do Mangue, Tel.—¦ 5.134 N.

J>REÇOS DE FABRICA, e o ipres-
tações. Vcnlmm.. apreciar nossas
<:ondições de vendas, sorteios fc-
maiiaes. Itèfofmam-se colchões; u
i-, S. Euzcbio 33, V. Itauna 38.

GLDB DOS DEMOCRÁTICOS
HOJE-Saia 7 de Outubro da 1916 - MO JE
Anti-sorumbatico e desarrincativante

forrobodó-baile dò imperterrito

Grupo dos Trouxas
Para solennizar a gloriosa semana que come-
çou a s de outubro, coma commemoração da

proclamação da valerosa

REPUBLICA PORTUGUEZA
— Berço das mais adoráveis mulheres e das
mais delicadas canções, — e que acabará a 12

do corrente, com a commemoração da

Descoberta da America
A meio da semana luminosa
Que de Colombo marca o gesto ousado
Bom este baile, que vae ser cantado
Em verso bom, c rebrilltante prosa,
A dos Trouxas, plialange uaruihosa, '

lírgue brinde, de verbo alcondorado,
Ao Velho Portugal sempre lembrado
Da Brasilca Nação, filha, ditosa !...¦¦.!

E ao Glorioso Estandarte verde-rubro
(>uc aos cinco dias do glorioso outubro
Cantou da liberdade o hymno ditoso, ;

Erguemos nossa t aça transbordante,
— Como nossa a lma, de prazer cantante,
Do champagne fe stivo c vaporoso I...

MOVEIS E COI/OHOARIA

COLCHOARIA DO POVO — Dos
subúrbios, o maior sortimento dc
moveis novos c usados; colcbõcs e
almofadas; Brcços sem coinjictcn-
cia; rua 24 dc Maio n. 505. Tel.
i?8í, V. M. Costa c Sá.

CASA MACEDO — R. S. Clinsto-
vão 375. Ti 1304, V. Completo
sorlüncnto de moveis, estylo e lan-
tasia c artigos dc colclioana. Rc-
formam-se coldliõos. Preços modi-
cosi

Veneravel irmandade de
Nossa Senhora da Penha
de França, em Irajá

GRANDE FESTA E ROMARIA

Seguindo nntigos tradições,
esta Veneravel- Irmandade fa-
vá celebrar missas, no-próximo
Domingo 8 do corrente, ns 7,
8, Ov 10 c 11 horas em lou-
Tor ú Santíssima Virgem da
Penha.

Tia missa das 10 horas serft
entoada por nm grupo de> dis-
tinetas amadoras uma "Are

Maria", e o "Sahitaris", ncoin-
punhado do "liarnionitiui" pe-
Io organista da Irmandade.

A Rnnda do "Club Euterpe"
do Pctropolis, executará, du-
rnnto o dia em um coreto or-
namentndo, escolhidas peças
de muzicit dentre as do seu
bollo repertório.

Em frente á casa dos Roínel-
ros, o Tenente Maduroira npre-
goará as lindas prendas e jóias
para esse fim offcrecidas por
exmas. irmãs o dev.otos.

¦A Administração será encon-
trada na Romaria e na Egre-
ja, para áttender aos fieis
romeiros que forem nbrilhan-
tar aquelles actos com suas

presenças.
Na farina do costume, a

Companhia Loopoldina fará
correr cm suas liuhas com-
bolos extraordinários, para fa-
cil e commoda èohduççãô dos
romeiros.

Rio de Janeiro, 5 do outu-
bro do 1910 — O secretario,
JOAQUIM DA SI1VA GUS-
JÍXO FILHO.-

DR. SHATNO MATTOS
LAUREADO COM GRANDES PRE:

MIOS E MEDALHAS DE OURO
EM EXPOSIÇÕES UNIVER-
SAES. INTERNACIONAES E
NACIONAES.

Exlracções de dentes, sem
dor, a. ..... .

Dentaduras de vulcanite,
cada dente a. • '•••¦

Obturaçõcs, de 5$ a. , ,-
Limpeza dc denles a . .
Concertos cm dentaduras

quebradas; feitos em
quatro horas, cada con-
¦certo 
K assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são feitos os de-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório cleclro-demario da

RUA URUGUAYANA, 8,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
Tclephonc-i-1555—Central

(J 1.14?

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
DAS

BB âfH BÉB aWÊ B^ 4?renous
A

f,ara o

'5$ooo

5$ooo
io$ooo
5?ooo

io$ooo

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins «7
i AS PRINCIPAES G AR AGES

IDEAL GARAGE — R. Silveira
Martins 110, Cattete. Tel. C, 14.
¦lfecelic chamados a qualquer hora
do dia c da noite. Carros confor-
taveis. Cliaiilieurs de confiança.

CARAGE SUISSA — Avenida Sal-
vndor dc Si, 6. Recebe automóveis
cm estadia e faz todo c qualquer
concerto para o que dispõe de mo-
ilclar. oíiicina mecânica.

E SAIBAM QUANTOS....;
que este baile terá a comparencia de todas as
íühas da Lusa-Terra, - - as lindas portuguezi-
nhas que tão bem sabem amar estes Brasis e
os "rispantivos" brasileiros—ora domicilia-
das sob estes constellados céos em que ex-
plende o

CRUZEIRO DO SUL
E quando no céo apparecer a magnífica

constellação, o MAJOR PHAROL, empunhan-
do a guitarra, cantará com musica de sua
composição, pondo mais uma vez em prova, a
sua linda voz de tenor, estas melodiosas qua-
drinhas:
Portugal, o que mais queres
Que niaiàs podes desejar,
Tendo lã» lindas miilliorcs
O teu fado c o teu luar ?..,

Fui á França de passeio.
Quasi me comeu um lobo.
Porém trouxe o papo cheio
De bonbons da casa Globo..

GARAGE ROYAL
a'EÍÍEÍ'HÔNES C. 320 e 138G

Senador Dantas 115

PUBLICAÇÕES Â PEOIOO

Km noites dc primavera
Fico até ser madrugada -

A contemplar a Severa n
Cò a cabeça na "armofada ...

MAJOR 1'HAROI;,do

ANTIGATj DO DR. MACHADO
K' o melhor remédio, por via

gástrica, para curar a syphilis.
li,' dc posto agradável e não., lem'dieta. Veitdc-se em qualquer pliar-
macia. m^WMW ¦ ¦¦
II03ÍENÁGÉNS AO GUARDA

MARINHA MARIO NA55.Y-
ItETH FITjHQ

AGRADECIMENTO1 Na impossibilidade de nic diri-
gir pessoalmente aos muitos ami-
gos que, compartilhando da dór
que me afflige pela perda de meu
idolatrado filho, se associaram ás
manifestações dc piedade christã c
lis homenagens que cm sua meiiio-
.ria realizei no dia 3 do corrente
mez, venho, com este agradeci-
ínciiio. trazer-llies as expressões
da minha maior gratidão.

Aos meus disHnctos e mui que-
Tidos companheiros da ádniinis-
nraçHo da Irmandade do S. S. da
Candelária, que com as mais ca-
jitivantcs c carinhosas provas de
nffeição ainda uma vez c com lati-
(a bondade me distinguiram se
associando com >ns mais confor-
tantos e delicadas attençües ás
llionienagcils que dispensaram á
mciiioria de meu querido filho c
a mim — a elle, ofícreçcndo unia
viçí. coroa de bronze e a iniur,
»tnin delicada pasta com expressi-
¦ia liieiisagcm de apreço — quero,
.publicamente, manifestar-lhes, com
<i aperto que aqui deixo *cni suas
generosas mãos, or. meus Íntimos
sentimentos da mais profunda c
limniorredoura gratidão.

iJIario NAZARr.Tit, cnsctibciro ei-
vi}. (S 1315

«¦8* mo
AGRADECIMENTOS AOS DRS.

AVIIIGIO B OCTAVIO 1)0
151CGO LOPES

•t

Durante 11111 ataque inflama-
(tvo da orcllia, cujos pndeciihentqs
atrozes me íuariyrizaram por mui-
io nr.iis de um mez. o meu çraiteo
.íoi invadido por uma violentissi-
in.-i siippuração, que não cedeu,
zombando de Iodos os recursos
médicos para evitar unia operação
que. a par da dtfficuldadc; local,
seria materialmente difficultada
jieliis minhas parcas posses.¦Indo no dr. Aprigio do Re.ito
Lopes, este illustre clinico perce-
bcti logo da -iniportancia da 1110-
]eslia. e com a dedicação que sóc
'terem ns .áilmas generosas como
:i sua, resolveu operar-mo, enibo-
ra sabendo que desse seu grande
trabalho não lhe adviriam quaes-
iiucr proventos pecuniários.

li assim submclti-me á trepana-
cão da mastoide, que foi executa-
da pelo dr, Aprigio c pelo seu ir
rtifiri dr. Octavio do Rego topes,
a quem sou devedora lambem da
mais" desvelada dedicação, correu-
<lo os trabalhos na melhor ordem,
i-oiiio seria de esperar da compe-
téncia de tão iilustres clínicos.

Como não possua outro modo de
Iialcntcar-llics o meu perenne rc-
conhecimento, venho a publico,
;v:o i|iic lltcs peço perdão de fc-
rir a sua modéstia, proclamar-me
devedora da vidn aos dois compe-
tenlissimos medicos.

Como crente da omnipotencia
<lc Deus, ergo-lhe preces para que
iransforme cm venturas sem fim
:t noção caridosa dos boníssimos
corações desses illnst-.es facultai'.-
vos, u quem empenho a nimba eter-
na gratidão;

Í'KMi:i,IM'A TA FòNSKCA MÒRAGSi
() — 10 — 916.
axxa < nr.
FOIJJIICIDA MER1N0

O único cxlcrminadór das for-
migils. Merino & Mauvj-, rua do

Margarida foi á fonle
Foi. encher a cantarfuha
D'agua de Braga uo monte
Que a dc Mottrajá não tinha

E por ulü além.irá o f ndunclio
quo cnntftiá por flia uma quitam tledicuau no uniu '¦

Cliiquillino uma. tal vidu
Não qnero qnc voe c viva. . .-
l*ols ti existência 6 comprida
Untada a oleo de Oliva, . .

CAMARADAS E CAMARADINHAS:
Vós o "Vozes", mulheres que tnnto nos snueis amnr o

prender, vindo pois esta noite gozar os mil encantos de
qne será rodeada a nionu mental

SABBATINA DAS TROUXAS
F« tio caminlio nào vos esqueçaos tle deixari

eomo lembrança nomi nos Gaílos, uma saudade
ou um cravo do deluulo ti poila daquelle MO-
NUMBNTO A» TUISTEZV QUE l-^LLES, sob o
titulo iiigalliuliadO de PQLE1R0, ergueram
ali! na Travessa

ASSOCIAÇÃO DOS EMERE-
GADOS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

Reunião extraordinária da
Assembléa Deliberativa
2" Convocação

Dc ordem do sr. presidente,
convido os srs. membros da As-
sembléa Deliberativa a reunirem-
se cm sessão, extraordinária, sex-
ta-feira, dia 13 do corrente, as
8 1 .1 da noite.

ORDEM DO DIA
I

Deliberar sobre um rcqiiciimcn-
to de vários sócios, propondo uma
homenagem á memorin do socip
grande bemfeitor, Armando lJerci-
ra de Figueiredo.

Tomar conhecimento da funda-
ção do Instituto Brasileiro de C011-
tabilidade e approvar o respcclivo
regulamento.

Tomar conhecimento da creação
dc Linha dc Tiro para a instru-
cção militar dos associados.

IV - , o
Autorizar a convocação do 1

Congresso de Empregados, no Lom-
mercio, que deverá reunir-se nes-
ta capital, em 1917- , ,

Rio dc laneiro, 5 dc outubro de
ioifi. — Pedro Xavier, de Almci-
da, i° secretario. .

042
aio -0-10-sHG n 1402

«O QUAD.RO»
Resultado do hontem:

Antigo. . Águia
Moderno Carneiro
Rio Gato
Salleado. Coelho

Variantes
GG-90-50-09—SO

ruo, o -10 - 016 11130'

SWTOSIXA (pomada. sec cativa) é o remédio aconsel.iado
tratamento rápido, radical, racional e scientifico dc qualquer

ferida nova ou antiga. ,--
A SAMTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece e _ taz

rebentar os . bubües venereos, os panaricios, os unheiros, os antara-
ses e os tumores de qualquer espécie, çem ser preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar e cicatriza-os radicalmente.

Cura aa chagas ou ulccras, os golpes c as cortaduras. _
Dcsincha as inchações, taes como as erysipelas, as pernas'incita-

das, rcstiluindo-as ao sen natural.
Cura as empigens com bolhas e vermclhdao, os dartbros e as

sarnas. ,. . ,
A comichão desapparece cm poucas horas com a applicaçao des-

ta pomada.
Cura as hemorthoides externas, allivia como por encanto o pni-

rido ou comichão desesperada no ânus c desfaz completamente os tu-
mores heinorrhoidarios ou niaiitillos. Cura as queimaduras.

Está pomada é muito fresca, não exige resguardo c deixa tra-
balhar. ________^——~

Preço da lata ü$3oo, pelo Correio 3S500, ^

Encontra-se n'A GARRAFA GRANDE
66 JEITTA. TJí^TTG^XTA."ST^-IVA. 66

PERESTRELLO & FILHO
c á wtlLvenicla. Passos ÍOO

(A nSt

AVISOS í MARÍTIMOS
M—B—E III1UI1 ¦!! I ill " BBafBBBBgamBSMP

lloi mm |PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

L1SHA DE LxiGUNA
O paquete

SITIO OU FAZENDA
Comprasse tendo boa vargem,

pasto, água abundante, fruteiras
naçionacs, matta c algíima lavoura.
Offertas com preços' c pormenores
a -A. TV, uesia folha. tSo.t J

GÃBELLOS BRANCOS
Usnc brilhautina "Triümphòs

para acas'tanhal-os. Frasco 3?ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias: líazin, Nunes, Casa rosl.il,
Garrafa Grande, Cirio, Hcrmanny
c Granado & C. c em Nictheroy,
drogarias Barcellos c Mixta.

LIMIA DO NORTE
O paquete

Operaria
2681

J 13S5

I. AMESI04HA
803

IUo-G-10--í>t R 1303

Caridade
626

Aos doentes do estômago
que nos mandarem o seu endere-
ço, aoamiianhado de um sello de
lüo réis, para resposta, iivdicarc-
mos gratuitamente,; o único 1111-i.o
para olmerein uma cura vcrdade.i-
ra o radical. Cartas á redação
d'.-! Abelha, Villa Xepomuceno,
Minas.

OLEO DE BAIAGU
(PRADEZOÜNA)

A lepra, sama ,ga feira, feridas
na perna, chronieas e dc caracter
cancerosas, sypliiliticas. curam-se
radicalmente com o "Oleo du fi-
gado dc baiacú". Venda no depo-
sito: rua Municipal n.i U, i" an-
dar, sala da frente. 'Represeman-
te, Picrre l'radez; único 110 ge-
urro. Vidro $500. (.1 Soo

Em casa de familia
Procura-se boa sala e quarto,.

, com boa pensão, para um ca-sjil
com uni filho dc 15 annos. Não
serve pensão nem casa onde haja
mais hospedes. Carla a D; D. D.

(R 1^59

COMSnSSOES
Pessoa liabilililda. residente no sul

da Bahia, cnearrcg.i-.sc de vendas c
ngencias dc todo c qualquer ramo
commercial nas praças de ltclinoiite,
Gaimavicirasj Rio <lc Contas e lta-
'binisi, niediaiite eon^missão. Peçam
informações na casa Costa Sc Kibci-
ro, á rua V. Inhaúma 11. 84, oiule
pôde ser .procurada. (— íiqo)

Sairá quarta-feira, 11 do
corrente, ás 12 horas,, para
Victoria. Bahia, Maceió Rccl-
fe, Cabedello, Natal. Ceará,.
Maranhão Pará, Santarém,
Óbidos, Itacoatiára c Manáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

SEIfiíE

R/IAYRINK
Sairá terça-feira, ,11 do cor-

rente, ás-.'i horas, para Uois
Rios, Angra dos Reis, 1'araiy,
Ubaluba, Caraguatatuba, Villa

dlella, S. Sebastião, Santos,
Caiianéa, Iguape, Paranaguá,
S. Francisco, Iliijahy, Floria.-
nopclis c Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paquete

1

TINTURAR1A RIO BRANCO
29 — AVENIDA MEM DE SA'— 29
Attende immediataraente aos chamados pelo teleplione —

Central 4334, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por i$ooo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —

Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS

Sairá amanhã, S do corren-
to, ás 14 horas, para Nova
York-, escalando em Bahia,: Recife, Pará e San Juan. •

BOMBOS «ARMGO»
Pr,ra estradas de ferro c de rodagem

¦4iJ.2sJis.JL

HÜ0S J 1333

Fluminense
9423

J 13S4

Botequim e bilhares
Vende-se cm bom ponto, com 2

bilhares, livre o desembaraçado;
ver e tratar na rua Conde de
Bomfim, --|6. (R '=1°

Pára a Sorra da

Vdu-nic internar

DERAM linN'1'KM
Antipn  ;«:> Macaco
Moderno... o:« Camcllo
Hto  0í)0 Urso
Salleado .... Jucãrò
°- Diominr  029
3- " • i 73i
4- ¦ ....... ~ü!i
5, ¦ ...;...; 1.98

AgavsVIM. ,n ,.
Depois cá «111 casa nós rezaremos por alma A ImM

da finada Graxa Fcliniana (Graxa ou «raça,;ÍI BBUI (l
como quizerem) qne celebrisou o R1COT, — ex-1
Bourier e éxjvarius outras coisas, ao som dc

683
691

Iiaugaosas 
"Vailsaa

Soluçautes DMCasiiaces, ©
Diabolioas Onaa.rilla.as

O tal POLEIBO TEi> D1NHA
Anda mesmo de macaca
Deu-lhe á feia «miudinha»
A bruta da Urucubaca.
Qualquer intento hiofiiio
Ninguém nestes versos tcsiíue ;
Té o doutor Aurelino
Quiz ícchar-lbcs o KIOSQÜE!

E atéloRoT pessoal amigo !! ., Atá si noiie,
no nosso nunca assás decantado e mais que
nunca _.

Inexpngnavel Casteüo
Trouxinha,.

Secretaino cio Grupo,

Ã Real
Garantia

BINGO LOTERIGO
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas qus offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

f AO MOHOPOUO
| DA felicidade;
Íbimietfs nn lOTERiAe
• Kemcttfin.se bilhetes pa-g
Sra o interior mediante o§
©norte ilt). Correio A
S FJíAXCISCO & C. fj
§14 — Rua Snclict — 141
•996«e«S099«OS«MM*8C

124
R1357

Entrar V Só conversando com o
Lord Pequenino,

Tliesonreiro.

FABRICA DE MOLDURAS
A collccção de molduras mais rica c variada da America do Sul.
Rica collccção de molduras de cedro douradas c cm cor natural.
Execução perfeita c garantida de Quadros sob medida.

MARTINS SEABRA & COMP.
DE SEXESÍBEO Ni SOS —UVA

SOCIEDADE DESOCCORROSi O ÚNICO MEIO DE SE PA-
MÚTUOS TAJIZ DE HEH CESSAlt A EEUJlEiX-

OAAÍÕES XAOAO l»OS AUMENTOS

Rua Luiz dc Camões 3<\
Sessão do cmiseilio administra-

tivo. hoje ás 7 lioras da noite.
Kio 7 de otiinliro de ioiü — A.

r.. Rodrigues Pereira, secretario.

Ouvidor 11. iti
«rtGS*Q lg*«[»l'iU'

MEI/TjE. MATTOS
MAXieuRi;

1'arn senhoras c cavalheiros —
Quitanda, 24.

Diaii8tiG0S!_ji|g

IRMANDADE DE S. MIGUETj
E AliMAS DA 1'llEGl'EZlA
J>0 SS. SAClíAJIE.NTO DA
ANTIGA SI'/

FESTA DE S. MIGUEL I
A Mesa Administrativa desia Ir- i

iiiaudade fará celebrar, domingo 8 1
ilo corrente, a festividade de seu
Orago, o Archanjo í1. Miguel, com
missa solennc, ás 11 horas, e ser-:
mão ao Evangelho pelo insisiie |
orador sagrado conego José Auto-,
nio Gonçalves do Rezende.

A parte musical cs.á confiada ao
professor Miranda Machado, que
após a 1 luverlure V.Etoilc dn Bre-
sil do maestro Mesquita, fará exc-

do Santíssimo Sacra-missa

COOPERATIVA CIUIONO-
MÉTRICA

«4—RUA DO HOSPICIO-154
Aviso

Havendo quatro prêmios cg-.iaeü,
io =o:ouo?uoo. sahbndo, 7 do cor-
reme, vigorará pura os- nossos
«lubs o numero MEKOR quo se
fchnár em um daqucllcs prêmios.

Rio de Janeiro, 6 de outubro dt

3ARB0SA & MELLO

cutar
mento do maestro E. Fiii/.:irrone;!
ao pregador será cantada a Ave I

I Maria cio maestro Euclydes Eonse-1
! ca 1" audição Credo de Cli. Ciou-1

nod; Qli saltitaris do professot |
Pedro de Assis, Sanctus Agntis
Dei dc CIi. Gounod. , |

Para assistir /iqucllc acto convi-
do aos nossos irmãos cm geral e ¦
os fieis devotos. I

Secretaria da Irmandade, cm 1 1
de o-.uubro de i<iió. — O Ir. SC-
crctnrib hdio Malhciros Fernandes ,
íi/pa.. (R S,1-M

Neutralizar a aridez pela Ma-
Hitesia Distirada.
A causa da disteução do esto-

mago o daquelle rubor c aspecto
j cmpatizinitdo- depois das refeições,

acompanhado de dores de cabeça,
azia. flatulencia. e!c. ele. não t
outra senão a geração de B^r-
pela fermentação dos alimentos; e
o facto que nenhum nlliviò; dão as
drogas, cspccificos e digestivos ar-
titiciaes se explica pela razão de
não lerem elles, por assim dizer,
qualquer eífeilo sobre a acidi-z
une os médicos estão dc accordo
cm reconhecer como causa origina-

i ria de quasi todas as formas dc
¦ doenças do cslomago. Para iien-
I tralizar este aeido nocivo, é prc.-i-
I so empregar-se um antiacido 011
i neutralizante de uma pureza abso-
| lula e o preparado adoptado inva-
I riavclmentc nos hespitacs c pre-

scripto pelos médicos especialistas

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rap/-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Ouitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

Ãguia de Ouro
174

10-S-15-21
nio-o -to-íiio

HfiHH
loG—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça li dè-Junho si—Rio
dc Janeiro

COMMISSÕES E. DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os pramos _são pagos
no mesmo dia du cx.tr.icção.

FERNANDES & C.n
Tel. 2031, Noríc

A Cfuz&ípo
449

nio, G-10-9IS. .1 1378

A IDEAL
039

Uio-6-10-016 J 1370

Propaganda
099

Rio -C-10-01C. R 1303

Americana
nio-

911
.0-10-1910 .1 133

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

lercis o futuro garantido, forte
certa, pagamento iiniiiedialo. Rua
da Alfândega; 42, esquina da rua
da Quitanda, I. DUTRA:. & C.
Telepb. 41 j, N. _

Casa Guimarães
121—RUA' SETE SETEMBRO-iü

Tülcplione 2563, *-;>
Importante rcducçüõ cm tudos 03

Calçados
llorzcgtiins Colkíiacs n. 27 a 37 >

fB$ooo
UHinia Criação dos Sapatos Còlle-

gii.es Sliguon

SITIO "BELLA VISTA"
DA' PENSÃO COMPUÍTA A

RAZÃO DlC 120S000 POR MI-.Z
Meus sana in corfrorc sano

Adeus, calor Adeus, poeira! Adeus,
[riiulo!

&òrra da lístrclla enifim, eis-
[me partido!

na matta e vou_ fa-
|zor-mc artista:

Ali c o ar tão puro! li ali tãu bclla
it vista!

Riacho encacliocirado e limpido con-
I ynia

Ao banho frio. que é o tônico da vida!
Das avc\! o gorgeio a gorgear 111c eu-

[sina!
1; veramio — são—nesta estância di-

tvina.
Passeando, tranquiilo c allieio a liu-

1 manos inales,
Por flóridos jardins, por moines e

[por valles.

líseroi-a. boic ainda, á "Sommer-
l;otouic" caixa postal ;'ati ¦ Pctropolis.
Informações ncslu escriptorio.

(7201 .d

MOVEIS

'lhe American líolling Mlll C".
68 — RUA DO OUVIDOR — 68
Caixa postal 19 Rio de Janeiro

PINTURA DE GÃBELLOS
MiMiE. OUVBIRA tinge cabcl-

loa iiiai-liciilaTinentc, só a senho-
ras, com Hcniió. AcUtalhientè ga-
ranSc a maior iperfeíção 110 aeu
trabalho. Duração: quatro mezes.
Complctanieiitie iuoffcnsívo. Pre-
¦parados recebidos da Europa ipc-
los últimos vapores. Avenida Go-
mes iPreire n. 10S, sobrado. Te-
leplione n. s.8o(í, Central.

(4006 ])

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 lioras, para Cabo
Frio, Victoria, Gtirav.cllas, 1'.
Areia, llhées, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos páqtte-
les levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
íego.

Pensão Englísh Hotei
Utia do Cattete 176, üclephons

n. 2.008, bons aposentos, com lo-
do o conforto para famílias e ca-
valliciros, grande chácara, traia,
mento de primeira ordem, preçosreduzidos, perto dos banhos dc
mar, tudo reformado. M (i;(o's

Casa na Avenida Atlântica
Alnga-r,c, por prazo determina',

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua M. S. de Copacabana nu-
mero 1.05;. das í.i ás 17 horas.

MAISON CÉÉiNTJÊ"
Por oceasião de transferencia

dc casa da rua Vise. dc ilaran-
gii.ipe rS á av._ -Mcm de Sá 20 A,
vendemos çhãpéos chies para se-
líhoras a 15$, iS? c 20?, preço dc
reclame, só durante oito dias. Tc-
Wph. C. 5753. S 567

AVICULTURA
Na rua Minas pi, Sampaio, ven-

dem-se dois esplendidos grupos
de galiinhas, sendo ifhia Plymouth
ílironco e outro Orpington brau-
co; preço muito razoável. .

(1157 J

GAFE TRIUMPHO
Puro e saboroso, ú venda em

toda parte. Torreínção c moagem.
Praça Tiradcuíes 56. J 7nI

Machina Photographica
Vcndc-se pela metade do preço,

uma machina Gocrz-Anschüts, 13 x
1S, câmara Ango, objeetiva Dop-
pci:inastigmatrDagor, Foi com-
prada directamente na Allemanhá
e está coiiiplotatiiente nova. Ver
c tratar á Áv. Rio Branco, 59,
2" andar, das 2 ás 5 da tarde.

(1102 J

Compram se c vendem-se moveis,
ao 1" Baratciro, da Cidade Nova,
bancos a 15$, 20$, 25$ c 40$; guarV
da vestidos a 20?, 25$, 3"$ a 6»?,
fruarda louça, a 25$ 30$, 40$ a
8u?; etageres a 40? c 70Í, guarda
comidas, a 15$, 20$ e 30; mesas
elásticas a 30$ c 40$. meias com-
modas, guardas roupas, mobílias
40$, tio$ e 100: lavatorios. 50$.
60$, 80$ e 90$; escrivaninha e
banco, 20$; nina machina de cos-
tura, guarda casaca, 90$, camas de
creança, cadeiras de comer a mesa
colchões e almofadas c muitos ou-
tros artigos. Iodos ao Mundo. Novo
á rua Visconde Sapucaliy n. 369.

(.1 i.ioo

Esplendidos commodos
Alugam-se com todo o conforto

moderno, na rua do Riachuelo nu-
mero 21, (J ijos

Plll:IHHI!KilllllMI!ll!mil<.ll!!!illlW!l!a|
IA CURA DA
I SIPHILIS

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Ensina a todos um meio
de saber se tem syphilis
adquirida ou hereditária, In-
tema ou externa e como
podem cural-a facilmente
em todas as . manifestações
e períodos. Escrever: Cal-

D xa Correio, 1686, enviando
H sello para resposta.
niii!aii!iiBii!iíiiaiiiiíHi!i«iiiiiiin!!!i!Baii»i:
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PENSÃO

E, E.
Só hoje recebi sua caria c por

esle motivo não respondi ha mais
tcmpu. Sou empregado cm uma
casa commercial onde oecupo um
logar de toda a confiança. A mi-
nha educação não lhe poderei pro-
var num simples anuuncio iporquc
só com a convivência se poderá
notar, e o meio de chegar-nos a
este fim só a si compele indicar.
— J. M. B. (1414

18 a

41.

Depositários dos alpercatas

À Universal
841

I i a Màgnesia Bisurada. Encontra-
se cm todas as pharmacias eoncei-
(nadas, ^condicionada em frasco
azul — garantia dc sua conserva-
ção indefinida — c na maioria dos
casos bastará tomar-se drpois da
refeição, meia colbcrinlia, das de
chá, desse pó diluído en; um pou-
eo d'ngua, para neutralizar-sê in-
stautancamente qualquer excesso
de acidez, 110 estômago c evitar-se
dest'a.rtc a possibilidade da fer-
mentação dos alimentos.

1U', G-10-01C. •I 1387

23—S1—20-
RiO-0-10-0lb

Í-S3
J 1330

BOTEQUIM
CASA DE ESQUINA

Vende-se em boas condições,
tem os licenças pagas, . fazendo
bom negocio. Rua Bcmíica, 4.1J.
Praia Pequena. (J i.WS

PENSÃO

Albino Guimarães, representan-
—— 1 te commercial nesta capital, deela-
"t?nlí\T rT,ITTí" ra não se entender comsigo a noll-1,1 '^ cia com ceu.il nome sobre "Autos

E. Dl' OLARIA que desáparecejn", exarada no
Convidam-se cs rocios quiles o com-1 Correi,' da Manhã dc hoje, e pre-

era!, mie sc ..• - .parecer .1
effectnarâ,

msica geral, que »i vilu, qucparo tratar Je interesses . - 
^sociaes, tloraingn. S Ao corrente, Si I. jMsi,a 

¦ ¦'
:¦ i-.-ris, nn -Me do Cl-.ih. — José | 

'
Augusto itittiiia, i° Mcret.-

'I 1127)

para todos os. ei leitos.
:is=ig!iar-sc d'ora avan-

,. Albino de Souza Guimarães.
Rio de Janeiro, 6 de outubro dc

.016. 
'- 

(R 1263

Vende-se uma muito boa sita no
melhor ponto da av. Rio Branco
Eslá cheia de famílias, tendo .uma

numerosa frègúczia, dc avulsos c
marmitas.

lv um alto negocio, o motivo
dir-se-á ao pretendente, não se ad-
mittcih intermediários. Informa-se
á rua 1" dc Março 39, Casa dc
Cambio. (1981 J)

SIMLiMas
,a!)ítn

cti & (!.
são os

quetôm pago mais premios
c quo mais vaiilngctis of-

forecem a sGífs^Ti egüezes
Largo dc S.. Kfünciuco dc

Paula, 36; A casli mais an-
liga ncslo generõí R ÜÕ2

SRS. DENTISTAS
Vende-se uma cadeira Wiikson,

nova penúltimo modelo, um motor
electrico, Whiíe c um armário no-
vo, rica peça americana, tudo por
módico preço: trata-s á rua do
Acre n. 69 (Flora Indígena).

(R 4?ó

Vende-se uma 110 centro da ei-
dade ponío muito commercial, fa-
zeridó frente para duas ruas, com
muitos cominodos, aluguel baratis-
simo, em grande numero dc fregue
zes, c coiiíorme verificará o pre-
tendente, para informações com o
sr. Prcilesvino, á rua do Mercado
li. 51, loja. (A 12S1

TELEGRAPHOS
Os empregados da Repartição

dos Telegraphos que fizeram o
concurso cm Nictheroy. estão rc-
ceiosos de não lerem alcançado! os
200 pontos e não serem por isso
classificados. E' justo que a esses
empregados, o dr. Euclydes Bar
roso dispense a tal classificação,
pois, muitos delies contam longos
annos de serviço c lutam com dif-
ficuldades. porque são tambem cbe-
fes dc familia. (R 1283

A CAS.VQÜK VENDE MAIS
11AHATO E'

"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO, 75
Camas do peroba para casal, cSS,

.10$. 35$. 40$. 50$. "«$. 80 e 90$;
tíiilettes, 00?. 100S. 110$ a 1.1 n?; me-
sas de cabeceira. 20$. 25$ a ,15$i.Riiar.
da-vestidos. 45$. 5»$ 100$ a 130$;
iruard.-i-louças. 30$, 35$, .15$ e üjll
meias mobílias. qoS. 100$. no?. 150S
a e.ítt; ciiarda-coinidas. 25S. .10$, 45$
até 60$; Rüarda-casacns'¦] 100Ç, 175?
até 2üuS: pregos n dinheiro.

llicos dormitórios, estylo allomão, c
a Capitei, vendem-se a dinheiro e a
prestações. (S 559)

FORMULA DE BRITO
Açprovado pela Inspcctoria di

Hygienc e premiado com medalhai
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchilcs, ca-
tarrhos chronicos, ¦ coqueluche, ns-
Mima, tosse, lisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, coustipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
rynge, defluxo astlnnatico, etc.
Vidro, i$3oo. — Depósitos: Dro-
gariás Pacheco, rua dos And radas
11. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 c 31; á rua Sete de
Setembro, 81 e 99. e á rua da As-
sembléa 11. .14. Kabric.-ft Pharaia-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des I-obo 11. 229, teleplione 1.400,
Villa.

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa.

dos. Rua Marqucz de Abrantes,
26. Teleplione Sul 151. (B 899

srafíLiT
Kssencin dcpni-iilira roner-i»

trada de cnrpbíi ínimln
(Formula de Brito)

Alpprovada e premiada com .tue- .
dalha de ouro. Cura: emivigcs.
boitbas, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-
choca daríhros, pinhos çczçhiás,

erysiipela, sjiphilis <c rhcunialisnío
antigo c .recente. Preço 2$5oo.'Dcpoaübosi Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua 1° de Março 10; rua Se-tc de
Seíembro 81 coo e á ma da As-
sembléa 14. 1'abrioa: Pliarmania
Santos Silva, rua Dr. Aristides
I.Obo 229. Tel. 1.400. Villa.

Caixeiro viajante
Offcrcce-se um, preferindo na-

1110 de ferragens, para o Estado
do 'Rio Grande do Sul; dá boas
referencias de sua condticta, sen-
do bem relacionado naqucllc Es-
lado. Cartas com offertas 11 W.
y., neste redacção. (Só> J

MODISTÃ"
rrecisa-se dc uma habilitada .1

corlar o confeccionar por qual-
quer figurino, para trabalhar cm
casa dc familia, mediante alimcn-
tação e diária que se convciieio-
nar. 'Rua General Canabarro uu-
mero 303. (J 94;

SUOR FÉTIDO I
dos pés c dos sov.1c.0s, catinga, fri-.
eiras comichões.i etc, dcsapparc-
cem rapidamente com o uso do"Suorol". Preço 2$, pelo Correio
2$5oo. Vende-se cm todas as dro-
garias, perfumadas, pharmacias e
á rua Uriiguayaua 11. G6. Pcrcs-
trollo íi Filho e Avenida Passos,
10G. (A 12;

Optimo negocio
Vcndc-?c por 90 contos dc reis

cm rua central da cidade, proxi-
mo da Avenida Kio Branco, um
grande e solido predio dc dois
andares, írtute de 11 metros por
120 dc fundos, com 36 commodos
e rendendo 110 mínimo 15 contos
•de reis annuaes. Informações á
rua Evarisio da Veiga n. 130^
com o sr. -Maurieio. (1J96J

Faiicllas de pedra"Mineiras"
DELICIOSA COMIDA

OMcni-sc cozinliamio-a nr>s afama*
das panellas dc pedra "llinciras". De-
posito: rua l''rci Caneci 11. i;('.. I.ou-
ças c trens í!e cozinha por menos 20
por cento que ins outras casas.

Ut 37í)

01,

ormicida

Dn (iOSOr.HIlft.V CIIROM-
CA ou RECENTE, ein poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-se o tratamento. 

'Ira-

tanicnto da syphilis. Ajpp. 6»6 c
914. Vaccinas dc Wrigbt. Assem,
bica ?4, das S ás 11 e 12 ás iS.

SEUVlÇO NÒOTüBXO, 8 ás
10. —'Dr. Pedro Magalhães.

(K 0245

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fogo, machi-

nas registradoras, machinas de cs-
crever, prensas de copiar, objc-
elos para cscriplorios. diversos ta-
manlios e fabricantes, novos c
usados, compram-se, vendem-se c
troc.i-.u-se; faz-se qualquer traus-
aeção. Rua Frei Caneca ns. - a
11. Telcph, 5092 Ceir.ral —Casa
Enc.vc'opediçaL (M S19

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —;

Casa para famílias e cavalheiros
dc tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo-
Acccssores, ventiladores e cozinha
de i* ordem.

£nd. Telegr; "Grãndhotel":

LEME
Aluga-se a casa da rua Padre

Antônio Vieira. 20, próximo ao
mar e ao bonde o para pequena
Ifaniilia de tratamento; tem tres
quartos e duas salas c mais dc-
pendências cm cima; c em baixo
porão alio. forrado, assoalhado e
dividido. Aluguel, 250S000. Só se
aluga l»or contraio e fiádor ido
1100. Trata-se na rua Gustavo
Sampaio, 222. (R 1 -57

o terror das
formigas

Fedidos a
Alves Magalhães & C.

S. Pedro

Gachorriniios Lulú
Vundcm-.se diversos muito bo-

nitos: na rua Ilcnjamin Conslanr,
u. 3<5. (J I0-5

(3 :ooo$ooo)
Precisa-sc de um sócio gerente

para um bar cm uma nova casa
de diversões, garante-se uma rc-
tirada de 300$ mensaes- Carta lies-
ia redacção a N. A.

ALUGA-SE
Alnga-sc o magnífico predio nu-

mero iCS da rua Corrêa Dutra,
com 6 amplos aposentos, 2 saias,
despensa, cozinha c banheiro para
água quente c fria. As chaves cs-
tão 110 predio até quatro baras da
tarde. Trata-se á avenida _Rio
Branco 11. 100, com o sr. I.eão.

(.1 12SS

TIJUCA
Compra-se por preço módico um

pequeno sitio a 20 minutos. 110 ma-
ximo, do ponto terminal dos bon-
des. Dirigir-se ao major Amorim.
Kua Rosário i;o, sala de frente.
Das 4 ás 5 horas da -tarde.

(R 1090)

Automóvel particular
Vendc-sc um aiilojiiovel dn fa-

bricante Dclahayé, dc i6]2o II. 1'.
dc força, com pouco ttso, está
acluaiuienre trabalhando com li-
cença de carro particular, paga até
o fim elo anno, podendo ser visto
a qualquer hora, á rua Iliituruna
11, 24_ (antiga Campo Alegre),
junto á rua Mariz e Batros; traia-
se directamente com o proprieta-
rio e o preço é feito a dinheiro s
vista. (J 9ÍM;

MANTEIGA
AOS FABRICANTES

Quereis colorir a vossa manteiga e
(lueijos, iisac a Coloranlina lírasilci-
ra; c um produeto similar a diversas
marcas estrangeiras extraído da Hora
brasileira, não contem matorla nociva,
como demonstrou, no Laboratório Na-
cional de Analyses 11. 8=9..

Garante-se a sua boa qualidade, e
dá unia cor na manteida ccual á cs-
tràngcíra; estes produetos já sãnjicm
conhecidos, péiog principaes fabrican-
te» destes gêneros.

Preços: cm latas cl.í lilros. 25$o<ioi
dc 100 litros para cima, io "j0 dc dos-
conto.

Depositários — ^firànda & Vilhos,
rua líavão dc S. r'elix 2O, Kio dr. Ja-
neiro (li- 26)

c a c 11 o n n o s
A lepra, sama; pafeira, darthos c

todas as manifestações malévolas da
nelle. 1101 cachorros, cavallos. «atos c
nas varias espécies de gado, são cura-
das com o "sabão Doguc". listo sa-
hão mala os piolhos pülgás. bciiies,
liiclieiras e tis carrapatos nos animaes.

Lata 2$ooo: pelo Correio. ;í$oof>. Vt-
ilü.:-. a rércstrello & l;i!!ios n rua
Úrngiiav^na 66, e Avenida Passos io6\

Km Nictl.oroy, drogaria Barcellos.
(S .1140)

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomilla, Rhuibarbo. Calumbk
c Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado c premiado com me-

dalha de ouro. 'Efficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyapesias, vo-
mitos, eólicas do ligado e imtcs-
tinaes. innppclcncias dores de ca-
licça e vertigens, Yid.ro 2$ooo,

iDcipòsíüoós: lDrogun'as iPacheno.
rua dns Andradas, 45; Carvall-.o,
í" d.e .Março, 10; Sete de Scloin-
bro ns 181089 c Assimblca. 14.
Fabrica: IMiarmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristidcs I.obo 11. 229.
Tcíephoue n. 1.400, Villa.

 _ (30S7 )' 
PHOTOGBAPHIA '

Bastos Dias communica a lodot
os seus amigos c freguezes qui
acaba de receber um beüo sorii-
mento de apparellios pliotograplii.
cos próprios para presentes c qua
está vendendo por preços baratis-
simos. Continua a ter sempre err
stock todo o material para photo-
gropbia, Grande rcdticçáo em to-
dos os preços.

Rua Gonçalves Dias .'2, Sob.
Kio de Janeiro

Moveis a prestações
Querem comprar moveis a pre»

tações por preços ;bai-atissiiiips, eu-
tregaudo-se na 1* prestação, sem
fiador. visitem a Casa Sion, na r,
Senador Euzcbio, 117-119. Tele-
phoiic 5209 Norte. (S i;qi

Sorteio Loterico
Um gramopiionc com 45 chapa;

que devia extrahir-se cm 7 dc ou-
tubro. fica transferido para 17 do
corrente. — ini; G, O. O 1405

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos 'mobilados,

para familia e cavalheiros disíin-
ctos. Diária de»de 5$ a 8$onoi
foruecc-se pensão a domicilio;
na rua do Cattete n. 186, telepho
ne C. 458a- * fi99-

VENDEUSE
Uma senhora deseja este Jogar í

cm uma casa commercial. Dá in-
formações de sua condueta. Pôde
ser procurada na casa 16 ''o beco!
do Carmo. (R i-V<>

[^JS»^!iHS!SSB!<«WaBB«!BUBI

GONORRHEIS
di:

COPACABANA
Vende-se um palaçcic moderno e

novo. com dois pavimeiitos na rua
X. S de Copacabana, do lado da
sombra, junto á Praça Serzcdeilo
Corrêa, com grandes accommoda-
cões e todo conforto moderno para
familia de tratamento, o quintal
tem grande terreno 370 ms., qua-
drados. Preço 75 :ooo$ooo. mfor-
nia-^e por favor na avenida Rio
lirancon. 106 (Casa DiIuviSÍ*^

cura infaliivcl cm 3 <!ias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3Í000, pelo Correio
5S300. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de

SS Janeiro.

Elixir Castilho
Poderoso eapeeifico em iiiolcs-

tias sypliiliticas, o mais enérgico
até liojc descoberto, cura com se-
gitranl;a. Aífe.cções syphilitíeás
rlic-tin-.atistno-., gónprrhénsi rriiiK.
beniga, figado, corrimento dos ou-
vidos. íinalir.eiwe, todas as mo-
lesüas, provenientes do sangue,
linconíra-sc nas principaes (dia;--
macias « drogarias. Pharmacia
Cardoso. Caswsdu-ra.

Kua São Pedro 11. 128; Andra-
das, 43; Urugnayana, 91. Vende-
se na rua do Areai, 1. (4S13 

'])

CHA DE SAÚDE
Phrgaiivo, Depura!ivo, Dittrclict

Dc salutares cffeitos nas hemor-
rhoides, tonteiras. dor de cabe-ça,
esiomago e figado, laxativo agra-
davel o ituiocçnlc; caixa 2$soo,
pelo Correio 3$oon. Km todas as
pharmacias: á rua Urugnayana, 37
c 91, Avenida Passos, 10o. depo-
sito geral. (U 135Í

OHAPEQS
Ultiòios modelos cm palha

e vclludo a !2í. 15$ c 23!
Kcm-se rèforinam-se a 5$
M. Cos. á rua da Carioca 1
Acceítani-se alumnas. (i

sédl
tin-
6S.

Acqão entre amigos
de mu anel dc brilhantes, que cs-
trahia-se hoje. 7 fica transferida
para terça-feira, io do corrente.
Américo... (J U49

Lustre para enpimados
O "Brilho Mágico" communica

um exlarordinario lustre a camisa,
punhos, collarinhos e a qualquer
peça de roupa. Endurece c proloii-
ga a duração dos tecidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio 2$ooo.
Xa "A Garrafa Grande'', rua Uru-
guayana, 66 c Avenida Pasos, 106,

(A 116

PHARMACIA
Vende-se uma com sorlinten!»

cm alcalóides c cspccialidailps
pbarmaceuticas, cm unia eslaçãn
dos subúrbios da E. F. Central,
bem collocada, com contrato ipor 7
annos morada para familia. alu-
guel mensal lOoSooò, desembaraça-
da de qualquer ônus. por 7:000$.
pagos dc uma só vez. Informa-
ções, Praça Tiradentei
9 ir. Vieira..

a, 71 com
(S 1351
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De Roupas Brancas para.
Homens, Senhoras, Cama Jf

e Mesa por Preços £
de Verdadeira

Reclame
| Brancas peito monsselíne a 4$ooo _/

CAMISAS I * , •?*"«ftí*/á
\ " beje fantasia a 3$5oo * ^

CEROULAS1
| Brancas cretone 3 por 9$ 0

cor bordado Jjf
3 por 12$ ^

Percaline3porlo$ r
Para senhora par 1$ *

MEIAS í",,omens 3 pares"
1 2$9oo * -i

fJ^:*k

í

Costumes de brim, ^r
3 e 5 annos j*

Um ... . 3$ooo _**

w-Kil

rjá^ Punho s

_T, pa^s 3$5oo
„, ^ # Collariuhos
^A linho 3 2$5oo

i_/^ lenços inglezes
V<y lj2 dúzia 2$5oo

_T^» Saias brancas
4^S bordadas . . ,. . 4.$5oo

ir^-V* Lençóca para banho 2$7oo
- J^dy Toalhas cor felpudas 3 2$9oo
jf^) Àtoalhado branco e cores

^a>* metro. . . . , . l$9oo
jfjy Morins peça _$5oo,lo$ooo e 12$9oo

Tffy í-olchas cores (alto reclame])
^m^ uma *" . . . . 7 $000

/As Cretone inglez para lençóes

VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

Teilãoípênéès"
CAMPELLO & Cia

Rtia Luiz de CamScs n. 36
I-azcin leilão no dia 10 de otitu-

hro de 1916, das cautelas vencidas
e orevinem aos srs. mutuários que
poderão reformai-as ou resgatal-as
até a hora de começar o leilão.

1êilSo¥peíhí_T
Em 14 do outubro do 101C

JOSÉ' CAHEN
7—KUA SILVA JARDIM—7

Tendo de fazer leilão em 14 de
outubro, de todos ou penhores ven-
cidos, previne aos srs. mutuários que
as su_. cautelas podem ser reforma-
«tias até ü htíra Ao leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, cum 68 annos

dc edade, quasi i-égn.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

c além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva; com
8f, annos de cdade, completamente
ctíça c t),iralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pohre ve-
Jhinlia, com 70 annos iie cdade;

CAI-I.OTA, polire velhinha sem re-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cega r -sem amparo da iumilia;

ENTREVADA, rna Senhor dc M.-it-
toisiiilhos 34, doente iii.iH_s.silbilitada
ile trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma tuberculosa;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos c

:. JOAQUIM .FERREIRA CHAVES,
entrevadò sem recursos;

LU1XA, viuva, com oito filhos
menores;

SOARES, viuva, velha sem poder
.mbarluir;

MARIA EUGENIA, pobre velha
r-cni o t menor recurso para a sua sub-
fcistenoin;

SANTOS, viuva, com 68 annos de
cdade, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre céguinha sem
auxílio dc ninguém.

AMAS SECCAS E DE LEITE
A.iMA secca — Precisa-se á tra-

j\. vessa líio Comprido 14, sobra-
do, esquina dc Uuddock I.obo. Pa-
gaic bem. (8.6 A) li

A'AI A secca --- Precisa-se na rua
-ÍÍL Maria Eugenia n. 58 A — Hu--
maytá. (1.147 A) S

PHi-XISA-SK 
de uma ama «secca

com pratica, para unia creança
«tr .*. mezes, branca e que dê fián-
ca de sua condueu, á rua liarão do
Hom Retiro 502 — Andaraby (Ira
ile. (um A) J
"13'RKCISA'SE dc unia ama secca,
I até 15 intnc-s. trata-su com d.
Mathildc, á rua Haddock I.obo 40-
subrado. (751 A) .1

11 
R1ÍC1SA-S13 deu mu pequena para

ama secca, ua- rua do Kiacbuelo
n, 10. sobrado. (96o A) S
"!_ K KCISA-S.R dc uma menina para
X «nma secca: não se faz questão
de cor, nem de nacionalidade; não
&áe á rua; à rua Bem fie n 11, 4-5•

(j> .'!> _A) J

PKEC1SA*SE 
de uma boa ama sec*

ca, quer-se pessoa que tenha pra-
tica, pagando-se bom ordenado; á
rua S. Januário n, 227— São Chris
tovão. (932 A) J

Cozinheiros e cozinheiras
4 I.IU. \SI* mna cozinheira c u:ua

XX nrruinadeirii; rua Alice -S, casa
9 Lnraiiieirás. (0 ijfi:) S

A l.UOA-SE unia'boa cozinheira por-
_t 1 Ivisneza. com br..-:.nue pratica do
cozinhai tratr.r á rua Gonçalves
])iaí n. .|S. 2" nndar. (ij--o 11) .1

OI**!-"V.Ií!;.t!F. 
SE uma senhora eom

unia filha de 3 annos, pnra co-
znihar em casa de família: rua d.i
Miícrícordia n. 100. í.9,1,; D) J

T>KK('1SASE de uma empregada
X para cozinhar e arrumar quar-
ics: quer-se pessoa -pratica, o-isenda
r que durma 110 aluguel: travessa
Sorocaba n. 77. (135,1 B) R

PRECISA-SE 
de uma coiinlieira, á

rua Cassl/.no n. 21—CUoriti.
(122)0) 

S

PRECISASE 
de uma cozinheira,

para o trivial, 111 rua l.'oi:>. Jo-
biüi ii, 25 — Engenho Novo,

(945 "> J

CREADOS E CREADAS
ALUGA-Si? 

uma creada pata lavar e
engonimnr, cm casa de família;

para tratar na praça José de Alencar
n. 16 (quitanda). (863 «.'.) R

AWJGASE 
uma boa empreitada por

preço módico, com a coidiç5o de
leva: um filho; tratar na rua (,eneral
Unico n. 2811, S. Christovãn, dá. car-
ta dê coudticta. (139a C) J

PRECISA 
iSE de uma empregada

aifinnçada, dormindo no idugucl,
•para cozinhar e Invnr para pequena(amilia; ordendo 45$; rua Conde de
Irajá n. 10—Botafogo. (1314 C) J

PRECISA-SE 
de uma empregada

para casa dc pettuena família;
á rua da Lapa 63, sob, (1175!.. jf

IJR.F.C1SA-SE 
de um empregado

para trabalhar na roça; trata,
sc na rua Olga 11. 95, estação de
Do.ns.iccesso. Paga-se 3o$ooo.

(481 D) J

PRECISA-SE 
de costureiras e aju-

dai-.les; Avenida lionies Freire
n. 19 A. (6141 D) S

PIIECISA-SE 
de uma menina de'H a 15 annos, para serviços le-

ves; rua Gonzaga Basto. 11. 42.
U3.0 C) S

PRECISA-SE 
de um rapaz dc con-

dueta afiançada, para copeiro c
outros serviços; á praia do Flanicu-
po 11. 3O1Í. (1253 D) J

PttEÇISA-SE 
de um casal sem íi-

lhos, que seja chegado de fora,
dà-Se casa para morar, para tomar
conta de umn chácara, informa-se na
rna Manjucz de Pombal n, 9.

(1030 D) J

PRECISA-SE 
de uin menino tpara

croailo de gabinete dentário; 110
í» andar do predio do largo dc São
Francisco dc Paula 11. 4.. (935 D) J

PRECISA-SE 
de costureiras, roupa

dc brim de homem e creança;
Casa Colombo; av. Central 111.

«.1294 D) J

XJ-KKÇÍSA-SE de uma boa copcira
X e arrumadeira nue durma no
aluguel; rua S. Ja.iiinrio n. 40 —
S. Cliristuvão. (1258 C.) R

iwilffliiiiiiiBiirpíiiiã.jiSiiiffliii
1 AO DFíTAR... m
I TOMAB UM CALIX DE li

gGtiaraneaia li

PKECISA-SE 
de ,um._ menina de

12 a 14 annos, porá serviços Ie-
ves, em casa de um casal; ordena-
do 10$; na rua. Uruguayana 11. 168.

(1389 D) J

PRECFSA-SE 
de uma creada para

lavar e co-iidiar, para. duas. pes-
scas; travessa Cruz Lima n. 29,
ci*. 11. 5. "(1375 D) J

... ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
DA"SUL AMERICA"

. Rna do Ouvidor 80
Os seguintes, predios:
As chaves nos mesmos ou confor-

me indicação nos respectivos carta-
«es. '.-_, ¦

Para «ratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Christino, 44, com magniti-
cas accommodacões para famiiia de
tratamento, porão hahitavel, luz «lc-
ctrica, grande quinlal, etc. Aluguel
30o$uoo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, com magníficas accommodo*
ções para famiiia de tratamento, pp-
rão habitavel, lua electrica, grande
quintal, etc.

ALTO DA BOA VISTA - Tra-
vessa da Boa Visa, 20, com 4 quar-
dos, 2 salas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras n. 45,1, com magníficas ac-
cominodações para famiiia dc trata-
mento .quintal, etc.; as chaves ná
mesma rua n. 410, Aluguel 3oo$ooo.

SANTA THEREZA — ! Rua de
Santa Christina, 104, com boas ac-
coinmodaçõcs para grande famiiia ue
trat-uuento, porüo, quintal, etc.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por lodo o preço

CASA. BRA.ZIL
Rua, 1 de Setembro tx. 13-S

TELEPHONE 5438 - Central

ALUGA-SE^- 
unia casa com dois

quartos,-'..fluas salas, etc.; na
hiá «CorflseMiejro Paranaguá n. is,
trata-se na . ü» Uruguayana n. 27.

. .;«• (1403 E) R

ALUGA-SE 
'quarto de frente mo-"1>ílado 

.e^6om pensão a casal ou
moço .eolteird&I travessa* S. Francis-
co n. 6. 2U¦*andar, perto da Carioca.

}M (Moo E) J

-.1

ALUGA-SE 
cm casa de família

uma sala mobilada para casal
ou um senhor dc todo o respeito;
na rua Evaristo da Veiga n. 47.

(E 1171) J

ALUGA-SE 
o sóbradinho da rua

Senhor dos Passos 32,. próprio
para um casal ou atelier. (Ei 166) J

ALUGA-SE 
bom commodo frente,

em casa de família, n» i*, m-
dar; rua Acre i«, esquina Marcj
«liai Floriano. ' ¦ ¦ (E H4o)J

A 
LUGAM-SE grandes quartos com
duas sacadas, a casal ou cavalhei-

ros a 45$, 50$ e 55$. com ou sem
pensão, tem chuveiro, electrieidade;
na rua de Sant'Auna 33, 1'urtuna.

(913 E) R

A LUGA-SE por preço módico
•«¦•*¦• um espaçoso quarto cm
casa do famiiia; na rna 1° de
Marco 20, 2° andar. (M 825)

ALUGA-SE 
n loja com elcctricida-

do da rua Senhor dos Passos, 94;
tratando-se na rua da Candelária, 53.

(6183 E) J

1A LUGA-SE o a" andar do predio
-a— á rua tio Rosário 115. Trala-se
no cartório. (Eç-io) J

Para vencer ititíiculdaÃes pliystens e moraes, dominar vossos inimi-
gos, destruir invejas e ínaleticios, ganhar dinheiro em negócios, ser fe*
fiz em amizades e gosar saudc e bem-estar, compre já um CASAL das Ic-

(gitimas PEDRAS'DE CEVAR, poderoso talisman recebido da índia Ori-
«eutal. — Rcmmctlo, GRÁTIS, informações minuciosas e interessantes a

quem enviar 300 rríi« em sellos novos do Correio, dentro de carta —
ARISTÓTELES ITÁLIA—RUA SENHOR DOS PASSOS, 98, sobrado.
CAIXA POSTAL, C04 — Rio. (J 1787)

ALUGA-SE 
o armãzcm da rua Ge.

neral Pedra n. 144, para peque-
no negocio bu ¦ lindustiia. -Yíugutl
muito modíco, pódc ser visto cm dias
úteis; „ cliaves está no predio 143
da mesma rua, por especial favor;
,para tratar na rua da Asscmbléa 64,
loja dc couros, com o sr. Oil.

(1013 E) J

ALUGAM-SE 
magníficos commo-

dos, a moços decentes do com*
mercio; na rua Silva Manoel 158.

(nS9 
E) J

ALUGA-SE 
um bom quarto com

tres janellãs ao ar livre, cm casa
de família, com pensão; na rua Ju-
lio Ccsar 65, _° andar. (U75IÍ) R

A'I,UG.VM-SE 
a famiiia e cavalhei-

ros, aposentos de frente, por 45$,
c 80$; na praça M'auá 11. 67, 2" and.

(1262E) R

ALUGAM-SE 
dois quartos arejados,

sendo um com duas janellãs de
frente, com ou sem -pensão, mobila-
do ou não, cm casa de pequena fa-
milia, muito socegoda; na rua dc Süo
José 72, 3» andar. (1198 E) J

ALUGA-SE 
o i° andar d* predio

da rua da Carioca n. 5.í, pro-
iprio para pensão, officina dc costura
ou alfaiate. Trata-sc na loja.

(1191 E) J

L'1,UG.VSK 
quarto mobilado, casa

de todo-socego; Quitanda, 192, i",
(¦-"Sa IÍ) J

AILUGA.SE uma casa com dois
XVquartos, duas salas, varanda, ter-
raço e cozinha e um quintal. Aluguel
55$; -ia ladeira do Uarroson. 156.

(1323 nr, J
I,UGA-Sl; um bom quarto, á ave-

-nida ..Mem de Sá 11. 20.
O.21E) J

PHBÇ.ISA-SE 
de uma modista dc

chapéos, tendo muita habilidade
lllini||l!lllll!:iB!i:Ili!l!KÍir «- «",?«>. ÇP™«««;. «abatiia bem coser,
. ! na "Maison Clementinc ; av. iMcin

de Sá 11. 2uA. (1334 D) S
PRECISA-SE 

dc unia mocinha ile-j
1.) a 15 ..unos, para serviços le- I

ves de um casal; não sc faz uues-
tão de cor; dá-se bom trato e peque-no ordenado; rua Dr. Sonra Neves
11; 36,- casa 1—Estacio. (12S. C) R |

PRECISA-SE 
dc uma creada até

. ilí annos, para copcira c arruma-
deira de pequena famiiia; á travesso !
S. Salvador 202. (567 C) S

PKECISA-SE 
de ttm pequeno parn

serviços leves em cnm dc ffími-
lia; na rua da Quitanda n, 157, 2''
andar;  _ (13.15 D) S
¦pUBClSÀ-SE de lioii? corpinheirasi
l na caia Leitão; largo de Santa
Rita. (13Ü; D) J

PRECISA-SE 
para um casal es-

trnngeiro, tuna creada branca;
limpa, que saiba lavar c cngònimar.
Acceita-se tambem com creança. Pa*
ga-se bem; á rua Conde dc llomfitn
11. i-T9. (6õ O R

IJRKCISA-Stl''. 
cprpiiihetras e faíci-

ms, nas oííicijiitf dc vestidos do
l*arc Koyal; travessa, de S. Francis-
co dc Paula. (1407 D) J

PRECISASE 
dc unia creada dc

boa eonduetí., pími serviço de
11111 casal; á rua S. Francisco Xn-
vier .11.. .556. 

 (D)
-pRBCISA-SE 

de uma empregada
-l par-a lodo serviço leve, que dè
rofcrenciiis; á rua Torres Homem 11.
242—Villa Isabel. 1.1404OI.

EMPREGOS DIVERSOS
ÁI.ITGA.SK 

nma arrumadeira para. casa de famiiia uu pensão; rua
limei Novo io. (D1120I I

4 'LUGA-SE uma bna arrumadei-
aXyh portugueza, dc prcícrenc a fa-
unha estrangeira; na rua Ilambina
n. 133, casa 23. liotafogo. (ri,;.G) J

ALUGA-SE 
um senhor dc cdade

Para tomar conta de casas dc com-
modos, sabendo lambem dc pintor c¦forrador; é pratico na arte de pc-
ureiro, ^ dando caria de sua conilil-
eta. Trata-se na rua das f.ar-.u.iei-
ras 11, 1,-2, botequim. (io;õ 1)1 I

A 
LUGA-SI. um menino, dc 12 nn-nos. para c,.<a dc um casal; na rua

uo Caltetc 2,iu, Quintino liociyuvn.

Casas e commodos, centro
Ar.UGAM.SUi 

casas, com sala qttãr-
to. cozinha n tanque; preço 50$;

rua 1-rei Caneca 356. (319 E)M

AUUGA-SE 
uma csnlendida sala dc

frente, cora bonita vista, bem aro-
jad.i, com ou sem pensão a um senhor
djstihclo ou casal esm filho?, á rua
da Carioca 44. 2" andar. (613 15) J

AI.U(,A-SE 
perto da avenida Rio

Branco, uma sala bem mobilada,
tendo, tclcphone, á rua Azevedo Lima
u. 15c. cm frente ao theatro Plieúix.

(1329 
E) J

ALUGAM-SE quartos, cm casa de
.fXfamilia; na rua liarão de S. Ee-
li* n. i-t. (1331 E, J

Tira 09 cabras; supérfluos do rob
to, collo c". iàríçoj., Kncontra-sc nas
casas: EaziçJgSlei-many e Cirio.
—,—1 '¦¦.{ - r—i—

ALUGA-SEiiuna, 
hon sala. para ga-

binete de R medico ou advogado,
com direito # «ma< sala de espera de-
centeniente inoMiatta; rua da Consti-
tuitão 4; traia-j_ Iijoui o dr. Semi. (E

ALUGA-SE 
pori 150$, o grande- e

% claro armazém | da rua Vasco da
Oama n. 179, próprio para varejo;
Dará ver e tratar, na rua Sachet n. 12,
sobrado. (852 E) R

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SE 
uma boa casa com 3

quartos, duas sa'a.*i, etc, á tra*
vessa da Lagoa 11. 16 (Botafogo).
As cliaves estão ao lado e trata-se a
rua iQ de Março 9, sobrado.

(G 951) J

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa no-

va, com 2 quartos, 2 salas, cozi-
nlra, banheiro, luz electrica e bondes
á porta; rua G. Polydoro 310. Bo-
tafogo. (G953) J

AlLUGA-SE 
o casa da rua D. Car-

, los I, antiga Santo Amaro 29.
casa II. Tem dois quarlos, duas sa-
Ias, luz electrica, está limpa. Trata-
sc á mesma rua n. 33. (Gio9?)R

ALUGA-SE 
em casa dc família, es-

trangeira uni quarto mobilado
bem arejado, por so$ooo, a cavalhei*
ro de tratamento ou n senhora que
trabalhe fora, á rua Barão de Gua-
ratiba 29, Oattctc.. (G1199) S

ALUGA-SE, 
em casa de família,

esplendida sala de frente, mobila-
da; rua Silveira Martins 140.

(1013 G) H

A LUGAM-SE dois bons aposentos,
_i__.com cominunicacão, com linda vis-
ta para o mar. com ou sem pensão; na
oraia do Russcll 192. (101+ G)M

. A LUGA-SE um bom quarto
¦í*-pHra rapaz distineto, por
120). 000, com pensão, cm
casa de família. Tclepli. C.

5101, rua Andrade Portou-
ce, 32. (J ©34)
.í—I/UGA-SiE uma boa sala de fren-
-fl.te, cm casa de famiiia. Tem ele-
ctricidade; na travessa Oliveira 14.
liotafogo. (902 O) R

Sabonete Cuticura
2$00O

-NA-1Garram Me
66 Rua Uruguayana

A 1120

(N OMB.RBGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pui*
gaçôes dos olhos

I ¦¦¦_¦¦ ¦. ' !¦¦ ¦ «~^

todas as r>l__ir_i.___
cias e drosrârleiiS

AI.UGA-SE 
por 100$ boa casa no-

va, com tres quartos, duas salas,
etc, e illumina-da a lu/ electrica; as
chaves na rua Kcal Grandeza 290,
Botafogo. . (1342 G) a

ALUGAM-SE 
um bom quarto e sa-

la, mobilados ou não, com ou sem
¦pensão, entrada independente, «próximo
aos Irauhos de mar; na rua do Cattete
11. 32í. esquina de Machado dc Assis.

(1391 G) J

AílvUGA-SE 
um bom quarto mobi-

lado c independente; na rua Ba*
rão de Guaratiba n. 27, Cattete.

(1339 G) S

Leme Copacabana e Leblon

Poderoso _^Mk. Talisman

AIjVOAM-SB confortáveis
Api-edlos modernos, á rua
D. Marciana 87 (230$) e 01
(280$) e ú rua da Passagem

¦ _.S2 __!_-- 
(B 5453)

ALUGA-SE 
por 142$ a boa casa da

ladeira do Ascurra n. 130. Águas
Férreas; com jardim ,aguo nascente
e pomar; a chave está eom o vigia
da casa em obras, ao lado. (892íG)R

ALUGAM-SE 
bons quartos, em ca-

sa de família,: desde ..*.$; praça
Mauá 7.. a" andar.. (841 E) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, claro e

limpo, casa de famiiia; rua do
Hospicio ti. 189. (1027 E) M

ALUGA-SE 
ha rua Senador Dan-

tas g.t. em casa de famiiia, um
quarto com luz electrica. (io3,tE)M

ALUGAM.SU, 
em casa de famiiia,

uma sala de frento c mais dois
quartos mobilados,. com pensão, a ca-
sal ou dois mocos dc tratamento; rua
do Carmo n. 66, próximo á rua do
Ouvidor. (1032 E) M

ALUGA-SE 
o i* andar, muito pro-

prio para bon pensão, da rua Uni-
tanua n. i;8,..esquina de Visconde
Inhaúma. (1031 E) M

ALUGA.M-SE_{dois 
quartos juntos,

independentes, cm casa de fami-
lia; na rua do' Senado n. 194, so-
brado. Preço, «'6_$ooo. (882E) R

LUGA-SE ni ladeira do Castèllo
La loja 11. .2. para pequeno nego*

cio. As chaves'no botequim pegado.
(875 E) R

AlLUGA-SE. 
o segundo pavimento do

predio 11. 96, a rua Tavares Hás-
tos, co tntres quartos c duos salas,
e o predio á mesma Tua 122, com
duas sa'as, dois quartos, um gran-
de salão e mais connnodidades para
famiiia. Estão abertos das 11 ás 4
ila tarde; trata-sc na egreja de São
Pedro; a ruá Tavares Bastos prin-
cipra na rua Bento Lisboa, no Cat-
tete, (figo G) R

¦¦I»III1II!IIII!IIIII!!IIIIII!III!I!IBI1»IIH
1 A'S REFEIÇÕES... f
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ALUGA-SE 
um terreno próprio

para chácara dc flores, em bom
ponto dc Botafogo; para vêr t tratar
na rua Assis Bueno 52, ltolafogo.

.  (G 801} J

ALUGAM-SE. 
por 30$, ....$ c 40$,

magnificos commodos, com abun-
dancia d'agua. coradouros, na grande
chácara da rua Humaytá n. 233.

(828 G) M

Nâo comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RüE URUGUAYANA N. 91
II  ¦_¦ l_r.T"

Pesagem gratuita en. baiano'wftSÉivel a 1 gramma
a sen-

A «LU(n\-SE :*ítii quario, cm'cnsa de
X—famiiia; ua rua .Buenos Aires 169.
sobrado. „, ' C940 E) J

A LUGA-SE o 1" andar do predio á
.t-rtia Uruguayana n. 131; trala-sc
na alfaiataria. (1327 E) }

A I.UGA-SI3 uma exccílcnté sala ou
Xlliarte da cisa, á rua do Ria-
chuelo n. 74. sobrado. (132SE) S

ALUGA-SE .uma sala de frente |
próxima á Avenida, «pãrh escri*

•ptorio; trata-se á rua do Hòspiciò
ri. 80, loja. (I*. 991) j

AI.UGA-SK uma boa sala dc fren-
-ÍX te, lindamente mobilada, entra-
da independente, a cavalheiros ou ca-
sal; c nm bom q.rarto mobilado. Tra-
vessa Muratori n. 22. (Kim) R

A 
I.UGA-SIC a casa da rua Lcopol-

do n. t8.*, 2 sajas, 4 quartos,
saletn, cozinha", luz electrica, bondes
à tod-.i a bom, tem bo.ij eominudida-
des; as cltnves csião por favor no
11, 1S0; para tralar rua Marechal
-loriaiio Peixoto i_j. Preço 8i$ooo.

(li 1084) I!

A_r.UGA.SiI? 
uma esplendida sala

de frente, mobilada, com ou sem
pensão, preço niudico. _\v.nid_ Go-
nus l-'rcirc 130.A, entrada pela pra-
ça dos Governadores. (1344 IJ) S

\ 
iLUGA-SE 11111 bom quarto com
entrada independente; na avenida

Passos n. 44, sob, cm casa dc fami-
>'_• (1352 10 S

\ LUGA-SK na rua do São-«¦~*Mli'nto 11. 30, 2o niidiir, <.-s-
quina da Avenida Rio Branco
sala é qiiiifto de frente, com
pònsãò, com ou sem inobilia,
casn de fâ.íiilin. (11120-1) K

AÍ.UGA-Slí 
o bom armazem da rua

dc S. Pedro 11. 25; trala-se á rua
Primeiro de .Março n, 22.

(13-2 
E) J

A I.UGA.M.SE sala e quarto de
Xl.frentc; na rua dos Inválidos, (,9.

U3/4 E) J

AlLUGAM-SE 
quartos a 25$ c 33$;.na rua da Quitanda n. 156.

O.',-7 E) J

A LUGA.SE um arejado quaVto, com
X3(i'iensão. nara dois moços du cum-
mercio; rua Quitanda 10-. 2» andar.

(1.194 E) J

ALUGA-SE 
o bom predio da rua

Dr. Menezes ,Vieira 178, antiga
Invalidou; chínj-rar no armazem em
frente. Rczendel ~ii. / (738E) )

A iUGA-SK. o sobrado dn rua
XI da Cai-rcftíi, 46. (SI 821)

A LUGA-SK um Quarto, a moços
JX.OU casal; rua de S. Pedro 264.50b.

(QQ2 E) M

AI.UGA-SIÍ., 
a«j«cav.ilIieÍro sírio., bem

juobÜada Ç'.im-ia sala de frente
para Avenida; ruá Evaristo Veiga 14.

(088 IQ I

lTpaTotuMzã
,i I.lHiA-álC. pnr 200$, a boa casa

-/ida rua Atigusla 11. 2,. (Santa
Thereza), cúdi; cinco auartos, salas,
cozinha, banheiro. Quintal o jardim;
as chaves estão no barracão ao lado, c
trata-se na rua Sachet n. 12. sobrado.

(8=4 10 R

ALUGAM-SE 
quartos çom pensão,

confortáveis, desdo-4$ por dig,re
*ima sala com pensão para .dois cava-
lheiros 011 casal 2ôó$ mensaes, luz
clccirica, telephone, etc. Pensão Fa-
iniliar, praça José de Alencar 14.
Cattete. (5474 G) XI

A«LUGA.M-SE 
magnificos commodos

a cavalheiros c moços do commer-
cio; na confortável avenida Commer-
cio; w» rua Christovão Colombo 38,
próximo ao largo do 'Machado; trata-
sc com o encarregado, a qualquer
hora. (6S10 G) J

A J.UGAM.SE casinhas n a
¦^'Avenida da Gloria, rua do
Cattete 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
Pnssos __ Comp., rua Santa
Luzia n. 202. G

A_,UGA-SlC 
a casinha n. 17 da

rua de S. 'Manoel, cm Botafa-
Ko, illuminada a luz electrica o com
occommodações paru um casal; as
chaves na rira General Polydoro 14
c t'rata-5C na rua dos Ourives n. 60.

d34S G) S

ji J,UGA*SK uma sala de frente a
a V rapaz solteiro, na rua Henrique
Valladares n. 24. |H 813) J

\ IíCGA-SK cm casa de fã--^hnilia uma sala de frente,
mobilada, com pensão, Uuu
do Carmo 6G, próximo á rna
do Ouvidor. (,I 1,188) K

.???????*?«-?????_*•??¦*_•????ITXTXXXXtXIXXXXUu,
l_M»_n•Í_Bi*BnÍ_a-C",'n R»*'»»ti<'« com o KT.KXIR Jimp«V«CSal6l«--'viTATi 1)10 SIARAPUASIA E I
YOISIIÍIXA COMPOSTO, l.emedio já conhecido. Deposi- Jto: rua dii «Quitanda 120, 3° iimliu-, e Vruguayana 35. *
Rio. —#-i- Vidro 5$000. (J 927) *

iTT»TT««_HTYTTITT>7TITTmgT^TirT»ITTII_rTTTT_rT*P

ALUGAM-SE. 
cm casa de uni ca-

sal, uma boa sala de fre uto e um
quario, juntos ,a uma pessoa séria
ou a emnresade*ido commercio; ave-
nida Gomes Freire 12., sobrado.

(1007 F) M

01-EREÕE-SE 
um moco para es-

c|nptprlot conhecendo rtactylb-
g-.'.",pliia e c-.i.iipi)iirai,-_lo, mercantil.
farias a rua Torres Homem 2^17—
Villa Isabel (107S D) J

T>REÇ1SA-SE dc uma rapariga alé
X ;is arinos^ sadia c o ss ciada, para
serviços leves; ir.ita-;c na rua Gon-
calves Uias S--, 1» andar, á« 10 lio-
ras. (1143 D)J

PKECJSA-Sli 
dc perfeita copcira e

arrüinadcira; Houlcvard Isabel de
Pinho 11. 21—Voluntários da Pátria.

(1109 C) R

JJRECIEA-SE 
do uma pcciucna

jwra serviços leves, até 15 an-
nos; avenida Mem de Sá n. 3,10.

PKEC1SA-SE 
de uma moca ate iS

annos. para serviços levcw, no
largo do Machado 54, casa :i. 2,

C1Ò88 C) R

1JM8CISA-SE 
dc uma menina dc

1- a 13 annos, para serviços lc-
ves; á rua ila Matriz n, 58 — Bo-
«afogo. (o^6 D) J

PRECISA-SE 
dc uma boa cozinhei'-

ra. na rua N. S. dc Copacaba-
na n. 585 A, ,;i-.i --. (m_-íi 11) .1

IJR1.CISA-SE 
Av uma cozinheira, á

rn.t S. Francisco Xavier n. 727.
(1249 n> j

IJl-lIiÇISArSE 
de uma cozinheira, à

praia do Flamengo n. .166.
.'«-««Liíl.1

1>REGIPA-SE 
de unia cozinheira

que durma cm ca^á dos ixttrões
* seja perfeita no trivial; exigem-se
referencias da eu.i condueta: na rua
êie S. lanuario n. 18-' — S. Chri.-
lovão. 

(1182 
11) J

PRECISA-SE 
dc um.i creada para

cozinhar e lnv.ir. para um ci^al
dc trawmenlo. Desejam-sc boas r«-
fer en cias c prefere-se portuííueza;
itrat3*5e na r*.;a Barão dt* Bom tte-
ciro 11. 526. (11.3 n'i !

PRECISA-SE- 
de uma boa ,-nzi-

nheiro; informa o armerem Fie-.
jrolüntií.iys da Patri» H7. .(1178 B)J

PRECISA-SE 
dc umn arrumadei-

na, na rua Buarquc dc Mace-
do n. 36 —___«££_ Í9S4 D) .1

1>R1ÍC1SA*SE 
dc um meio oíficlal

de carpinteiro; trata-se á rua 7de Setembro n, 172, iy andar, d«s o
ás 5 da tarde. (042 D) S

i I,UCA-Sí3 um bom ijuarto cm" ca*
-M. s.i_ de pequena famiiia, u um mo-
ço serio do commercio; rua Santa
Anna 221. (15 11S9) S

A I,U(VAM-SI'. importantes aposen*
ÀX. tos ua \'illa Adão, acabada dc
construir especialmente "para este
fim: _ a melhor desta capitai, a preço
convidativo. 4o$oüu mensaes!! Rua
\fcnezes Vieira 11, proximi. á rua
Visconde dò Kio Branco. (S Ó92)

1(18" DOENTES"
CURA RADICAL da gono-

rrliéa chronica ou recente,
estreitamento do urethra, em
poucos dias, por processos mo-
«lemos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
philis e moléstias da pelle,
itppl. 606 o 00-i. Vaccinits
aiitigonouoccica. Pagamento
em prestações. Consultas dia-
rins, das 8 ás 12 o de 2 ás
10 da noite. T. C. 59S1. Ave-
nida Mem dc Sá, 115.

A1.UG.-VSU 
um bom quarto a em-

. «pregados no commercio ou ca-
valheiroa decentes, na run do lios-
piciu 174. (15 llSfi) S

"ORKC1SA-SK 
dc uma copelrn e íir-

X rumadcíra, na rua Pavsandu* n.
19£. _________* U

1>ni-'ClSA-SE de perfeitas ojudan-
X tes de .-.ii;is c corpinhos, Só sc
Receitam pessoas muito babei-i c com
pratica dc boas ahicinas; Mmc A.
Eticne; rua 7 de Setembro ij2.

IJRKí 
ISA-SE de uma moça de. 12

a 16 annos, que feia carinhosa.
paia creanças; pieícrc-se que ..ja
,1a roça, à rua Maria Wi n. ji —
_____; ();Í.A1 .1

PWISA-BE 
de um menino alé

11 (innos, limpo c de boa con*
dueta, para companhia dc unia -e-
njiora c serviço, leve-, á rua São
Francisco Xavier n. 84, casa 11. 2.

(..-.* C) R

I A LUGA-SK um esplendido quarto
| X.Vde frente, mobilado, a casal ou -
1 inòços do commercio. som pensão, casa
I dc famiiia; rua Senador Dantas io.

(121S K) S

PRECISA-SE 
de uma pequena de

13 a ifi onnos, para toiio o ser-
viço de pequena famiiia, Gonçalves
Hits p. 60, »'. mear. ¦———í_í

AI.UGAM-SE ho.-.s salas, a caiai
X.Vscm filhos om casa dc viuva mui-
ta s-.-ria; preço razoável, podendo ser
com on sem pensão; ver e tratar, á
n.a Visconde Inhaúma n. 57, \n e 20
andar, próximo á avenida Central.

(941 E) S

\ LUGA-SK uma sala, a empregado
/_L no commercio. ú rua da Carioca
n. _S. (944 15) S

A LUGA-SK. cm casa dc famiiia de
_T.todo respeito, na rua da Quitanda
24, r° andar, um bom ouarto de fren-
te, com pensão, a cavalheiro decênio.

(1227 El S

i LrÇ.A-Sl*. uma boa sala para es-
jl\. criptorin ou officina no i° an-
dar do «predio novo do largo de S3o

StUiÚSCB ic Piai» ««..._.____...,.J

AI.UCAM-SE 
as seguintes casas

para famiiia:
Kua General Pedra n. i,.q,

para necocio e famiiia. . iõo$üoo
Rua Mariz c Barros 11. -ío,

diversas casas, na "Vil.
Ia K'iKcnic" desde. . . 101*000

Rua José Clemente n. .17. , issÇooo
Rua hanio Cliiistp dos Müa-

yres 11. 102 _ii$ooo
Kua San.p Christo dos MÜa-

ares, a «loja do 11. ioq. . iioÇooo
Rua do Cunha, a loja do

II. 64 I01$O0O
Rua da Alfândega, o sobra.

do do n, 229 15__:$ooo
Rua Viuva Cláudio n. 321,

próprio para negocio c
famiiia  i4C$uuo

Run de S. Pedro, a loia do
11. 281 _33$ooo

Rua N. S. dc Copacabana
ri. 9.1.1 ....4$ono

N, S. Copacabana u, 851. , 142S000
José Clemente n. 43. . . . qó$<jj
Ladeira do João Homem 60 142Ç000
i,'.iz. iuic Con tra-Almirante

Baptista das Neves n. 30 2oj$ooo
Trata-se á rua d*; S. Pedro n. 72.

com Costa Braga S: C. (.0. E) J

AtUGA--*jE. 
en|. casa de famiiia de

lodo respeito, uma hoa o bem mo-
hilada sala de frente, a casal 011 dois
rapazes, com pensão; preço _módico;
rua Riachuclo Íj8. (1054 E) M

AI.UG.VNI-SI. 
dois hons commodos

mobilados-, na avenida Gomes
Freire 112, Jwa_.'-_ __ (725 Fj B

«. 4 I,UGA,M-SE, em casa franceza,
___L_coiu hélio jardim e bella vista so-
bre a cidade c a bahia, magnificos
quartos mobilados e com pensão,
tara casaes som filhos c cavalhei-
ro**, çoxinlia 'franceza, luz electrica,
logár muito fresco e perto do cen-
tro da cidade; na rua Cosia Bastos
11. 44. Teni tclcphone. t6»4l«) J

A LUGA-SE. por 2.10S. a hoa casa
IXúi rua Áurea 56 (Santa flicre-a),
toda reformado, com boas ácconimoda-
ções para família dc tratamento; as
chaves no barracão ao lado o trata-se
ua rua Sachet 11. 12. soh. (S;- 1:)R

A 
LUGA-SK por roo$ o bom predio
dc sobrado da rua Pedro Ame-

rico n. 107, com duas boas salas,
cozinha c despensa com tanque c ter-
raço e mais commodi.lades para fa-
milia e no sobrado com cinco exccl*
!«_ntes( dormitórios, está aberto para
ser visto do meio-dia ás 4 horas <la
tarde ¦' e trata-sc nu Gafe Papagaio,
rua Gonçalves Dias 44- (3Ó9G) R

«SS
Tomo PEITOKAL-MA-

KINUO
Kua 7 do Setembro 1SG

A I.UGAM-hli nuartos. para casai e
_CXsoHcÍro, com pensão de boa casa
dc família franceza; 3. travessa Mar-
tiuez Paraná, esquina rua Senador
Vergueiro. (Su G) R

A I,UGA.SE um coniniodo, indepen-
XX.dc.ite, com luz c asseio; na rua
do Cattete n. 8*;, esquina Guaratyba.

(1381 G) J

,i LUGA-SE um in andar. .1 quar-
_C_Ltcs, 2 salas, cozinha, para famiiia
ou o£criptorio; rua Assembléa n. .10.

(99; E) M

A 
LUGAM-SK, dois commodos, mobi-
lados ou não. com pensão em casa

de família; na rua Silva Manoel 5-.
(1000 E1M

* I.UC.A-SE uma sala dc frente,
XVpara rapazes solteiro» ou para cs-
críplorio; rua dos Audradr.s ri. i-s.
sobrado. (qm K) M

«ai^ipiEiJBuiiiBZíiiijSHíEiatHirMíaB-iíSSiiassiijir!-!

1 Casa Timbyra
| 04 - RUA. OA CARIOCA - 64

Junto ao Cinema Ideal
I Grande brindado cm borzoguins para sc-

nhora; ullimos modelos, a
1 16*3. 18S000, 30a e 33$000

' a titulo do reclame
1 Pereira Júnior & Comp, 
MSíriiSílilli.'1-'^:.;*1--»,!.»::"^

Ilíi!3!»lilH!lll!ií|»!
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AJ,UC,A-SE 
um bom quarto, em casa

dc famiiia, a senhora só ou casal
cem filhos, próximo aos banhos dç
mar; na rua Almirante Tainandarc
n. 54. .(905 G) R

ALUGA-SE 
a casa da rua de Sâo

Clemente 101; chaves na casa 3
da avenida junta e trata-se com o
sr. iMuraes, praça Mauá 10, das
11 1(2 ás. 4. (Mi O) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Gene-

ral Polydoro n. 65; trata-se na av.
Rio Branco 1 e8, sob., com Raul Ber-
nardes. (087 G) J

AI.UGAM-SE 
dois quartos ti rapa-

zes decentes, em casa de fami-
lia. Rua da Gloria 10. (1235 S)

ALUGAM-SE dois 
bellos quartos,

decentemente mobilados; rua Ta-
vares Bastos n. 30 (antigo 2), Cat-
letc. (149 G) S

ALUGA-SE 
um quarto de frente,

independente, 'mobilado, • em ca*
sa séria, sem outros inquilinos, 1
moços do commercio ou'- senhor es-
trangeiro; rua Dr. Cândido Mendes
n. 118, Gloria. (F 93») J,

ALUGA-SE 
uma bonita caía a rua

D. Marciana 5, . 3 quartos, 2
salaf, porão, gaz, electrieidade, 

"etc.

120J000. (N 915) J
am —— ¦ ,n 1 .1- mm ii_—-1 -1 i^

ALUGA-SE 
uma 1 bonita casa á

travessa do Commendador Oli-
veira n. i6, 2 salas, 2 quartos," cie-
ctricidade, etc., 9o$ooo. (G 916) J

ALUGA-SE 
um bom quarto de

frente por 35$ooo, casa de pe-
quena famiiia; rua Ypiranga^ 11. 44
avenida, casa 17. ..-*«.-•, 1ga 11. 44,

(G917) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Ge-

_ncr.il Sevcriano 98, tem duas
salas, dois quartos, terraço, eoíinha,
etc, em frente ao Botafogo Eootball
«Club; trata-se no 11. 90. (Gii3?)J

AI.UGA-SE 
ia casa a8-A da rua

São João Baptista, aberta das 8
ás 11; dahi em dcante chaves na rua
Real Grandeza 82, Botafogo.

(G 1135) J

ALUGA-SE 
a rapaz do commercio

bu a uma senhora, um bom quar-
to em casa de família; na r. Buarquc
de Macedo 3«5, Cattete. (Gi 134JJ

AILUGAM-SE 
espaçosas salas «

quartos bem mobilados, com ba-
nhos e telephone c com excellente
pensão; rua 'Carvalho de Sá 25, ,pro-
ximo ao largo do 'Machado. (Gii74)J

ALUGA-SE 
um bom quarto areja-

do, com luz electrica, em casa
dc famiiia, á rua Vicente de Souza,
antiga Bamhina 129, Botafogo.

(G 092) J

A 
LUGA-SK o predio assobradado da
rua Nery Eerreira n. 78. pintado

c forrado ,de novo, com s quartos, 2
salas, cozinha, banheiro c mais dc-
pciiilcncine, jardim c quintal, com
installaçào electrica; as chaves estao
na mesma rua, na nadaria defoute:
trata-sc com o sr. Mario Bastos; a
rua de S. Pedro n. ...; tel., norte.
3918. (6483 G) J

X I.rcJA-.SI. o sobrado da rua
¦^VlSai-fio du (iiiaratiba n. 25.
Truta-sc ua rua Suclu-t 15.

(J 806)

ALUGA-SE. 
por 1,12$. o nredio á

rua Humaytá (lo.X; chaves nos
fundos; trata-se na Companhia de Ad-
miuistração Garantida. Quitanda 68.

(471 G), J

A LÜGA-SE. por 223$, o predio á
i*rua D. Mariannã i-'4! cliaves no
armazém da esquina; trala-sc na Com-
panhia de Administração Garantida, á
rua da Quitanda 68. (478 G) J

ALUGA-SE 
por 12;$. o predio á

rua D. Marianua 110$; chaves ao
l.v.lo; trala-se na Companhia dc Ad-
ministrarão Garantida, á rua da Oui-
landa 68. (480 G) J

ALUGA-SE. 
por 223$. o predio á

rua Visconde Silva 81; chaves á
rua Conde Irajá 150; trala-se na
Companhia de Administração Garanti-
da. á rua da Quitando 68. (483 G)J

• A «I.UGAM-SE as boas casas da rua
XVGcneral Polydoro líífi e 172, com
dois quarlos, duas salas e mais ac-
conunodações, grande quintal e 'fartu-
ra d'anua. Aluguel baratissimo,

O87 G) R

A 
«LUGAM-SE as boas casas da rua
llclphim 109 e 115. casas I, II

e VT. Alugueis baratissimos com
optimas accommodacões para pequenas
familias. (888G) R

! A «LUGA-SE, cm .Copacabana, rua
JXÍJoão ^Francisco h. 16, uma easa
próxima a praia, por 160$. As chaves
Bior obséquio ao lado ti. 18. Tra-
ta-se á rua Conde de Bomfim "133.
_; (1266 II) R

A LUGA-SE n boa e Iiyglenl-
t-ttlca casa da rna N. 6. do Co-
pacnbana 1089, para famiiia
do tratamento, por 350$ men-
saes, fazendo abatimento eom
contrato; trata-se no largo da
Carioca 13, com o sr. Duar-
te Felix. H

ÀLUGA-SE. 
em Copacabana, uma

casa, com 4 quartos, 3 salas, com
todo o conforto moderno; rua D. Paula
l-reitau 46; pôde sêr vista. (6779 H)J

ALUGA-SE 
o predio á rua Sal-

vador Corrêa o. 42, Leme.
(732 H) J

ALUG.VM-SE 
boas casas assobra-

dadas, pintadas e forradas dc
«ovo, própria, para familias regula-
res, a 75$ e 85$ooo, bondes de 100
réis,- na rua Frei Caneca 253; trata-
se na Avenida Salvador dc Sá 114.. 

. (C 610) 
_J

A 
LUGA-SE por i8o$ooo mensaes,

só para residência dc família, a
cnsa n, 20 <la rua dos Coqueiros,
pintada e forrada de novo, com boas
accommodacões, gaz e luz electrica;
acha-se franca e trata-sc na rua du
Bispo n. 219, até is 9 horas, e dc-
pois das 17.  (J 943) J

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto

independentes, com 4 janellãs;
rua Itapirú' 157. • U923) J

ALUGA-SE 
por uo$ooo a casa da

rua Dr. Aristides Lobo n. 1815.
tem tres quartos e mais dependeu-
cias, jardim e quintal; os appare-
lhus estão guardados e as chaves «s-
tão no 185; trata-se í rua Miseri-
cordia 2, sob. Tel. 333 

'C. 
(Jn<3)J

ALUGA-SE. 
por 152$. o predio á

rua Aristides Lobo 14_.IV; chaves
no n. 124; trata-se na Companhia dr.
Administração Garantida, á rua da
Quitanda 68. (481 J) J

ALUGA-SE. 
por 200$, uma casa.

nova, na rua Barão dc Itapagipe
perto das bondes Bispo e Itapagipe,
com 3 amplos quartos, 2 salas. 2 quar*
tos banheira com todas os installaçBei
liygientcas. para família dc tratamot
to, fogão a gaz, coolc e pequeno ilt.
diin; trata-se no 222. fundos. (301JK

ALUGAM-SE. 
em casa de famllii

onde não ha mais inquilinos, umi
sala e auarto independentes, a un
casal sério e sem filhos; na travws-
Senhor de Maltosinhos n, 8. Cidadi
Nova. (614 J) i

MtHniiiimmimmiiiiiiiiiininniiDI
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-

1THEINA, 

FAZEM DESAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA, E
nevrálgicas e dores rheumuticas cm poucos minutos. E

Pode ser usado por qualquer pessoa sem receio de atacar qual- li
quer órgão, sendo por esse motivo, superior a todos os similares, r

DEPOSITO GERAL:

GRANADO & FILHOS
81 - Xl.ua. Uruguayana - 81

Kmnirxxxinixiixixixxiixi>»»»»»»»*Tx_xxi
ALUGA-SE. 

por ioo$. na rua Dr.
Maia Lacerda n 179, uma casa com

2 salas, 2 quartos, cozinha água e
electrieidade; as chaves na loja pe-
gada. (1103 M) H

A LUGA-SE o predio 57 da
i-t-Vrua Ipanema; trata-se no
n. 6S. (J7120)H

ALUGA-SE 
uma casa muito bem

mobilada, para famiiia de trata-
mento; contrato verão; trata-se na
rua Uruguayana 75, i° andar.

(H 811) J

A'LUGA-SE 
uma casa nova, á rua

iAhnita Garibaldi, Copacabana, tres
fl uar tos, «duas salas, etc. Informações
á rua Nossa Senhora de Copacabana
m. 587. (1299 H) J

AlLUGA-SE 
a casa da rua de San-

ta Clara n. 34, em Copacabana,
está próxima «10 mar e tem accom-
modaç.cs para famiiia de tratamen-
to; informações no n. 52. (nBiH)J

Saude, Praia Formosa
e Mangue• t

ALUGA-SE 
para negocio a boa loja

n. 201, da rua de Santo Christo
dos Milagres,-jà com armações e có-
ou para um bom botequim ou tendi-•nha. Trata-se á rua dc S. Pedro
n, 24C (718 1) J

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

casa -com dois quartos, uma sala
e bom quintal. Informa-se á rua Car-
doso Marinho n. 7, escriptorio. Praia-Formosa. (883 1) R

ALUGA-Slv 
por 101$, o predio i

rua Dr. Carmo Netto 218-A, loja;
chaves ao lado; trata-se na Companhia
de Administração Garantida, á rua da
Quitanda 68. (4^ J) j

AIJUGA-SE 
por 8i$oooa casa V

da rua dc Santa Alexandrina
n. 104, com duas salas, dois quartos,
quintal, electrieidade, forrada dc no-
vo; chaves e tratar no n. 417 i,
mesma rua.  (J 941) J

ALUGA-SE. 
para famiiia. a boa ca-

sa da rua da Estrclla n. 27, com
grande cl.acara arborizada e boas ac-
ccmmodaçõcs; as ehavos encontra^..-
sc na mesma; para tratar, á rua Vjs-
conde Inhaúma 82. armazem. (6nJ)J

AILUGAM-SE 
as casas assobradadas

da rua Dr. Aristides Lobo ms.
95 e 101, com cinco quartos, duas
salas, mais dependências e quintal; as
chaves estão na mesma rua n, 93 e
trata-se na rua Primeiro de Março
"• 32-  (1312 3) J.

AIAJGA.9E 
em Santa Thereza, a

casa da rua Oriente n. 67, eom
duas salas, quatro quartos, vista es-
plendida e bonde á poria. Trata-se na
mesma. (iJr3 J) J

A'LUGA-SE 
o predio 11. 90 da rua

Dr. Aristides Lobo, com dois
quartos, duas salas, mais dependências
c quinlal;..a chave está no n. 03,

¦;¦* ¦- .. (134DJ

IA'LUGA-SE casinha pintada e fir-"f—rada dc novo, próprias para fami-
lia regular; na rua Frei Caneca 252;
trata-se na avenida Salvador de SA
n- "¦*¦ (1149 J) «M

ALUGAM-SE 
boas pequenas casas,

com nuiiital e muita água; na rua
Visconde Sapucahy 310, (826 J) M

Precisa
comprar MOVEIS?

\ casa que.mais vanlagem offerece, em preços e
qualidades ó

-A.. JF". COSTA.
Mobiliários de estylo e phantasia, manipuladoscom as melhores madeiras do paiz.Ao gosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados

Remettem-se catálogos para o interior
Rua dos Andradas —27

TJBLfcJPHO-ÍÈJ N. 1350

AI,UGA-Slv 
por preço barato, boa

casa com dois quarlos, duas salas
c bom quintal. Informa-se á rua Car*
doso Marinho n. 7, escriptorio. Praia
Eormosa. (884 I) R

AI,U-íAM-SIv 
barracões a i5$ooò

e a 20?, muita água c grande
terreno; rua Visconde de Nictheroy
n. 156» lístação dc 'Mangueira.

a 1142) j

A«J.U(>A.S1-. 
a boa casa da travessa¦santos Rodrigues 11. 24, com boalaccommodacões para famiiia. Aluguel152? com gar. e electrieidade, abertodas 10 as 4 da tarde. 'Estacio de Sá.

(760 J) r

ALUGA-SE 
á. rira de S. Clemente

124 '' Villa; Cclorico de llastos", as
casas X c XIII, com tres quartos,
duas salas, luz electrica, quintal e
demais accommodacões rnrn família.
Logar preterido pelas familias. Alu-
Kuel i2oSooo. (889 G) R

A UjGA-Bl\ um quarto bem mobi-
iíj.íado. limpo e arejado, em cn?a
dc família, com ou sem pensão; na
rua -Senador Octaviano n. .i.o, Águas
Ecrrca!. (6811 G) 1

A I.UGA-U-SE uma sala c um quar--«Tito dc frente, para modista ou ca-
sal sem filhos, em casa de famiiia;
na rua do Cattete ri. ;8. i° andar.

(1365 G) R

A I.UG.VSlv por 120$ o predio da
fcTVru.i Real Grandeza n. 332, do
lado do tttncl, tendo tres quartos, 2
?alas, cozinha, fogão a gaz, eleetrici-
dade, etc. As cliaves por favor no
11'. .1.10. Tralar na rua General Pn.
lydoro n. 272, com Campos Silva

& Comp. (1230 G)S

,4 JyLV.A-SE uma loja, própria paia
i~VquaIqucr negocio, á rua Vo-
hilários da Pátria 38. (1,287 G) J

,4 «LUCA-SE o novo íübr.-,do da rua
_1fcj1.MaranRi.-ape 11. 45. tem fogão a
gaz e electrieidade; trata-se no n. 30
da mesma rua. iSo; ilí

,1 LUGA-SK nor *.o$,o predio á rua
__-__Gcner.il Pedra 132-I; chaves no
local; traia-so .na Comimnhia de Ad-
miuistração Garantida. Quitanda 6S.

(477 K. J

A LÚGÁ-SE uma boa
j\'.e. com ou scwx m
de casal se:u filhos
n, 62, sobrado.

de fren-|

A LVGA-Si1! o predio 1-1 dn
-^tfúh do i.0/0, Ijnrnnjeii-iis,
com 4)0;ts uccoiiiniodaçOes. Ks-
tis «berto dns 11 du mnnliii,

A'LUGA-SI; metade dc uma enf-a. a
-Vcasal, ,por 40$; na rira Pedro
Américo n. 1S9, casa III.

(1.10-' G) J

. sa a
lobiiia, cm casa

na rua da Lapa
(1371 !•'« J

._ EUGA-SE. p.r noS o t,rcdio. pa-
_^_.ra negocio ã rua General Pedra
i.14. chaves no local: tratase oaCom-
panhia de Administração Garantida,
Ouitanda 6S. (a;6 E) J

A LUGAM-SE dois esolcndidos qitar-
_MLto?. cm casa de famiiia: aluguel
reduzido; Constituição 36. sobrado.

(108S E) M

A LUGAM-SE boas sala» para cou-
-T-lsuItorio. Kua do Ouvidor n. 133.
1", das i_ á.- 6 da tarde. (.SjE) J

4 LUGA-SE na rua Visconde de
iriltauna n. 203 (Avenida), uma ca-
sa com boas accom 111 o dações janellãs
nos quartos, quintal e electrieidade;
aluguel módico: os chaves estão no
____ onde _9S_l-!Ía£S-**- -«*j_ Í_í£_2?

Á'ÜÍICA*SE muito baraio o grande
Ae eiolendido predio <la rua Alice
n. 79. Laranjeiras. Trata-sc no mes-
mo que se -acha aberto, ou na rua
Dr. Uüdriso dos Santos n. 76, cm
Machado Coelho. (102S 1) J

ALUGA-SE 
!-cr 8c,$ meniacs. a boa

ca?u da rua Petropolis n. 36, com
duas salas, dois quartos, porão habi-
tável e grande terreno; as cliaves ao
lado 3S, onde sc informa.

1lj__í.J_2__J
A 

LUGA-SK o pavimento térreo :i^
da rua Benjamúi Constant, Chaves

no n. 18. Gloria. (1010 F) J
' A __UGÁ-SE uma sala dc frente.
___l na rua da Lapa 55, sobrado, a
¦um senhor òc edad.Q e sú. em casa
4t ítmiiia, f* A?. 1.02) J.

ás 5 dn tarde. (M370)G
A iLUGA-SE per _i..Ç, cm casa de fa-

-timiia, um quarto dc frente, mobi-
ledo, cem gaz c roupa de cama; na
rua D. Carlos I n. 94, Cattete.

(654-1 G) J

ALUGAM-SE 
bon-

_-_.(0S
Silveira

módicos;
Martins

comomdos; pre-
na Pensão Jarmo;
164- (lo6o(',)M

AlLUGA-SE 
cm avenida distante e

socegada, uma boa casa nova com
duas Ejlas, cinco quartos, bom banhei-
to c dependências. Voluntários da
Patiia S>, omic se trata. tó7oG) )

ALUGA-SE 
um bom predio recém*

reformado de -dois pavimentos, com
amplo armazém» tendo o sobrado duas
salas e bons quartos, cozinha, banhei-
ro, etc,;-na rua do 'Livramento 38;
a chave está na rua da Saudc 297,
restaurante. Aluga-se junto ou sepa-
radamente. (967 1) J

ALUGAM-SE 
comniodos na rua

João Alvares 22. (1)

A LUGA-SE por 172$ o. grande pre-
AXdio da rua Conselheiro Pereira
Franco 11. 53, 1» e 2» andares, com
quatro bons quarlos, duas espaçosas
salas c dependências, illuniinado a luz
electrica; .trata-se na rua da Alfan-
dega n. 8ú, sobrado; o chave está
no n. 56. (1333 D S

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE 
uma casa. nova, pro-

pria para pequena famiiia; rua do
Itapirú 140. (121- j) S

A LUGA.SE uma casinha com sala,
¦/—quarto c . cozinha, na rua Fallete
n. 28; oara informações, na venda.

(270 J) S

HADDOCH LOBO E TIJUCA
A LUGA.SE uma boa casa, com to-

jfXdas as connnodidades para famiiia;na rua General Roca 112; as chaveiestao no rua Dczcmbargador Izidro S(padaria). (,„ K) )
A LUGA.SE uma casa de commodos.
>toda oçcupada, na cidade; informa-"«-s a f"a Saigado Zcnha 47. (42.íK)J

LUGAM-SE casas, a 110$. na"rua•onde llomfim 229. (825 K).M

A LUCA-SE uma casa, ua travessj*f*Ehsa n. 16 (travessa da rua Sal-gado /ícnlra); as chaves estão 110 18.

(066 
K) )

A LUGA-SE. uma casa. 2 quartos. 
"1

-í^-satas. cozinha, auinlnl e iardihi.por 100S; na. rua Silva Guimarães 2,
!_____ «-a» (-hitas. (,ow K)K

A LUGA-SE um bom commodo dex_ironte. a uma senhora de respeito,em casa dç outra nas mesmas condi-
çucs; rua do Uruguay 11. 127 C X*
ponto do bonde Uruguay. (9iqK)J
ALUG.vSE uma grande loja, pro.-c-pna para qualquel negocio, á ruaDr. Campos bailes 11. 59; as chave»estao no 63.  918 K) J

ALUGA.SE. por 152$, a casa d»rua Club Athletico 91. com 4 sa-Ias. 3 quartos, banheiro, luz electrica,
jardim c quintal. (921 K) J

ALUGA-SE 
na rua General Po'y-

íJoro ti. 20. avenida, uma casn coni
dois quartos, duas salas, cozinha, ele-
ctricidade. etc; trata-sc na rua da
Passagem 28. (1020 G) J

4 I.UGAM-Slv quartos com pensão,
-ílpnra casal -Ct para solteiros: pen-
são de famiiia, á rua Christovão Co*
lombo n. 124, Cattclc. Tem hcilo
jardim. (1021 (',) J

- LUGAM-SE a :io$ casas novas1
Xi.com dois quarlos, duas salas, ele- !
ctricidr.de e quintal; na rua H. Car-'
lus I n. C--A. (1267 G) 1{ j
' A __tJGA;SE a pcqutna famiiia. hm '
-tVca?a, r.a avenida da rua Fernandes !
Guimarães n. 79. Botafogo. Aluguel,
SiJ: as chaves estão na mesma rua
n. 81, onde se trata. (1271 C) R ;

Jà, salvação dos Bezerros
A"FONTE LIMPA"

E' o unico remédio veterinário quecura a diarrhéa destes, e desinfecta o»intestinos do gado vaceum. — Deposita-
nos no Rio; Alfredo de Carvalho * C,
R. 1" de Março, 10.

A LUGA-SE uma boa casinha, den-
Xitro dt* uma chácara, ocm quarto,sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na trav.asa do Navarro n.
25 amigo; informações ua mesma tra-
vessa n. 81. vtnda, por favor.

(271 J) J

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapiiír com u

INJECÇÃO MAKISHO
Una 1 de Setembro, 186

ALUGA-SE 
un-.a porta .própria pa-

ra tintureíro t ou qualquer iieao-
cio; rua Voluntários da Pátria 367*.

(G i8u) J

ALUGA*SI2 
a casa a-sohradada. da

rua D. Marciana 67, em llota-
fogo. pintada dc novo; M chavei no
jb._ií  fclt.C) S

j 4 )LTTGA-SK a pessoa de tratamen-;
I -CXto, tm casa dc famiiia, uma sala i

de frente e um quarto; na rua Ter- i
reira Vianna n. 20. fir"- Gl T ;

.4 tÜGA-SE na rita Corria Dutra j_M-n. .19. «ohrsdo, tim quario mui* jto bem mobilado, i nm ra-ar do com-
¦rrcio.s~— ->j .(130Í G) Ji

A LUGA-SE em casa dc famiiia res-
Xxpeitavcl, um quarto e sala de fren-
t-e, a pessoas sérias, com ou sem
l*...süo; não tem outros inquilinos.
Tratase na rua liarão dc Mesquita
n- 7.0. Í9.13 J) .1

4 LUGA-SE 35$ooo urn pequeno
_*- quarto mobilado, em casa fran-
ccz.i, p.-.ra pessoa leltti-a; 44, rua
B«rãg Itífúgi.V f," ' U «»») J

ALUGA-SE 
a casa á rua Visconde

Figueiredo n. _,}i recentemente
reformada, com tre-j quartas, duas
salas, installaçào electrica, c maia
dependências; preço _oo$; trata-se na
rua Haddock I.obo 3/. (1401 K) J

ÂLUGA-SK 
casa nova. 80$, traves-

sa S. Salvador ..--\'I1I (Had-
dock Lobo); 2 auartos. salas, luz
electrica, etc; trata-se no i-?-VI

(1006 K. J
A LUGA.SE a ca.s,i da n.a da San-

U l * ii. 181; trata-se na rua ll„,l-
doen Lobo 67. (1;-.. Kil,

A í,,-,S.A-s,*- «""'« cisa, nronria para- — iam.ha de tratamento, com . quar-tos, jardim na frenie e ao lado t
grande büintal cf,m iiomar: i rua Ge-
nmal Andrade Neves n. ..... Tijuc»;
çoiJe ser vista das 10 horas da manha
as . da .arde. 

(063 K) J

ALUGA-liE. nor 1035. o predio 4
-^»rua Saldado Zenha 17; chaves uo
armazém próximo; trata-se na Com-
iwiiliia dc Adaiini.lração Garantida.
Quitand,» ... 

------ (474 K) í
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CONTI NUA COM GRANDES
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CRETONE Para lençóes e
fronhas metro

uUlílinAlIUü
verdadeira imitação

#_sl\v_
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ABATIMENTOS _
l$4gg |vi SlSfllI ^

PARA DAR ENTRADA A
NOVAS MERCADORIAS

PREÇO DE
RECLAME

19-800
Camisas brancas e

cores grande
variedade em pre-
ços e qualidades a

começar de
2$900
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PYJ \M.Sri

coDipleto
Bortiiiieato

de
Zepiiyr,

Percal
Reps e

Sarja
a começar

Todas as
qualidades

Sil. Ü I$900
Presidente IS700
Americanos todo

elástico *M>300

9E __n't
_____í_3-i __s_in_r_n.

m. i..

llIDÜZIA

Wflm
Bellissimo
Í Sortimento
CORESE
BRANCOS
A começar

de
OOO

A mais
comp-eta
collecção

EM TODOS OS PREÇOS
DESDE

9

*•-' CHAPÉOS DE PALHA
Ingleza italiana os últimos

modelos
A começar de gfago

Brancos e c. Ia ss
a começar m stro 1 $850

Ceroulas de
7^phyrf cretone e

mousseline
a começar de

Tres 6$990

Variado
sortimento

de
Guarda-

chnvas
a começar

de
4$B00
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m 1»! J/íàsem com-
pil.ncia

Camisa] pru fil-V _e._e. _ J|»ooCamisas para HÔITE * ^|sooCorpinhos com münga . ^|5°°Calças com finos Bordados desde 3-$.*-oo
Meias par desde. . 000

_¦!¦ UM» ¦ *— ¦ "¦' i-IT— —

B) | i m O:

I o iTi Z ts" pi** S m ft
•¦ A9JmW Lj **^ r

Colossal sorti-
mento de meias
variadas cores

a começar

1{4 duz. i^SOOi$,

Saias com corpinho
desde -Í-IIpoOO

Roapinhas
Branca.

Temos o maior
sortimento

como sejam:
Calcinhas desde ,$4oo
Camisinhas desde l$so(.
Camisolinhas desde l$ooo

Vestidinhos cretone . . '.
Terninhos cores desde . .
Teruinhos brancos desde .
Kimonos desde.....
Ronpinbas americanas desde

2$50O
2$400
4$80O
21800
4Í20O

34, TBAVESSA"

Linho duplo
1|4 dúzia 2$

KTOIÍ3CO _DEÍ

QUALQUER MODELO

li* dúzia l$Temos todas as
alturas 800

PAULA, 36
VINHO

iodo -phosphaf ado
üe Werneck

Poderoso medicamonio no tratamento da

EJtsçropl^vtlotse,

consecutiva a excesso de trabalho
intellectual, etc.

E' diariamente prescriplo pelos Srs. cliuieos nos
casoscio rachiti-ino, Ijniphutismo, anemia o
(-ep.iiii-C--imte._to geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do individuo.

r.iT.A.si;
da ru.i

A r,rr,.\.^i; o solido proí
Xx Cotutc ilo Líoiiifim m. 9-(

dro rua
stjui.

Alzir.i llraiiilíin. coni|ileta>
m.titü novo, com um -bom sobrado
para fr-milia, icmlo .5 quarto., coin.n."
tentes saias v. dentais dciícndencias,
todo iHumtua.b a \v.z cleclriea; e
amplo armazfcm para qualquer nego-
tio, com portos ipara duns ruas.
.\c!:a-si- bem locaUzailo* alugaado-se
junto ou separado. As chave.- est-ào
;. rua Alzira Uraudão ni 1.1, e lia*
r.i tratai á rua Uruguayana o(í, so-
ürnilo, (Ki.o.) Il

\t.UOA-Slí. 
por -*{oo$, o sobrado da

rua foiule tU- UoiuEim -.u», próprio
para mtmeroía famili.i, com toUu o
eonforto nue sv uossa desejar;

(¦!-¦-• Kl J

\i.i-c*.a-si-:.2 atuariais,
por Sn?, iini.i casa, com

salas, cio.; ver o tratar
á rua i-jssolo u, 60. Aldeia Campista.

Cio;.i í.) .1

\i,uCA-sr.da run ir
por favor,

por j u iS. ú casa ti. 6o
S. Januário; as chaves,

uo 581 carta dc fiança.
CasS i.) J

S, í.íirísiGvão, Anclarafíy
e Vilía Isabel

AI.UCA.SI
jrVciiiii iss

1'. uni psplenditlo
80, propiio para

liaraR-, .".«'., «.-u-,
rua Coronel

d. Mêltu i'«i; Irala-se uo loc,

torreno,
estância

; |>r-«;f.I.muetra

\ TiUG.liM-SI* ns rasas tia rim
Au. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), transversal á rua IV-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, ái salas, cozlnlin, ba-
nheiro c tanque de lavagem,
todos os roninioilos .Ilumina-
dos á ln/ electrica. As chaves
uo loiiil. Xruta-se na rua ('on-
çalvós Dias 31, próximo «Ia ci-
dade, a liòucos passos dos
bondes de Aldeia Ciiinjiistii,
cuja piissagciu om duas sc-
<_.C8 é llc 200 rs. Alugueis
100!ii e HOIjSOOO. Ii

,i )vUC.A-Si; a casinha IV da rua
£,_. Francisco KuRcnio u. 6t: eltaves
ic 6,1. (li.-.i l.i M

Air.ur.A-Si; 
o

. sclhciro Ferra/. 88, cotn .(
Ia rua Con

. luarlos, duas talas _ lioni l-rrtiio. Cila-
ves na ri'n Caliiiçu', -,y-A c trata-se
.na rua Diui da Cruz 96. Alugue!
i.l-?ooo.

preilio
aü S8.

Uotu

A J,l?tiA-Sli o predio da rua Barão-ti. do Hom Keti.o n. ii.-., cum bons
còiumodos c graiule quinta'; trata-sc
110 mesmo predio. Aluguel i.i-$n«io.

(1, I-J5)

AIíUGA„I'S1í'liarão do ¦'
tis; i:.t c 117,
bons coiinnodus
liaves

tn. AluRitcl, _)i$oòo.

os iprcdio. da rui
tom Retiro, entre os
dc ns. 2 u 1, com
c bom quintal; aa

1 ij, onde se tra-
(1,1336)

A_íUG;a-M-Si.Conselheiro
is predios da rua
.lobini ns. 23 c :o.

com bons coinmodos.qu intal" o jar-dim: as clubes estão nn u. ii.t d;irua llarãn n,« lluni Ucliro, oiui.: se
trata. Aluguel, «jiÇuuü. (I,i.',i;)

XAROPE DE S.-IRAZ
Cura tosses, bronchite, coqnelu-

cho, tuberculose e asthma-. Tomai-
o ó tor certeza «le estar curado.
KKOÜSB OS OUTltOS RO 3S S
XAROPEr3 quo vos oiTeroceiii.

Pre<*o do vidro 2,*}500
Exija ó de SS. BRAZ

Drogaria Barcellos — Niclhcroy
Depósitos: Uruguayana, 01 ! tj-t/-.
Marechiil ."loritino, üli  j- lvlU
Assemlil.a '.U -. I

AlaUCAM-Sli 
duaslirrulailris. eulradri

Iioas cns.is hsso-
:io lado. tendo,

uma, 5 «miirlos. _ salas, porão habita-
vel, Erande lerret.o arborizado, etc,
oor na?, c outra, menor, por gt$jas cliavcs. á rua Cliavis faria 72. ar-
iiuizcrn Canccllo, b. Cliristorão.

(742 Ia) .1

AT, 
.'('-A-S1. o .magnifico predio do

Itoul.vttril Vinlc c Oito ile Sc-
teinliro n. 408, com oxcellcntes ac-
coininoilaç-cs para íamilia ile trata-
mento; fica ttroximo á nraça Uarão
de Druminond; ns chaves estão uo
Boulevard n. 405, com o sr. Pas-
clioal. (|So I.) J

A laUGA-SK nor 160$, a nova e
-_rVconfortavol casa da rua Amaral n.
110 (AuJaraliy), própria nara péqü_ii-
família de tratamento; as chaves com
o encarregado da avenida, no mesmo
local: trata-se ua rua Sacliet 11. ia,
subrailo. (85.1 I.) R

AI/U0A-S1Í 
uma casa. na exceilen-

te avenida â travessa Dcrby-CHtlj
.1.1. com 2 salas, .1 nuartos, banheiro,
fogão â gaz c electricidade; trata-se
nu cnsa u. JI da mesma avenida.

(910 ].) R

AI.lT.l.Si;. 
a 11111

nhora dc todo o rc
independente; na rin
Tclles 17. Andaraliy.

senlior ou se-
lltiito uma «ala
General Silva

(«JOl I.) li

,1 I.UCiA.S.K a casa da rua Costa
X3-.l(Olío, ti. 00; duas salas, Ires qunr-
tos, cozinha, electricidade c quintal;
as chaves á rua Jockey-Club n. .or.
oiidc se tratn; aluguel 102S. (,t8.(4l«)J

A l,n*,.\M-SI5 cisa... por 8oS. cnm
XA-doís quartos c duas s^ilitü. na ave-
nida S. Christovão n. C*.',l, ponto de
bondes do 100 r.s. (r.to I.) J

Çoffas de Saude
TÓXICO I!I-;GI*v{I-;RADOR DO OKCAXISMO li KlvGUr.ADOR DO

\ INT1.I-.
Curam doenças do esloma._;o, figado, intestinos dores rheumatQitlo-,

nervo-.taino, cuxatiuecas, Revralgias hemorrhoides, [racjueza geral c dos
órgãos da geração c -manchas d.i pelle.. Depositários; Drogarias: IV
checo. r;;. dos Andradas a, 4". — Kio; Itaruel •!- C, rua Direita u. 1
S. Paulo. (A 71S--)

AI,UCiA-Sr' 
o predio n. 357 do

Houlevard 2& de Setembro, pro-
prio para qualquer negocio; au chaves
estilo tut. Confeitaria Villa Isabel;
tr.ila-_o á rua do Carmo 7'». sobra-
do, das io ás 4 da larde. (jSo I,)S

.» I.üi-.A.SIÍ mira c-sa
J3Lcç5o moderna, por
o uar tos. duas sala.!, etc.
lheiro Tliomaz Coelho 64
pista; trata-sc no 72,

«le
o-.$.

cou.lrti-
com ,i

rua Conse-
Aldeia Cum-

(3b2 1,1 S

* I.UC.i.-SI-' a casa da rua Pereira
__rVNunes n. 216, com boas accomtno-
da ções .iam pequena Íamilia. frente dc
rua, entrada ao lado, quintal bondes
â porta e aluguel módico; r.s chaves
estão, por favor, no n. su. onde se
informa. (817 1.) M

AMICA-SIÍ 
o esplendido predio. pn-

ra erailile íamilia. da rua fran-
cisco Kugcnío n. 67; as chaves no 6...

(.2.1 1,) M

AI.UCAM-S1-cummodos
electrica, cm

, em S. Januário 1S5.
independentes, com luz

casa Uc familia.
(I.-I Ia) J

A IjUCA-SE. nor -11-33$. uma casa,
_i.com 3 quartos, 2 salas, luz ele-
ctrica, etc.; rua da-jEfireiinlia 10; as
chaves no açougue líroximo; trata-se
no armarinho Azeredo Meyer; a casa
é .-in S. Christovão, (901) I.) K

AI.UGA.Slr* 
uma boa casa, com todo

O asseio, com 3 quartos, boas sa-
Ias «le visitas c jantar. W.-C, banhei-
ro dentro de casa. porão para arru-
inação. (*•¦¦._., electricidade. na --Villa
I,aura" n. 7. da rua Jorge Ktidçc n.
40. Sú sc aluna a pequena familia de
tratamento ;:.iugucl «-90$; trata-se á
rua do Hospício íí ^"75. ( I«)

A LUd.Y-SI'. it>5 preilio du rua
-^¦'Xovíi Aiii.i-ii-ii 13, Vedre-
fjiillio, .'om 2 salas, 2 qunrtos,
mais ilcpciiili-ncias e grande
quintal; preço ,100$. As cha-
ves estão no íi. 27. .T 605) I.

AliU.CA-SB. 
oor -6$

r
predio da

rua Jockey-Club -'2.1, á. Fran-
Francisco Xavier, com duas salas e
dois nuartos, cozinha, privada, banhei-
ro, luz electrica t quintal: as chaves
no n, .aa-, onde se traia. (lati.I,) J

AÍ.UGAM-SI". 
a cavalheiro, cm ca-

sa da muilo asseio c soccro, uma
bella sala e gabinete, ou lindo ap-
partamciito, esplendida visla para o
mar, luz electrica e mais conimodida-
des, mobilados, bondes á porta, lim
passo dos banhos de mar r.a rua
Christovão Colombo n. i-\ imasi cs-
nuiiia do Flamengo. (un8 __) ]

A LUGA-SE a chácara á Es-
-í*traila da Covanna 31, Ja-
carépaguá, com casa pintada c
forrada dò novo, luz electrica
c todas ns camniodidadcs; si-
tiiada a dois minutos do bonde
As chaves estão á rua do Bar-
ro Vermelho 24. Tnita-se á
rua do Ouvidor 04. 3 1206) Jí

A l.UGA-SIE a casn assobradada «Ia
ZXtravessa Azevedo n. ", largo <la
Cancella, com Ires quartos, duas sa-
Ias, co_inlia c grande quintal. 

'

(l'2..I,) 
')

AlaÜGA-SR 
uma cspfcndiil- casa,

com todas as commodidades para
familia; tem luz electrica orn todos
os compa r ti men tos, sita á rua Presi-
¦dente Itarroso 98; trata..se na rua
Felippe Camarão 11. 145. easa 3; as
cliavcs, por favor, na venda da cs-
quina. (l-ol I.) K

SUBÚRBIOS
A
tação

1.L-GA-SI*.
predio á rua

do

por 00$ mensaes, o
D. Alice 11. Su, cs-

Rocha': trata-se na mesma.
(iuiv M) K

2B ANNOS DE INTEIRO SUCCESSO
medicamento da mais confiança e is sogara effeito

em todas as DOENÇAS DA VISTA
A'venda cm toilus as boas 1'harnia.iiis c Drogarias

^'KiT GRflflüDO I c. RIO «il

AI.UGA.SI-*. 
p

prcdi.i a rua

A1,1

\1.C'.A.SI'. 
uni «bom predio, p.irio.lS. ir.« rrra CminaRa Bastos 11.

(.11 I.) li
A 1.1 I'. '.M-Slí

.l_.;,uS c .«;?.
t .'in
Chr tovao

rua Üom.im i*
muito tfrret.o,

(«5-4_

òs;

1..K

\ I,U_A'.S.,. .porícVcasa m
Dezembro

A IíUCA-SIÍ a casa da rua do .Mat-
x_Ltoso Sc», p.ira famtliu ne tratamen-
to. com seis quartos, salas c ríttintal;
trata-se na rna do Mattoso 06. onde
est.-..! as cliavcs, (fi.jt I.i .1

A I.UGA-SI*
XA-faiuilia, á

por 200$, (a loia do
prcdi.i a rua S. Clirístovão iorí

liaves nn Boulvearil dc S. (.hristovão
«G; trata-so na Companhia de Admi-
uistraçüo Garantida, Quitanda 6S.

(47.1 r.vj

IallGA-SI, barato, o predio novo,
3 quartos. 2 salas, luz, „.~.z.

terreno, logar saudável; _• Unhas de
boiiilt.; «'« rua D. Komana 6S. depois
do J. Zoolopico. (965 L) J

AI.n.'.A-S!v 
«.or

novo sobrado
duas salas
esmaltada;
n. r.18.

na

140$ um hom c
com (inatro quartos,

grande terraço, banheira
rua Barão de Mesquita

(0,-5 .1) J

trata-sc
mensaes. a
á rua ti de

S;. tendo, no pavimentosuperior, .1 bons nuartos, bom quarto
de banho com banheira servida por a , r,iu o .,, .,,,,,i.„w.:,i,-,_.agua quente c fria. lavatorio c W.-C. * *' l (' A »! **S '' fiSllI-ltOidOS
ç 110 inferior, salas d«- visitas e de -£»C011UIH>Ui)S parn Irllllilill; nu
i.i:iT;ir, copa. cozinha. d(*spcnsa. W.- I
C. c uni quarto; o.ir-i iuformac

a boa casa. para crandi , , ,,.,-.. ... ,rua Senador Alencar A 'U-G.VSI'. a boa casa nova com
-O, «ia ii-.c5.111n rua. S. j-£-"-duaa salas, dois quarlos. copa. co-

. (uCo C") ¦ T I ací*>I*af despensa, bom quintal coni en-
—1 1 j irada ao lado, cem mil ré;-; na rua

Jorge Kud,-,e _;, 'Maracanã.
(1319 T.) J

.Á-IfUCa___Costa
IAIGAM SI-, as casas novas, da ruaimi.utr.ic5 ns. so. 41 e -i.í.

cm S. t iíristovão, próximo á pr:u;aArgentina, bonita dc S. Jaiiuarió. com
boas aceommi!da;ôos pnra familia rc.
RuUr; as chaves ertiio uo armazém do
«ir. líraudão, c tratam-te i:a rua <ia
AlíandcRa u. i-,-; alupucb razoáveis.
__i (5 11.1 I.1S

' A Í.UGA-SK. «í rua S. Ifrancisco
«XãLXiivicr 6j5. tlroas casas, comaqtmr-
tos, 2 salas, cozinha, quinta) e i:1..-.!-.!-
lação, nor Soí. ('.,;-' I.i .1
(A LUGAM-SIÍ sala c quarto cotn
Xa.jancíla, casa di* pequena familia;
¦Mattoso ::a-(. Monde de cent réis ã
3'y.i*. Perto dc Haddoek Lobo.

(.Co 1,1 1!
! A.I,
-'Ir prediG P..rÉFi$. i

ta Pereira 5.1: cha
-sc na Companhia •
Garantida, íi rua d

(.|S_-

,« Ad-
Qui-I.) ,J

aiesmn *-.u ti. 110,
1'hcopbilú Oltoni 11.

; trat;i-sct a
4'. sobrado.

(..; 1.1

r ua

M

a;I.i '-lA-SF, 
por So? mensaes, a

. da villa á rua 8 dc Üczcm-bro n. S5-A, com sala dc visitas quetambem pode servir dc quarto, prscr independente, saln dc i.int.ir. «lois
quartos, cozinha, W.C. e banheiro com
communicação interna, tanque para Ia-vncem, luz electrica c quintal; parainformações, á mesnia rua n. ito, e
lrata-se á rira Titcopliilo Oltoni n.
l-, sobrado. (s_-s 1.1 M

Aluga-se»^,„*•.„'

¦•mi Mattoso 106; trritu-si- na
lllOSIllll. («I Sr)5C)

rua Jockey
lííp, cíu ccn-

tro de jardim, tendo grande varan-
da, dua.-- grandes salas, tre^ quarto*-,copa, cozi nha e quarto de banho,
com tudo qtte é necessário a família
* e tratamento, c ein baixo grande
salão, quatro quartos, despensa, sala
do cugomraar, banheiro cum water-
closct e lavatorio; trata-sc na r.;a
Jockey 'Chtli n. $b-', c depois das o
horas, ua rua de S. Josc n. nj, 1"
anJar. u„.il,)J

I \ /TiUOA-SH r. predio dn rim
•^Üão lallíZ CiOllZllRU n. 3-lS.
.As chnvcs cslão no iirinuzo.tn,
om frentó. (.; 810)

A !.r.*'A-Sli. per i6cij. o sobrado do
-Tipredio :'« r.r.i S. Cbristovão mr:
chaves uo Uoulevjird S. ChristovÜo í?6;
trata-se na Companhia de Administra-
cão Garantida, Quitanda 6S. (,|--;I.).I

A l.UGA-SK. NiuRitcm alucuc casa
_c_Lno Andarahy, sem primeiro ver as

í oue o armazém ** iíco do Andarahy
! C.r.tndo" tem para a!uR.*ir: rua B.
i Mesquita ti. 726, com o sr. Freitas.

(rm 1,1 .1

| l!í»::;.fflilr'l_3::.'!6.i.:!ÍB:.:!
i % Coração Coração do
11] normal b.b.dor

AIjUC-À-SK 
por iSj$ o confortável

ipreilio da rua Tavares Griçrra
n. íí;, com quatro bons quarto.5, duas
salas e dependências, i>crto dos l>a-
nhos ile mar; trata.se na Compa-
nhia Udtficadora, á raia General Gur-
jáo u. 4. onde eü.» a chave.

(11.1 I.) s

Aílil.H*,A'.M;SR 
.por 10,-?

os predios da ladeira de
nuario ns. .3

Jlidos 
quartos,

íepend

ia um,
S. Ja-

e 15, com ibiis csplcn-
.. duas salas espaçosas c

iencus, -grande qiiinta'i; as
éluivcs eslão 110 n. iv; trata-sc na rua
da Alfândega n. St), sobrado.

(ii._ 1.1 s

A I.UGA-SH uma confortável casa.á
X_.rua Alice de l-'i.«iu«re«lo 31,-csla-
Cãn do lüacbliclo. (ioS«) M) K

AiaUGAM-SK, 
a So$ c 70S, casas

novas, com 2 salas. 2 quartos, co-
zinha, banheiro, luz electrica e jar-
dim á frente, á rua Porto Alegro-17,
ig c 23, perto da rua Barão do Bom
Kelirò, -'"ngcnlio Novo. («)«>.i M)J

A tUGA-SK. por í!o$, o nredio 110-
X3Lvo e eleuanto, da rua Cardoso n.
sfi.-U; 2 quartos, 2 salas, cozinha.'
W.-C. «¦ banheiro interno, iusialla-
ção cleclriea c íoeão a íiarí-, cliavcs
110 z66-\____ _[___ _3 D

I,UGAM:SK, baratissimo.A i.uc.
_rVtc<s c

rccllirn-
eSKot')

tiroprrrrs para pc
quena (anillin; rua de Cascadura ti.
5.1, estação Quintino Bocayuva

casas novas, eom acua.
quintal murado.

¦* j_5y^S_. • __.

II vffS^L 111

|i4i - |||j

j Bll^V3 ^Sa_i'

«Ur_dJ__;__^^^Í^____^_Mfci!_.
^^!^_s___^___í_^íSb

WI 4L V
m J__li^Í___ll^^^!SV

___\\^^7^ ^*BB

FILTRO
FIEL

e recommen-
dado pela Exma, Dire-
ctoria de Saude Publica.
A' vendai uns mais impor-

tantos casas dc louras c
feiTngens, rspci-iiiliiionte:
CASA VIANNA — Ouvidor 50— Tcleiihone 12GS.
CASA LIMOGES — Avenida

Rio Branco '120.
AGOSTINHO FERREIRA &' IR-

Ma\0— 1" de Marco 10. T. 17
AI-BERTO ;BE AI.MKIDA M-
C, — Avenida IÍ.ÍO Branco 91)-
J. FJ.RRI.R & C. — Kua da

Oirilonda 48.
...GARDO AUGUSTO HIATO

— Kua tios Andradas 70.
BARBOSA & MELLO — líua

ilo Hospicio 154.
A. LIMA & C. — Rua do Ou-

viilor 72.
CASA FIEaa — Rua

n. uC: — Teleph,

À LUGA-SE, por 14-$, a casa dr»-f-H-a Vieira da Silw 11. 35, IC,
feainpaio, com 5 uuartos. ,1 srilas «mais dependências; chaves 110 11. 33,

daOa M) R
A I.LGAM-SH as casas, completa-«i7fc «iciite reformadas, da rua Gciulio22 e 34, 11a estação dc Todos o.

-antos, com 2 quartos. 2 lioas salas,
grande cozinha a mais dependências,
com electricidade, bom ouintal, 11111minuto do trem e bonde: alacuel,
8i5 e S_$. (laCo M) R

\ LUGA-SK uma boa casa, com
Ur3f«'trcs quartos, duas salas, varanda
ao lado. luz electrica: na rua Álvaro
11. .17. Kltgcnho Novo: as chaves na
mesma; trata-se na rua S. Francisco
.Viviw 11. 103. (1S7 Ml J

A LUGA-S15 a boa casa n. (i, da
Xl.-ua.'J-eucute Costa (.Meycr). eom
quintal: ns chaves estão 110 arma-eni
da esntiinri. (i;;B M) M

AI,U('.A-Slí 
a boa casa n. ,\6 da rua

l.ucidio J.atfo (Meyer). com grau-dc quintal; as chaves estão 110 11. Ri
(armazem). (1279 M)M

A 
LUGA-SK a casa da rua D.. Mu-
ria n. ioj, ,, quarlos. 2 saals, lua

electrica; aluguel 81$; na eslacão da
1'icdade. (i;.o JI)R

il de Maio
V. 41.

Tava venda n prestações :
J. rFJGM.1*!. & O.

11 na da Quitanda '18, Ti-le-
pltoiié 1020, X., on nn fa-
.bricií: — .1. lt. MXHS
Rua SI du Maio 11. 162

CASA FIEL
iclcplionc, Villa, 41

Remcttc-sc para qualquer ponto
do Brasil devidamente embalado,
reccíjcndí) n impoií-iiticia «m

Pedidos á J. R. NUNES

(iuijo M) R

A LUGA-Slv 11111 bom predio asso-
.-t-Lbradãdo. novo, ,.coin í entrada ao
lado. 2 salas, 3 .avürtos espaçosos.
cozinha, banheiro, -mirSo, *¦, electricidade
c terreno, por io.$;.i:a rua S. Luiz
Gonzaga 557; chaves .ío s,.7i casa VI-

(i.io I.) R

ALUGA-SI*. 
por ;o$ mensaos, uma

casa. com 2 uliirtos, -• salas, com-
nba c siaudi' uiiiirinl. em Casçadu-
ra, á riu da Irlstação ioo; chaves
no 1S6. ('"i __} J

AT._í_.ll

eriia^SJESi^iiiiKiiniiKaWK
A CUBA DA I
»-^- —.y,-~< Ü

EMBRIAGUES I
c rápida o
SALVINIS

idicál com o1,3 Gottas

LUGAM-Sr" os oredios novos, pre-
prios para íamilia dc tratamento, a

rua SaiifAnna do Matheus ns. 51 c
.3, Boca do Matto. bonde Lins .de

Vasconcellos; as chaves no botequim
da esquina; trala-sc i rua Uruguaya-
na ;6. ________•

A I.UCA.SI-:. o.ir preco niorlico, a
.HLmctade dc uma oenuena casn, cm
losar saldavcl. com bonde c trem. com
quintal, jardim c mais neccnsarjo, a
11111 casal; na rua Btlij 4«).;cstoçap d"
Todos os Santoõ. (o--8 M) J

LUGA-SK uraa casa. com rr quar-
salas c cozinha; aluguel s-sÇl

iicco dos líspiiihoiros ii. im),. Vie-
m

A LUGA-Sli
__Lá rua Dr.
ai, unia casn
trata-se uo n.

nn _ estáçãn dn l.oclia,
.losé J^cüx n. ,16, casa
para pequena íamilia;

-'; aluguel .i wouo,
(¦i«7 M* D

A LUGA-af-Sl. confortáveis casas, de
-A-41? a Ci$; trata-so com Alberto
l.oclia, rua Cândido Benicio 50-'. Ja-
carcpaRuá. (600 M) .1

Ai.ugam-.senambuco
salas.

casinhas, á rua Per-
i.íi. K. Dentro com sa-

quarto c cozinha; preço 3t$ooo.
(904 M) lí

íamilia uni
um casal

. Idas da
(401M1A

A 
LUGA-SK cm casa de
quarto com pensão, a

dc tratamento; na rua Ur
Cruz 237, -Mcyer.

A 
LUGAM-SK
mundo; 2 qu:

cln
gues

cisas, na Villa VA-
quartos 2 salas, luz ele-

aluguel 56$; rua José Domíu-
11,.. na Piedade. (373 Mj U

A IjUCJA-SB o predio da rua
^da lli-llu Vista n" 115, _n.ii-
gcnlio \ovo, eom 4 quartos,
duas salas, coslnlia, grande
q n i n I a 1, electricidade, etc.
Cara ver o tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
la-aiSOOO.

,i LUGA-Slv. por ;i$. uma boa casa.
.TXu.. rua Imperial Mcyer, com 2
sa!;.s. 2 quartos, lus electrica, grande
ouint.il; está limpa; trata-se á rua do
S, Pedro r.'or. dras uleis. (ioi;M)M

AMJGA-SR 
uma casinha, com 3coiiiPaUtimcntos, ú travessa l*'ran-

cisca Zi_rc n. 7-t, na estação -tia Terra
Nova; as chaves ao lado, onde se in-
forma. (1005.M) J

AMJOAM-SK 
casas novas, na run

/fran.ln Cordeiro n. 60. próximoá parada ITcredia de Sá c ans bondes
dc Cascadura, por preços muito ra-
zoa veis; trata-se no n, 71. (ii-;oM)S

A I,UCA-STv metade de uma casa,
Ujuindcpcudetitc, na rua Vfi.enlnia
Fonseca 11. 37, estação do Ulachuelo;
trata-se 110 n, 41; (10:2 5I)J

A LUGA-SK «por 100S a casa «Ia rua
JZ-\.Duque listrada iMeyer u. 17, com
duas salas. dois > quartos, cozinha,

quaríti de banho, jardim c quintal.
Chaves r.a "Pliarmacia Popular", no
Meycr-. Trata-so na rua Gctulio' ->?.

(1341 CD S

(11C; M) .T

de Saude,' forr1'1,- ?°' dr. I.urina
pra.I ru?, com :6 a'hnostica dessa -.pecialidade.

dem-se nas drpgiriasi PA-
CHECO, rira dos Andradas
45 — Rio. e Ilrirrrr! & C-\Tira Direita n. i — SãoPaulo. (Aí -1S1)

». I.rGA-SK a casa da ri
A. 115. no Mcyer, Cacli.
duas salas, trcs quarto, c
pendências, luz cleclriea, fo
ele: tratasc na mesma

S. João
.by, com
mai i de-

..iz.;jo

lM 0*l4l J

I
|fflBffll*ilBliBiÉ«l-HBHffl^

A LUGAM-SE casas
rjSVJletiiruríque Scheilc

tra:a-sc á rua «
11. 7- K, de:

(,3.i M) J I

ALUCA-SK. Casas
XXAndarahy o sr.

c avenidas, no
L*r-eÜas, -do Ar-

mazem Eco do Andarahy tirando, eu-
Carrega-se dc alugar c conserv-ir. mo-
diante pequena commissão; rua lí.
Mcstiulln n. 726. (141a D .1

A LUGAM-SK formosos comniodos nal ALUGA-SI" o pa»bnento tirriu
Ãliouita e nova casa dn rv.n 'Maru | -CXpredio á rua Saulo Itenrirtuc•llan-03 n. 354, cojri grande lar- ] ijS. proiíiiuo á or.iía Saénz 1'cfu:

Ul

nue-a. (i.;'o L- J
AILUCA-Sl*

j.i.c.>m:nodo-.
quintal

20 AXNOS DEDDRTÜJIPHO... MUanAllKS DF. OüEASÍBÍeeç.io Palmeira. Cura infaliivel em 6 dias. 1 sú vidro cura
-?*.! V.,l™í.o.rm *--¦ Ur-ií;- «•*' OWA ^'-«o. Audr.ua.

I aOtlza ti. o---. --
!AJaUGA-S15 por f><>? uma boa can | „-.l, nof, And
-tXcojn utna sala. dois quarlo*-, co2Í*
nha e área: na rua Visconde de Santa
Isabel n. -?.**, frente dc rua.

(134- I-) S

,i LUGA-SIÍ uma confortável casa,
XXcom «eis quarto?, duas Rrandes sa-
Ias, cozinha, quarto dc banho, porão,
grande terretio com duas entrada.; á
rua Toner; Homem 170: ns c!'.ivc?
«.tão oo 181, C. II. .:- (9.9 L) .'

uma casa com bons
tendo luz electrica,

jardim; rua Krncsto d'-*
chaves no n. 3<>. Alu*

hy Grande,
(iji-- L) J

A LUGA-Slv a casa. de construccão
-Tiiiiodcrua, com duas snlas. trcs
quartos, cozinha, banheira esmaltada,
chaveiro, luz electrica, dois W;-C.,
entrada independente com b.i.n árc.n.
toado quarto para creado: na rua Ba-
rão d«- Cotcrripe n o3. Villa Isabel:
preço comraoQQj as chavea no n. ioo.
e traiiõc uo mesmo. —-«•" tuiSL.)."

trata-so 1:0 mesmo.

A LUGA-SE
^s- 11, .11, A

(i"iO DJ __.

-, ! A LUC«'"¦ I afej-dios á
cm írente
General C

ca confortáveis pro- i *
r¦«;, Anna Nery 4.10 c 132- |

11 V„ «lo Rocha-. trala-sc :
mara fo.' («íê') M) R

i «SC^C-^O-^K-^OOOOOOOOOOOOOOOO-

I COFRES NASCIMENTO
S. Paulo e Rio

São o; qtie têm dado melhores provas até "hoje contra fogo carroinbameuto, Us cofres NASCIMENTO sã«. fabricados peloí pm-ccãsos mais modernos, resistin Ig aos apparelhos "Coroa", çnipre-
pados ultimamente pelos assaltintes.
JJeposito: RUA URUOUAYANA, 143 (esiiuina -Ja Theophilo Ot-tom) — IÜO dc Janeiro.

GQ0QQQQOQ0C!GOQQQQ<_X>0QOQ<i<}QOOQQ0OOQQQO0OOGQ0QC

AI.UOA-Slí 
uma boa casa. com cie-

ctricidade na rua Vaiontína l;on-
seca 11, 4T. estação do Kibchuelo; tra-
ta-sc uo 11, 41. (1011 M) J

ALUGAM.SU 
sala. quarto c cozi-

nha, independente; na rua Vaz
Toledo 17Ó, KuRcnho Novo.

(10H M) J

A'LUCA'M-S1.' 
dois quartos, fiai» .€cozinha, por 40$; na rua Victoria

n. .ij;. Ramos.  (13,'íi M) J

AiLUGA-SE 
1«or 1?-? ^«oa casa t

rua Bittencourt da Silva n. a*
perto da rua Vinte c Quatro dc -Maio»
com duas salas, quatro quartos, saleta
c mais dependências. A chave na rui
Vinte e Quatro de Maio n. 272, c»
tação do Sampaio. 11364Ml J'ÜÊ 

PAQUETÁ >
•

À f(UGA-SK. para erande familia, &
XÍvcasa n. G da rua \,mz de Andradet
rm Paquetá; trata-sc na Companhia
Predial; á rua da Alfândega n, 28.

Compra e venda de predios
e terrenos

ÍJÒTAFOGO 
— Vchdc-sò ou «lu,

i .a-se o predio da travessa Soro-
caba n. rS; tratasc no mesmo, dan
9 áâ li da manliã. (700'S) B

A 
LUGAM-SE
pensão, a c:

boi
pensão, a casJl

pcns&o de família:
Colombo i-"4.

quarto?, com
ti cavalheiros;

rua Cbristovão
(10:0 Ml M

, Cuía H.i rua Possolo
leia Campista, coip 2

quartos, duas salas c mais dependen-c:af!, com naz o electricidade,, peque-no jardim c rejular ani::'.-.!; .ns clia-ves estão na quitanda; tratá-pf* »-¦»
rua U. Maria ... (rui;

A LUGA-Sl-: uma casinha, ppr -"í: I
il.ua rua D. Maria ;i. I-.. d.i Pie-1
ilndc. corri rr qunrtos. umn saía, Cu/.r-
nba c quintal: a chave esta no n..73,
onde se tratn. (3c. M) K

ALUGA-SE 
nor 76$.

Tenente Costa 107;

A LUGA-SE.
-t*Vda rua
S. Ghrislovâi

' 'i'"1 I «V LUGA-SE n um cnsal. bom quar.
'«) J ' ___Uo e cozinha, i rua Christovão V«-

ln Piedade, (S70M)'".

) nredio á rua
chaves no n.

t.çgj trata-sc na Companhia dc Admi-
nistração Garantida, Quitanda GS.

(471 M) J

por
1).

«_«iS a casa
Freire

(ioio

I una 33, estaca
cmd j

A tLUGAM-SiE os sobrad
__J5oulevard Vinte c Oi
bro ns. 329 c
Trata-se ua loja.

novos,
de SctÇltl- I

33i (Villa Isabel). I ilorinhá
-"--_. (U-* D 3

A LUGA-SE ,na E. Ramos, I-"'o
__Lcsquerdo. bons (asas. pnra mora-
dia têm arjua, luz. W.-C. e quintal,
n 50$. -oS c 70S. com cnrt.n de nan-
ça: falta-se no mesmo. .1 "Villa An-

onde estão as chave?.
 .___ (£04 M) B

Jt.

A LUGAM-SE casas, na estação Cos-
aí-r-ta lljrrcs, Linha Auxiliar da Es-
Irada de Eerro Central do lirasil;
trr.la-se com o sr, Bernardo na mes-
ma p-taí-o. (.63 Mj J

A LUGA-Sl;
.tXsnhi, dois
ctricidadcj &
Suecesso, . -

uma casa. .cotn duas
quartos, cozinha e c!e-

rua 0'sa n. 67, Bora.—_ (i.-ji M)R

A LI1G.1M-SK as novas e boas casas._*_.da run Ilr. Dias da Cru. n. lS.<,
e Magalhães Couto n. u (-Mcyer),tendo cida urva 3 quartos. 2 salas,cozinha, copri. «.uirlo pnra creado, ba-nbeira esmaltada, luz electrica. ga2, 2fogões o bom quintal: as chaves c_tn<>110 n. 13 da rua Magalhães Couto, etráta-se na rua Sachet n. 12 sobrado,

(SS- M) K

A LUCA-SJ',. imrn fumilia, a casa da-Çl-rua do Cabrrcú n. 5S (Lins de
Vasconcellos); a.s chaves estr.o no n.
56, e trata-se ua Companhia Predúrr,a rua «Ja AUaiidcga n. :.. (il)

ALUGA-SE irrua casa. 2 qinrtos, 2
, s.V'lí' Brande quintal: rua Geme-ral Bellssarde ti;; tratasc na mes-

ma; *r,a«iihrv Novo. _._ (1.63 M)R

COJIPRA-SB 
uni predio com 3

quartos, 2 salas c mnrs depen-
dencias, nos subúrbio*!, ate ;'i c«ta-
ção de Todos os Santo?, cujo preçouão exceda dc ioiooojooo, dando-sa
metade á vista e metade cm prcãía-
çijes. Informações â rua de S. Jor-án. 106, sobrado, úm. 4 ás 5 da tarde,
com o dr. Amaral. (9Ü1 Xj J
/-"lOMPIU-PE nm p'c;lio e.-,i Vo-
\J lafogo, 3 quarto.-, para cima. Car-
tas r.càta redacção, com preço, n —

____¦ (777 
X) J

iflOPACAIlA.VA — Vehdc.ê'"."uü,
\J terreno "cm prestações; carta uc
Jornal do Commercio, a A. /..

(mi .***, j
OOMPBA-SI. um preilio cm Bota-
V-*1 foffo, com cinco ou mai*1 quartos.carta r.o Jornal úo Commercio, a ¦—
A. Z. (m .*'» J

riIIACARA Vende-se umn d!
\J verdurus em boas condições, f.'--
ra -.da zona prol.ibida, á cstri» J.i Ve*
llia da Tijuca n. po, larln «lirei:«.,
próximo 00 ponto do bonòc; o 111 >
tivo ' falia de surde. (i.-5'.N'JJ

P~ 
RICDIO — \-crrde-se ira ruj da

Capclia r.. 10. Piedade, pro-nrao
ao bonde, e em frente á -e.-íação,
cenlro de terrer.o todo murado, jar.
dim ,ponur, -e-stttfa, 2 qu_a:tos, 2 u
lns, installação electrica, etc.

.UM H>

~-QBi
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Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

dezí:

CORREIO DA MANHÃ -^Sabbado, 7 de Ouftibro dc 1916'

' 
TTTvXDiE-SE uma caia no Realengo, aiHH»liHHm»iHl»«»»»''*llll*y"iIllit

0 CiilÈ Piito
Manual completissimo da arte de cozinhar

e fazer doces
Verdadeira encyclopedia culinária, onde lio receitai para '°d°s °3 go?-

te», todos os oaladares. Além das receitas estrangeiras, como FKAMJi--
ZA PORTOCF.ZA. 1NCLEZA. AIXEMA, CHINEZA, POLACA, TUK-
CA RUSSA c de todos os paizes da terra, com as suas especulida-
des,' ha tombem a cozinha, verdadeiramente brasileira. !„„„:„ doGuinados mineiros, quitutes, balilanos, gênero paulista. '««»£¦"_-;;.«•
norte, manjares do sul, principalmente do Rio Orande. luilo quanto se
'"""luquécas. 

coruríis, angus, feijoadas á bahiana com, leite de coco;
*orÕ3, sarapateis, cangiquinha, etc.

OBRA DIVIDIDA EM CINC O PAUTES A SABER :
¦ PRIMEIRA PARTE. — Cozinha estrangeira — Colleccao comnletai e
variada de ccnlenas de receitas das. mais afaniadas e saborosas Iguarias
das cozinlias: Portuguez,-!, Italiana, 1'ranccza, tngleza, AHcmn
cn f. Polaca, precedida de um vocabulário dos termos
«regados na cozinha, nos restaurantes c nos banquetes.

SI'T.UND\ PARTI?. —- Cozinha brasileira —. Centenas de vaiiaütssi-
..ias receitas para se preparar com perfeição qualquer, prato da cozinha bra-
«ileira lauto de comidas do trivial como dc iguarias f'«ias « de prejiaro
pouco conhecido. Ilispecialidade da arte culinária fluminense, cearense,
mineira'; paulista, nortista e do sul do ürasil. Não existe nenhuni outro
livro que irate t.lo dcsenvolvidanicntc c com tanla exactidao da Lozinna
Iliasileira como O Coeinheiro Popular— Todas as receitas sâo verdadeiras,
rarantidas. experimentadas, _

IMÍRGEIRA 1'AUTE. — Manual tio Pasleleiro — horniiilarto cmn-
jileto para se preparar qualquer espécie de massa, pasteis, pasjellinlios,
empadas, empatlúcs, tortas, croquetes "vol-au-veut", darblas, nugas, pan-
nuecas, poços de amor, etc, etc, ¦' . .':. .

QUARTA -PARVE. — Manual do Copeiro — Arte de bem servir e
pôr a mesa, tanto em casas de 'familia como em banquetes, a franceza ou
li americana, seguida de uma collecção dc "menus" a europea, c a lira-
«ileira, em francez e portuguez, de fôrma a facilitar os "maitrcs d ao-
tel" a organizarem qualquer banquete ; arte rlc trinchar os assados, distri-
fcuiçSo dos vinhos, nas differentes partes do banquete, etc, etc,

yUIMTA PARTE. — Iiiteiramente nova

Russa, ITur-
francezes mais cm-

T com água c mz a puiiu, "»"\ —
na avenida Kio Branco, 20, livraria.

(b 1203) ¦«

TTWNDBM-SE três prédios com 4
¥ quartos e a salas, construcção mo-

derna, jardim na frente, na rua Dias
da Cruz (Meyer); trata-se a r. da
Quitanda o, 73, loja, da i as 4, com
Freitas. (» 723) ¦*

ViBXDBM-91? 
terreno de_ 20X41 e

casa mobiliada ou nao;^a rua Mon-
tenhor Marques n, 106, Jacarópagua.

U 102;) Ni

VENDE-SE 
um terreno com 10 ms.

de frente e 3J de fundos, na rua
Nova João Rodrigues, estação de Ola-
ria, E. V, Leopoldina, a 3, mjmtos
da estação; trata-se na rua da. Passa-
gem n. 84, loja, Predial, Botafogo,
ou ua Garantia, na rua Clappe n. 1.

(J 1024) N

VENDE-SE 
por 16:000$ um bom

,prcdio, á rua Leopoldo; trata-se
no n. 12 da mesma rua (Andarahy).

(J 1019) N

V1ENDE-S1EAmérico
predio da rua Pedro

n. 193, esplendidamente
situado, em local alto, saliibre, com
bonita vista para a bahia da ijuana-
bara, com trc9 quarlos, duas salas,
copa, cozinha, \V. C, e grande qinn-
tal, pelo maior lance que obtiver, tm
leilão, segunda-feira, o do corrente,
ás 41I2 horas, cm frente, ao mesmo
predio, pelo leiloeiro Elviro Caldas.

(R.1285) N

ViEXI>E-S'E 
uni bom sitio, com

176X98 ms., com pomar, água,
etc, próximo aos bondes, por 6:1100$;
trata-se na tljstrada da Banca Velha
n. 143, Jacarcpaguá. (J 1000) N

Accrcscida a esta edição.

O LIVRO DOS DOCES

VENDEM-SE, 
em 'Botafogo, á rua

Assumpção ns. 29 e 31, trcs pre-
dios assobradados, novos; renda iiien-
sal' de 300$, no minimo; na base do
20 contos, o proprietário acceita" pro-
postas razoáveis, á. mesma ma n. 10;
das 10 ás 4 hs. da tarde. Nuc. se ad-
minem intermediários. (Ri272)N

casa da
trata-se no' n. 11.

(11 1270) N

CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

UTAS para L
~i cliriM "404"

3000000000000000000000000000000000000000000

ACENDE-SE por 2:500$
rua Souto 11.

Contendo «inúmeras receitas de Pites de 16, pães leves, cateaux,
Biuliiu. petits, gateaux, tijelinhas, butinuclos. bolos, lunclis niayonnaiscs,
«ateliês, tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geleas,
marmeladas, bolinhos, mães bentas, bons hocados, fatias da Llijiia..bolo
branco trouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, baba de moças, queijadintias,
Bolo dos AHiádos, bolos de amor, Vacs não vens,, doce de queijo, conipo-
tas de melão, de cajus, cidras, laranjas, ananaz, morangos,, pecegos coco,
ameixas, etc: biscoitos dc vinte qualidades; pudins de vinte qualidades
cremes dc vinte qualidades; doces de frutas dc todas as qualidades; uvas,
péras, abóbora, limão, figo», marmelos, etc, etc, etc. ^

Um grosso volume encadernado, d ei
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas  ^ 5$000

AVISO
K T :.._«...'» rA,i>MSmn rcmette para o interior, com « ma-
\ Livraria Quaresma x-ma hrévidades possivci ? iiyr.e de

despesas com o Correio, bastando, lão somente, enviar• n.sua importância
(í$noo em dinheiro, não se acccitam sellos), em CARIA «wla.IÇJ"»

COM O VALOR DECLARADO c dirigida a IMÍDKO DA bILVA QUA-
RÉSMA, rua de S. José ns. 71 e 73—RIO DE JANEIRO.

1ENDIÍ-SE um barracão na rua
iDionysió 'Eeinaudcs n. 50; trata-se

na rua fcoyaz n. o, Engenho de Den-
tro. Preço i:6oo$ooo. ¦ ¦ (J 1256)«
Yt

VEXDE-SE 
um lote dc terreno, dc

10X36, prompto^ para eü'Iuar,
Nocniia' Nunes,

estação' de Ramos.

junto :o
trata-se na '.acsina rua 11. 7.

(J 1180) iN

A melhor em uso

A mais barata

com 0 tempo.

DEPOSITÁRIOS I

PARA 8EMH0RA8
B SENHORITAS

maior aorttmento
Só na casa

IV NtCUII DES ig.

HOLMBERG, BECH m

caMnl¦ra ._ iVMm *fr!r,Am ^BêSi *lUr jK ^BM "\mVmXmYi?mm*à "¦¦ KSJHf '
HS BI .nl ¦
B&. flP r^B *SS'-^P ^m »w 9BE nH <E ^SlwHBI "m,^s'rim «
BBlWI iQBB "fiv^B smmOÊ 'BeJSjVsH '^ammrmwWr *

m. i
N«

VENOE.9B 
um «utomovel

ei 
"' „.,  FIAT,

em bom estado de conservação; pa-
ra ver e tratar n« Garage Fiat, es-
criptorio, cora o sr. Silva, até ao meio
dia. (S i3»4) O

102 - RUA GENERAL GAMARA -102
TEL. 2815 — NORTE

r-RIO DE JANEIRO -

VIENDE-95 
ura bom fáno Pleyel,

4 bis, o melhor modr'--""""  """(fiVoorobis, o melhor modeloj troca-se
e compra.se; tu» do «iachuelo, 4231
sobrado.

VENÜE-SE 
ura bom piano, pçrfei

to, grande formato: rua... Santo
Amaro n. uo, casa de familia

(J 1291) O

"*rENI>EM-9K oito gállWias e um
V gallo Wyandotte prateado; na rua

Desembargador Izidro 11. Si fabrica
das Chitas). (J '38s) °

QONORBBâA
ou qualquer .corrimento da urethra, cura radical
em 4 dias! Com a maravilhosa injeccão stceatha
e cápsulas "404". Quando tudo falhar, este ex-<
traordinario preparadoi jempre triumphará, o

un!co ailivio dá íhòddad.-! Experimenfae e vercis o «ffeito assombroso! Não ha. gonorrliéa que
resista a esta prodigiosa descoberta. Vendese na Drogaria Granado, á Rua l* de Março, 14-18
e nas principaes jliarmaciaò e drogarias desta cidade e de todo o Brasil.

MARCA REGISTRADA'

baratissimo».
-Cattete n. 1

diier vendem-
iticio!

(Ao Forte LusiU-C-MPRA-SE, 
quer•e gêneros alimentícios a tire-

/CARTOMANTE bahiana tira com
\J 36; 2Í e reza máo olhado; rua
Machado Coelho n. 88. (1074 S) J

IRASPASSES

,\rENDESE tini predio na rua Sc-
V_ nador José Bonifácio, que ain-

ila n3o habitado, com 2 salas, dois
quartos, cozinha e mais pertences,
llnin quintal, todo murado, varanda
an lado, estaleiro c latrina. c esgoto,
lmnilcH ii porta c 3 minutos da esta-
Cão dc Todos os Santos; informa-se
ua mesma rua 11. Si, armazém—Es-
taçüo de Todos 03 Soutos, tu6 N) R

ftWNUEM-SE terrenos siipe-
l V Piores do lix50, em Vaz
Lobo, estrada Marechal Run-
gel, perto de Madurcira, a
prestações e á vista} preço» ao
alcahee tle todos. Trata-se nos
mo.sino.H, rua Professor Burla-
nittuui 8. Todos os dias.

(J 1118) N

Vf)Xl>E.SW um bom terreno
1 * com 23 }í metros por 50,
ao Petlregullio. Informa-se na
rua S. Pedro 142, loja, com
üaiiton. (J 604) N

ViEN'DE-SiEtim 
bom terreno 110 bou-

levard V!»ite c Oito de Setembro,
esquina da rua Duque de Caxias,
optimo ponto, com 7X23 de fundos;
trata-se com o proprietário, i rua
Ribeiro Guimarães II. 3. ou á rua
do Ouvidor 11. 108, sala 3. (j9-,o)N

FERIDAS ',.;.
darthros, cezemas, surdas,
pannos, comicliõcs, etc., des-
atpparejccm irapidamente usan-
do Poniada I.uzilana. Caixa
»$ooo. Deposito; Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

ViENDE-S'E 
casa * chácara na rua

dos liapinlieiros n. 73 í trata-se na
mesma, Piedade, bondes de Lasca-
dura. O "47) N

ViJvXrftE-SÈ 
a bella casa com dois

quarlos, duas salas, cozinha c luz
electrica, da travessa Costa Mendes
n. 3, Ramos, Lcopoldina. (Jii94)>'

VENDE-SE, 
a rua Emilia n. A 1,

2°, em Jacarcpaguá, uma casa com
seis conimodos, incluindo a cozinha, e
um barracão nos fundos; o terreno
mede 44X32 de fundos, plantado; tra-
ta-se cora o dono, rua Cândido Bc«it-
cio n. 4oj. CM 103) N

VENDEM-SE lotes de terre-
V nos do 10 por 50 e 10 por

67, por 350$ o 400$, a pres-
tações tio 10$ por mez, na cs-
tação de Vigário Geral, Estra-
da do Ferro teopoldlna; tem
água do rio d'()uro canalizada,
35 minutos de viagem, sendo
as passagens de ida o volta
300. rs. Jío local tem pessoa
que mostro os terrenos para
tratar dus 4 ás 7 horas du tar-
de, na rua S. Januário 89,
com o proprietário. (U'80)N

VENDE-SE 
a 2:300$ cada lote, de

superior terreno, á rua Souza Cruz
n. 33,
ficado,

^7''Iv^''Dl•:-s!•:.r rua Aquidaban

por 3:000$ a casa <la
de Mattos n. 31.

Estrada de 
"Santa 

Cruz, bondes de
Cascadura; trata-se na mesma.

(J 1176) «

üvNDE-SK por 13:000$ um bom
predio, 

'com 2 salas, saleta, 5
quartos, etc, porão alto, jardim e
bom quintal; terreno dc 11X60. E
negocio ile oceasião; com J. Pinto,
rua do Rosário, 134, tabelháo.

,(J 9^6) N'

12 lotes
na estação de -An-

•Jraile Araújo, I.inha Auxiliar; infor-
aia-se na rua do Cattete 11. 103, so-
inulo, com Manoel 'Lago. (J n62)'N

VENDE-SE »or
travessa Joio

ViliXOE-StE 
um sitio com

He 10 por

melhor ponto da
Boca do Matto,

um predio precisando de pequenos
concertos, em centro ile t&rrono arbo*
rizado, medindo -14X70, ou terrenos em
lotes; trata-se á rua General iBrucc
n. 323. (J 99O Nj

VEN'DE-SE 
um terreno de io ms.

de largura e 37 ms. de fundos,
todo arborizado, na rua Gallileti, 33,
estação do 'Meyer, bondes de Cacham-
by, por soo$ooo. (J 1080) N

VENDE-SE 
por 15:000$, na_rua.D.

Zulmlra, junto d rua S. Erancisco
Xavier, um bom e lindo jircdio, em
centro de terreno com 10X54; infor-
ma.se e trata-se com o sr. Júlio, rua
do Rosário, 172, ultima sala.

nivelado c prompto a ser edi-
bondes de Andarahy e U"i-

a esquina; trata-se com o uo-
rua do Rosário n. 147, '"in,j

ViBXüE-SEcha),
-. por 351000$ (pechin-
confortável predio da rua

General" Polydoro n. o'9, cdifi.cado cm
uni terreno que mede 13,50X32, con-
struetão solida e com varias linhas
de bondes á porta; trata-se com o
proprietário, á rua do Rosário 11. U7;
Casa OJixic, das 3 ás 5. (J 7$3) «

VEXDE-SiE 
um bom predio, á rua

Pedro Amei'
com o Osório,
n. 333.

VENDE-SE 
um terreno com duas

frentes, com 22 metros por 66,
com duas casinhas em construcção,
estando em condições de se morar, por
2:500$; rua Mario 11. 5, Moranga —
Jacarépagtiá. Saltar na rua Pinto Tel-
les, estação de Cascadura. (S7'6)N

POSTES PAM

VENDE-SE 
uhi| botequim bem morj.

tado e em bem - ponto, por qual-
quer preço e condições de pagamen.
to á vontade do. pretendente, por mo-
tivos que se dirão ao comprador; a
casa tem contrato dom, aluguel ha-
rato; informa-se" ua. rua do 'Rosário
d, 40, telephone,' Norte, 1.897. „

; J*à (J9J6) O
de gallinlias
Silveira Mar-

(J1170) O

LK ELECTRICA
Gradis eportões
Encanamentos ferro fnndido

Pnnellas, fogarciros
e chapas para fogão.

Companhia Federai da Fundição
Rua General Câmara, 4o

Erci Caneca
(J 77=) N

\fEXl)EM-SB na "Villa Pavu-
* na" cxcellcntcs lotes do ter-

reiios em pequenas prestações
de 5$ cm deante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Rio d'Oui'0 o procurar em
frente A estação da 1'avuna o
escriptorio Ua Companhia Pre-
dial. rrospeclos o plantas são
distribuídos na rua da Alfau-

ViEN'DE-915, 
em Villa Ipanema, à

rua Prudente de Moraes, uni ter-
reno ile 10X50, baratluho; trav. tSáo
Francisco de Paula n. 20, das nis6.

(J 1300)'N

(J W> x dega n. 28.

AOS RHEUMATICOS
O cr. F. R. Barreto, conceituado negociante á rua dos Coqueiros,

estava cnlrcvado na cama desde dezembro, com terrível rlicumatisnío.
¦\ con'cllio dc seu medico, usou o afamado Rob de Stimnia bal-
sido de Alfredo de Carvallio. Com trcs frascos apenas já tomou
co-ni.i do seu negocio. 'E. como este caso, conta o Rob dc Siuiima
militares. A' venda nas boas pharmacias e drogarias. Depo-
sito, Primeiro de (Março »i. 10. Alfredo de Carvallio & L.

¦í

VE'XD1!-SH 
uma residência com ter-

reno de 11X56, por 2:000$: ver
e tratar, 003 domingos, rua domes
Serpa 11. 91, com topes, Piedade.

(K gu3) N

\fBXI>K-SKtencourt,
Maio, por 13
Carioca n. s
Pereira.

um palacctc á rua Bit-
transversal á 24 de
;ooo$; trata-se á rua da
[, iu andar, com o sr.

(S u-lo) s

' \ ri2
rEXDKòt; um terreno na rua Ma-

Barros, 30 dc frente por 70
ile fundos; trata-se á rua da Ça-rioca n, 51, 1° ríidar, com o sr. le-
reira. ^ '33») >>

% Ia

X7EXDK-SR o terreno junto
>' ao predio n. 40, da rua

Paim Pariíplòiia, em canto dc
rua, com 22 111. de frente. As
chaves estão no mesmo pre-
dio o trata-se á rua do Ouvi-
dor 11. 04. (J 120-1).\

VENDE-SE 
uma casa com grande

icrrcno todo plantado dc arvores
e com 11111 lindo jardim na frente e
dos lados, todo cimentado, tem es.
soto e iiiuila fartura d'agiia; a casa
è nova, porém, pequena; tem varr.iv
il.i do lado. tVeço SloooS, na rua
Cimteza n. 78, Engénlio «e Dentro;
póJc ser vista a qualquer liora.

(S 5!42/ -^

^_7rJ^Xr>iíí^í-^)¦: 
terrenos c:u Copaca-

bana, nos ruas 'X. í. dc Copaca-
bana, Constciite Ramos, noiniiiiros

i Ferreira e outras; tiàta-sc na rua 11.
; Manoel 11. --8^ O 9-M) ?

\fi;XDE-915 
por 5:500$ a casa da

rua Nova ile Cacliainliy 11. ..6.|,
com Ires quartos, Ires salas, cozinha
com dois fogões a gaz. W. C„ água
e grande terreno; trata-se na nieíiiia.

(k oiíi) ^

AriíXDE-SB por O contos cs-
* plendido prédios com en-

trada no lado. 3 quartos, 3
salas, grande quintal, etc. Of-
fertas o tratar com dr. Tolcn-
tino de Campos, roa XheopUi-
lo Ottoni 83, 1" andar.

(J 709)

ViEX'r>EM-SlS'r';'«vosCochichina; á rua
tins 11. 76, casa 4.mt:
VENDE-SE. paVa'. dentista, um ap-

parelho "The Solbridg","» completo
e novo; cartas a A. R., nesta reda-
cção. (J 1138) O

TRASPASSA-SE 
uma loja de fer-

regens e louças, "Bazar" ou ao-
ceita-se sócio para desenvolver o ne-
gocio, depende de pouco capital, no
traspasso facilita-se o. pagamento,
ponto commercial, próximo a ponte
das Barcas. Ver e tratar, a rua
Conceição, 63 — Nictberoy,

da

TRASPASSA-SE 
d contrato de uma

casa de seccos e molhados, fatendo
bom negocio t dependendo de pouco
capital; informações com es srs. Tel-
xeira Couto & C, rua Uruguayana, 99.

(M 1061) O

Traspassa-se » &«£ £
tembro, completamente mobilado e
dividido em escriptorios, que estão
todos atugaifoe, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, íicati-
So de graça para o alugatano, sala
de espera, quarto, sala de jantar, co-
pa, cozinha, dispensa e área. A sala
de jantar e espaçosa podendo servir
para pensão. Motiva este traspasse o
dono retirar-se desta capital.. Cartas
a Esperança, neste escriptorio.

(6167 F) J

TRASPASSA-SE 
por motivo de via-

gem, um sobrado mobilado, não
pagando aluguel. Urgente. Trata-se a
Av. Mem de 38, sob. (943 P) J

ACHORROS legitimo* Terra No-
va, novos, vendem-se 3, á aveni-

oa Henrique Valladares 44,
(7ii S) J

COMMODO 
— Aluga-se em casa

de senhora discreta, para descan-
so de um casal, d rua Irei Caneca;

3nem 
desejar, deixe carta nesta re-

acção, com as iniciaes A. R.
(978 S) J

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

de jóias velhas, com ou sem pc-
draa de qualquer valor e cautelas tio
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37. Joallic-
ria Valeittim. .Teleph. 994. Central.

(5104 S) S

HYPOTHECAS 
de«d« 8»|», confot-

me localidade e garantia; J. G.
Dart; rua da Quitanda 63, leitenn.

(343 S) S

INFORMAÇÕES,pagandas, cobi
de magnetismo, po
do Correio 11, 1827..

syndicancias, pro-
ranças, professores

de magnetismo, poesia,

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

MÀCHINÁ de escrever — Vende-

se por outro objecto. Tem fita de 2
cores, retrocesso, tubulador^ e teclado
universal. Preço de oceasião; á rua
do Cattete 105, loja. (895 S) R

OS INVISÍVEIS A todos
os que sof-

f r e m de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

ri. livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
VIEM PELO CORiREIO, em carta fechada — nome, morada,
symptomas ou manifestações da moléstia — e sello para a rc-
«posta, que receberão na volta do Correio. Cartas aos INVI-
SIVE1S — Caixa do Correio, 1125,

s.«. rv. ».•

VENDEM-SE 
300 telhas de canal,

ha rua Barão dc Mesquita 793
(Andarahy.) (R1091) o

VENDEM-SE 
todos os utensílios de

arinazeni-dc seccos e molhados: bal-
cão, armação, balanças e todos os per*
tenees do ramo de negocio; para in-
formações i rua Canierino n. 72, ílo-
tcl Luiz. (R 1088) O

ViE.VDlE-SE 
urh' ;magriifico harmo-

nium, do nieHiòf autor americano,
peça com dois teclados e dc grande
efíeilo musicai; na rua da Alfândega
11. 261 (sobrado). (Rnoi)O

T^iENDEM-SE 
baratissimo armações

e moveis domésticos, compra-se to-
da a qualidade de. moveis e arma-
ções; llospicio, 30J. (M 1029) O

lladdock lobo
canários prom-

11
Vendem-se i-r.

n. 417,' casaes oe ... .
ptos para reproducçSo cães "Fox'
Terriers", puro sangue, (J 807) O

ViENDiE-SE 
um .gabinete cirúrgico-

dentário, compleaiiiente novo, por1:300$; para ver e tratar na rua In-
dustrial n. 58. (J 964) O

rpRASPASSA-SE, em condições mui-
X to vantajosas, com ou sem os
moveis, uma excellente loja, esquina
de rua, própria para qualquer nerço-
cio, em rua central oe i* ordem; in-
forma-se a rua da Assembléa n. 22.

(363 P) B

TRASPASSA-SE 
um caíé caneca,

fazendo bom negocio, livre e
desembaraçado, em NictheW, quasi
defronte ás barcas, ao lado do Cor-
reio Geral; o motivo se dirá ao pre;
tendente, pagando pouco aluguel; e
logar de futuro; informa-se a rua de
S. Leopoldo n. .14 — Nicthcroy.

(U04 P) J

BICYCLETTES
do typo mais moderno para crean-

ças e rapazes de 5 a 15 annos

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to 28. Ourives n, 60 — Pape-
laria. (2956 S) J

CARTOMANTE 
nortisto, descobre

o impossível, faz fortes traba-
lhos, reza quebrante e máo olhado,
tira malefícios e vira para quem fez.
Rua Visconde de Itaborahy, 322 —
Nictheroy. (4822 S) J

f 1ART0MANTE e faz qualquer tra-
\J balho para o bem ,não usar de
cerimonias em falar no que deseja-
ris e trata de feridas dhronicas e
outras doenças; rua Oliveira n, 38,
fundos da capella do Amparo—Cas-
codura. (1797 S) J

GonorrEea
cura-se cm 3 dias com

Iijocçâo Matínlio
Boa 1 de Setembro, 180

L°JnA ...
mensal 100$.

A' Avenida Rio Branco
31, aluga-se uma; aluguel

(1009 S)J

MASSAGISTA, 
diplomada na Eu-

ropa. Todas as massagens, tra-
tamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gotivca 8s.
Tel. 2:29, Sul. (4953 S) R

MANTEIGA 
ESPECIAL recebida

diariamente de S. João d'El-
Rey, vende-se
ções e preços;
n. 189.

nas melhores condi-
á rua de São Pedro

(010 S) .1

ML

COLLETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA a 12$ — Mme. Marie
Lemos, eolleteira diplomada pela Aca-
demia de Paris e com casa em Pa-
ris, montou seu atelier á rua da As-
«emblca 35, »•• andar. (105 S) J

VEN'DE-S'E, 
em S. Christovão, um

palacete recentemente construido,
em logar alto c saudável, por 27:000$,
próprio para família de' tratamento;
trata-sc â r. do Ouvidor n. 130, com
o sr. CoeUio, loja de «alçado.

(J 981) N

VENDE-SE, 
em Jacarcpaguá, unia

chácara com casa nova. tendo 3
quarlos, 2 salas, cozinha, despensa e
muito terreno lodo plantado, perto do
ponto de 100 réis, praça Bccca;^ para
ver e Jratar na mesma, rua Emilia
n. 1 D. -¦ j|i (J 139) N

TTENDEM-SE 
" 

ínas estampas para
fazer copinhos de massa para sor-

vete, uma de eanoinhas e vendem-
se viagens; trata-sc cotn Matheus, á
rua D. Caros I d. 39. (J 5474)0

VEXDEM-SE 
armações, balcões, có-

pas, mesas pare .botequis e utensi-
lios pata todos . o . snegocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a prcoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 47.

,.!V- (S6153) O

ViÍNDE-SE um bom piano de
concerto, por precp módico: i rua
Chile n. 35, Sr? a-odar.' '. (J 781) .O

OASA 6RA0 IÜR0O

Ouvidor 96—Tel. N. 40S4

TRASPASSA-SE 
ou aluga-se uma

bonita e «rande casa ricamente
mobilada, para uma. boa pensão de
luxo, ou para numeroso família; os-
sim como só se passa o contrato;
informações t rua General Canabarro
n. 271. Falciro & Silva. Telephone
Haia, Villa. (1366 P) R

ACHADOS E PERDIDOS

STiEXiDE-SE por :oo:ooo$. Propric-
lario que se retira para a Ib.uropa,

a tratamento ile saude, vende livre
e desembaraçado, negocio, directo com
o mesmo; grande c magnífica propr.c
dado, cm íúriua 'Ic Villa, com 39
casas, todas novas c alugadas, que duo
octualincnte a esplendida renda de
35:000$ annuács, podendo cm breve
render muito mais, boa construcção,
nvciite. com todos os requisitos <!»
hygiene, água cm nbiindancia, calça-
11'eiiio a parallelepipedos, luz electrica,
etc; acceitam-sc dois terços á vista
c um a prazo longo; informa-se a tra-
vessã dc S. Francisco dc Paula, 3»,
cosa dc calçado, 011 cartas ao sr.
Uragh. <s '3>>' lN

^T'.i;^''DIÍ.5E 
uma "f1"

situada na rua Dclphliji,
A ma Voluntários da 'Pátria,
taioso. 110 centro de_ grande

Constipação
Tomo

PKITOKAL MARINHO
Rua 7 üe Setembro, 180

AVISO MUITO UTIL!
COLLARINHOS DE LINHO,

VIRADOS OU OIREITOS
3 por 2$ — 6 por 4$ — 12 por 8$)
COLLARINHOS OE LINHO

SANTOS DUMONT
Spor2$500-~6por 5$ - 12 por 10$

OS ÚNICOS QUE SÊ\." 
ENGOMrláMBíft,

I6UAESA0S
ESTRANGEIROS

\pvNDE-SiEgdàlená n,
com }) metros de frente
fundos.

a díacara da rim Ma*
41; estação de Ramos»

por 50 de
O 931) N

Ví:i
próximo
em Uo-
terreno,

medindo M metros dc"fi'entc .por 55
inctr.is de ítunlos, com mintas arvores
frutífera*, jardim na frente, sete quar-
tos, tres salas, cozinha c mais depen-
delicias, quarto no quintal para crea-
do, liiiique, etc; trala-se com Amaro
da Silveira, ua ma dluenos A'rcs, .10.
loja. (S.i33S);-»N

\r'ESlr>lí.SÍ5, 
uma casa rcccnlcmeiilc

construido, em Vaz I.obo, .Alailit-
reira por 1:800?, podendo ser parte
á vista e parte a prestações; lrata.se
roni o sr. llcnlo, a Estrada ..Mureclia!
Rangel n. 139, mitigo (deposito ile
¦pão).

' 
(.1 1.S-M) N

aranjeiruSi por
rua da Carioca 1

com o sr. ferreira.

;:ooo$; trata-sc
Si, 1» andar,

(S 135O N

riTRINES —- Vendem-se para
centro ou
lembro 11.

porta;
193.

7 de Sc-
luossi j

irivXDKM-SB em pequenas
} prestações, ao iikánco tle

Iodos, ínasiiifioos lotes ile ter-
reiios 110 nuigiiifiço e novo
bairro «leiVoiiiiiiíttlo "Citiniios

dos Ciudosos". Estes são os
melhores terrenos o o.uo são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens du Fiinha
Auxiliar, tom as estações
"Cavalcanti" o " Engenheiro
licitl", bondes do Cascadura e
Estrada de Ferro Central pela,
estação de Cascadura. Escrl:
ptòWòi rua dos Cardosos 35Ü,
Cascadura. Prospectos com

dcs. | plantas na rua da Alfândega
dc 111. 28, Companhia Predial. N

GESAR 
ALVES participa;: qne per-

deu as cautelas de n*. jf44-5o8
e 143.414, de sua exclusiva íropne-
dade, da casa de Veuve Loins LaiJ)
4 (,'.*, suecessores de A, Cahen &
Comp. (060 Q) J

CAMTELLO 
& C.«; rua Luu de

Camões n. 36. Perdcram-so as
cautelas ns. 64.3C3, 65.470 e 65.471
desta casa; as providencias estão da-
das. (1303 Q) J

ESAMUEÍ; 
IIOFl?MANN; 13, tra-

. vessa do .Rosário. Perdeu-se a
cautela n. 54.393» desta casa.

O296 Q) J

Ip 
SAMUEI; HOFBMANN; 13, tra-

J. vessa do Kosario. Perdeu-se a
cautela n. 6.Í.833, desta casa.

(1297 Q) J

COMPRA-SE 
bem perto da esta-

ção do Meyer, em logar alto,
uma casa de boa construcção, em
bom estado de conservação, com 3
a 4 quartos de dormir e outras de-
T> -dencias, em centro de regular
terreno, até o preço de 10 contoi de
reis. Pagamento: 4 contos a vista
t compromisso de a contos oe réis
annuaes (no minimo). Oifertas. a E.
Dezonne. Altos da Confeitaria Ja-
pão — Meyer. (1130 N) J

LLE. Alzira Veiga, occcila me-
ninas e meninos, ensinando iu-

strucçáo primaria, traballios de ogu-
lha, bordados, flores de diversas q;ia-
lidades, chnpcos, etc.; bem assim,
principiantes de piano, theoria e sol-
tejo nelo syítema do Instituto; pre-

Íos 
módicos, em sua residência, rua

liomantina, 83 — Estação do Ria-
chuelo.. (1248 S) J

MODISTA 
com muita pratica, fai

vestidos chies e cbapcos pelos
íigurinc-s; rua Uruguay n. 250 —
Andarahy. <H28S)J

Miguel Braga, especialista em ex-
tracção de callos e unhas encravadas,
sem dor, etc., r. Ouvidor 105, sob,
T. N. 1595, Aos domingos attende
chamados a domicilio. Tel, Norte
2659.

MOVEIS 
usados — Compram-se ca

sas mobiladas, avulsos, objectos
de arte, moveis de escriptorio, etc,;
rua do Rosário n. 145. (6144 S) S

SENHOR
Qife esltevo atacado por um»

forte tuberculose e Kfe extrema
gravidade, off<írek|e-se ipara Eiuli
car gratuitamente ¦ a ío/dos quosoffrem de enfermidades respira-
torias, assim! como t099en, bron-
ciiites, tosse, convulsa, asthma, tu-
berculose, pneumonia, «te. um re-
médio que o curou coinipltelamen-
te. Esta indicaçã'o para o bem da
liimianittade, é •consexiiiencia de
uni voto. Dinifrir-sc por caria ao
sr. Eugênio Ávcllar. Caixa do
Correio, 1682.

em

professora.
cio 11. j44i

Preciso-se dc uni
¦pfira tini:t

Cartas á rua do Hospi-
casa 4—R. Q. 1157 S) .1

QUARTOcasa de familia sória

RELÓGIOS 
c despertadores com-

pram-se c concertam-se a $50",
2$, 3$, etc, na casa de gramoplio.
nes á rua Uruguayana 135, o:i!i'Í!ia
dc relojoeiro. (281 S) J

SOBRADO 
— Aluga-se magnilico

a» andar, na rua do llospicio n.
118, cm frente i praça Gonçalves
Dias. Trata-se no n. 120, loja dc
papel pintado. (353 Sj S

SEDAS 
— Taffctá,

._. idem,
. 0,50 m., 4$20o;

105 c., jo$íoo; «cda lavn-
vcl, 100'c, 5$8oo, Peçam catalogo
dc preços, que se envia Peto correio.
Ca9a íelippe, rua S. Clemente 40.
Teleph. 92a, Sul =i Botafogo. Li-
quidaçSo final. (1307 S) J

SENHORA 
de edade, emprega-Ee

para serviços domésticos, em ca-
sa de senhor só ou com filhos; rua
Mariz e Barros, 137, sob. (1310 S) J

SO' 
faz economia quem compuir

mantimentos de 1* qualidade, quo
se vendem nos Dois Mares; largo do,
Estacio de Sá n. 70. (4955 S) R

SALA 
e quarto — Alugam-se es-

plendidos, rodeados dc jhnetlas
e dc um grande jardim amplos e are-
jados, a casal ou pequena familia;
cm casa de familia de todo respeito
e seriedade; ru» Mariz e Barros n.,
200. (897 S) R

SALA 
— Aluga-se uma cm casa

de senhora viuva de edade, na
Avenida Mem de Sá n, 130, sob.

(1214 S) R

SENHORA 
educada em Paris, lec-

dona pratica e theoricamente o
francez, portuguez, piano, bandolim
c bordados; rua Barão de Amazonas
n. 50. (1188 S)S

UM 
cx-negociante desta praça,

do as melhores informações

MACHIXAS 
de costura' Singer a

prestações; á vista grandes aba-
timentos; attende a chamados a do-
micUio, pelo telephone Central 1607,
rua da Carioca S5> loja. (6773 S) J

; acurada;syphilis
Adquirida ou hereditário, interna ou externa em to-
das as manifestações: Klieumatismo, Eczenus, Ulccras,
Tunvores, .Escrofulas, Dores musculares e ósseas. Do-
ces de cabeça nocturnas, Ulceras do Estômago, etc.,
se consegue com o

LUICTYIj ¦
Poderoso antisy-
philitico. Elimi-

nador das irnpu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle, ca-
bellos, olhos, ou-
vidos, etc), como
interna (dos Pul-
mões, Coração, Es-

tomago, Intesti-
nos, Rins, Figa-
do, etc). Peçam
Vendese nas boas
jiharraacias. Preço
5$ooo."O Perigo da Sy¦pliilis" grátis á

C. postal 1686.

MACHINA 
de escrever "Mignon",

180$, systema preferido em to-
do o mundo. Mais informações. Cai-
xa postal 1388—Kio de Janeiro.

(6884 S) R

GVOS 
de raça Legorhn garanti-

dos, a 4$ooo a dúzia, ovos ires-
cos do dia a j$soo; na rua Assis
Bueno n. 5a —? Botafogo. (803 S) J

)ENSAO — Fontecc.se bem feita,

Cattete n, 287. (160 S) J

TOSE! CAHEN
».l 3. Perdeu-se a
desta caso.

rua Silva Jardim
cautela n. 120.856

(107 Q) M

COPIAS 
á maebina e >pcquenos

trabalhos de impressão, acceita-
se ;preço razoável; rua 7 de Setem-
bro 172, i° andar. (1316 a) J

OPACABANA — Precisa-se de 1
c:'sa que, alem das dependências

communs, esteja limpa, tenha 4 quar-
tos e fogão o gaz .Pode ser em rua
transversal, mas não muito longe ca
praia. Paga-se até 200$, nao se da
liador, mas faz-se contrato por um
anno. Offcrlas em cana, para Arol-
do, neste jornal. _J£>

VilíXDIvSE 
um predio com terre-

nos, juntos ou separados, tudo por
6;ooo$, tendo o predio cio s quartos,
duas salas, cozinha, lelbeiro e palnn-
que, tudo com installação electrica,
com bonde ile Cascadura a 2 llllllll-
tos; para ver c tratar ua rua Vis:a
Aleare 11. 60, 'K. ile Dentro, ou r;
da Alfândega 11, 158.

>PE'N'iDE-SE 
itiit.1 casa com terreno' 

á rua Ruy llarbosn 11. 2.1. parada
do Üok, Linha Auxiliar. (II !22o)N

Ta . . ai 1 £s Comprimiaos Anaroestemcos i
S 1'otleioso estininlunte dn economia, cfflcaz nos casos A
Zk de finiiuezu e frlgidez sexual do ambos os sexos. a

i'KEPA«ABp9 PEIO ê

"tT;ENDEM-SE em prestações casas
> t terrenos. 110 Realengo, na l.s-

trada Real de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na Estrada Real
cie Santa Cruz 11. 165; mais informa-
ções i rua da Alfândega 11. 28, Com-
p.inhia Prcilifll. N

VENDE-SE. 
ou aluga-se para foot-

bali, uni oiitiino leircno, na rua
Xazarj'.!i (Boca do Matto), 'bondes
de Lins de Vasconcellos, todo fechado
a zinco, com giadil na frente, mediu-
do 4.1 metros por 83 de fundos. Ven-
df-se lambem cm loles . de loXfio;
trala-se com o sr, Avelino ou com"etário, á rua Pihnciro <lc

\flEXDE-SE 
"ma casa nova, com

ngua e luz electrica: lem dois
quartos, duas salas e mais dependei!-
cias; tratar na mesma, na rua yi-
ctoria 11. :t)3, estação de Ramos. Pre-
ço 6 'pechincha. (J 6oj) N

VENDEM-SE 
25 garfs de vinho

Rio (Iratitlc, por p$ooo, Mel de
Florianópolis, garfa. i$ooo, Cattete
li, 1 — "Forte Lusitano'*.
"VKNDK-SE uma esplendida casa,
IV c:u Santa Tliercza, logar saúda-
ve1, prec,o barato; para tratar na.rua
\'iapi> ns. J7 c 4';, Mercado ^ovo,com o sr. Fontes. (47 «) '•"

o piT.pr..... . .Março 11. 1^, telephone 2.390, -Nor

* Laboratório Paulista de Biologia *
lll*.\ QUINTINO BOCAYUVA Ü-* — S. PAULO

lSuti du Assoniblén 7. sobrado — RIO 1)K .1ANKUIO
Eueoutriiiu-se nas principaes pharmacias, drogarias

casas do artigos de cirurgia.
.

K3£&3£&irev!»£QKrcKmaiKra!«ai^^

4ã

Jliígno,

EXDE-SE uma
próprio,

c.iía. com terreno '
em Madureirn, Cáíaçíío dc

1 na ^í ivics de Souza n. O.
(J 1001) iN

rSfiE.VDlíM-SE os prédios dá rua
> do Pinto ns. :<> c 8ó, com tir-

cencia, iiuis o proprietário tent que
ttclirar-sc, para tratar üe saude.

O io;;) N

TJiEX'D1ÍM-SE magníficos lotes. <lc
V terrenos, ?it;:,itlus em á. Christo-

vão. na rua Bahia, iogar muito sau-
diiyc!, _ e por prcío razoável; para
mais informações com G. Kslrada. á
rua do Rosário 11. ti|, carlçrio, das
2 às 4 horas da tarde. íB 35-0 N

J\TK' ? CO
if-BXDIí-SE uma caí.i peciucna, |

com bom terreno todo nrboriziulo.
rom arvores frutíferas c parreira cs-
íraiigeira, sita cm logar o mais sau- |
«lavei. O motivo é o proprietário, se
retirar desta capital; na
lia I.uina «• •*<>, ^!c,<;i

(R

D. Mu ,iMatto.
1108) N i

Evi-
ta-se
usan

do aa velas antiseptioas. São
inoffcnsivas, commodas c dc cí>
feito seguro .Caixa com ^5 ve*
Ias 5$ooo. Pelo Correio mala Opo
rúi*. Depositário: praça Tiradeu-
tes n, 6j, pharniacia Áavare?.

tlj"l)

TTKX.DiEM-SE Ires prédios com 4
' T quartos e 2 salas, construcção ato.
clcrna. jardim na frente, na rua Dias
«ia l.'r'.iz (Meyer); trata-se r. daQi£
tanda n. 7J, loja, da : as 4. com
Pretas. tt! '-J> •'

1TENIHvSE uni predio na rua
V Thcodoof da Silva n. 310. -Villa

Jlabc!: trata-se 110 mesmo. tB070'-<
~" SE 

úm grande terreno, na
Pctrococ.iino. medindo 44 me-

•ros dc frente por 9S dc fundos, ter-
«eno plano e prompto_a
tt-sc com o proprietário,
mm iiomeai o. fH*.

r\T.EMDE-SE v.m.
' T rua

cdific.ir; tra'
i rua for-

l a. >n>i«

\7'dSNDlí*51Í por 10:000$ um
predio, estylo moderno, com

tro quartos, ires salas,
I.uii Gonzaga n. -loo.

oüdo
qua-

etc: r. São
IR 400) N

TTEXDE-SH um correr
T Knfí. de Dentro, t;uc

por 7:500$; o é terreno
com o sr. Affonso. rui

66,
cha.

de casas, no
endem 250$,
tem 11X50;

do Carmo
se.a 4, as i noras. ili' pcliiii

(8 3S1) N

\n;.\'DlvsH 
por li contos um pre-

dio em lUotafogo, k rua 1). Caroli-
na «i. .if: tiitisc aa mesmo, com
o proprietário, ^R ?s<). ->

"CTIENDU-SK- uma coía á rua José
V Bonifácio, cem 5 quartos, 2 salas,

cozinha c mais pertences, en; centro
de terreno dc laeSO de frente por
120 de cumprido, bondes à porta c

a 3 minutos da estação de Toclos.es
Santos; informa-se á rua Josi llonita-
cio 11. Si, csusão dc Todos os San-
tos. (J 05) N
¦ÇrENiDE-SE por

V Dentro, metad
a prestações, mu
quartos, 2 salas c
ele; trata-sc á r,

4 conto?, no 'T\. de
; á visla e metade
bom predio, com 2
terreno arborizado,

O, Câmara li. 296.
ij 146) X

VKXDKM-SE cm pequenas
V prestações dc 8Ç' 9!?, 10!?,

etc., mensaes, magníficos lo-
tes do terrenos na mngnifica
localidade denominada Sapf,
servida pelos trens du Linha
Auxiliar. O escriptorio é em
frenle da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Tiiniuezas o Sn-
pliirns. Os prospectos com
plantas são distrilmidos no cs-
criptorio da rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. X

TTEXDE-SE um hi-:i terreno coro
» uma c.-.siiiiia qu-j rcuJe 30», mui-

to barato: ver e tratar i ru.i_¦Migiic-
Ângelo n. 50.-, largo do; Oiweiro.
Meyer. (R 886) "N

TTiEXDlEM-SE terreno» em Copaca-
>' bana, "as ruas X. S. dc Copaca-

bana e outras, promptos a cdificar',
cartas ncita redjcíio a /•. 

t^_.. ..
¦ t

^TXNDK-SK 
um tlialet próprio ,P-v

ra habitação de familia. com j.ir-
dim na frente c cii*a d'agúa, hs-
trada Kcal dc Santa Ct-iz n. í,|6í:
traU-sç p.Q pteM!04 .iK 31'J. A

IMPOTÊNCIA
esterilidade,

Aciirastlienla,
Espermalorrhéa.

Oura certa, radical c rápida
Clinica clectro-inédica, espe
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades dc Medicina
de Na')o!es e P.io de Janeiro.
Das 9 ás I1 c das 2 ás 5.

Largo da Carioca u. 10
sobrado

VEXDE-SE 
uma .pliarmacia por

qualquer preço; inforina-sc á r, da
Carioca u. <i6, sobrado, com Chaves

(S 719) V

VEXDEM-SU': 
muitas folhas dc

zinco e todos os materiacs das
grandes demolições da avenida do Rio
Comprido; á rua Haddoek I.obo, 112.

(M 5460) O

PERDEU-SE 
uma apólice do va-

lor dc 500$ooo, de 11. 2361, emit-
tida cm 1868, dc juros de 5 "Io. con-
vertida em 1890, ein juro de 4T>
ouro e ainda não reconvertida, perten-
cente á Genoveva Maria dc Almeida,
solteira. Rio de Janeiro, 12 dc sç.
tembro dc 1916. — p.p. Emílio Ed-
Bard Hokcl.

PERDU,U-iSB 
unia caderneta _ da

Caiica Econômica da A série,
n. 49.907. (1079 Q) J

ÍJERDERAM.SE 
cinco apólices

. um conto de rciis cada uma,
de

de
ns. 33.947 a 33.951, uniforraisadas,
dc juros de 5 "Io 00 anno, pertencei;-
tes ao menor Armando, filho da fi-
nada Juditli de Magalhães Hodoy e
de Armando Augusto de Godoy. —
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1916 — Armando Augusto de Go-
doy. . <Q)

caderneta
PERDEU-SEda a* sér.. -.-.. 
ca do Rio de Janeiro. (876 Q) R

1. 355,207
da .1* série da Caixa Economi-

PERDEU-SE 
a cautela do Monte

de Soccorro n. 27.864; quem a
achou tenha a bondade dc cntrcpal-a
ncàta redacção. (no* Qí J

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio 2*500
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

VilE. Clara Couderç — Manicura,
J.M. pedicura, massagista diplomada;
rua S. Clemente n. 105,, Tel. is79»
Sul. Vae a domicilio. Soas senho-
ras. (2613 S) S>

OBY 
e Orobó, fresco* Pemha e

Pimenta d« Costa e figas de
madeira de diversos tamanhos, ven-
dc-se, rua Senador Euzebio ti. 210,

de Junho. U78 S) 11..
rua

andar.
(1053 E) M

praça 11

PRECISA-SE 
de conipanhciro

quarto cora pensão, por 65S
da Carioca n. 49» l°

dan-
de

sua condueta e (iador, olferccese
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas 110 Thesouro e Prefei-
tura. Carta, nesta redacção, a Ç. A.

(2231 S) A

ÜM 
rapaz branco, solteiro, com 27

annos de edade, eollocaclo no ai-
to commercio, deseja proteger um»
moça, também branca, de 20 a 30
annos, sem compromissos, e que te-
nlia occiipação. Negocio sério e dis-
creio. Cartas a esta redacção, a —
Amaro de Abreu. (1191 S) S

MA senhora só, aluga mi com-
_ modo bem mobilado para dts-

canso de tini senhor dlstincto; para
informações, avenida Mem de S4 n.
57, sobrado. (121? S) S

u

UMA 
moça nova, .branca, brasilei-

ra, de boa familia e sympathi-
ca deseja encontrar a protecção de
uni senhor dislineto, que • possa tra-
tar: resposta para o escriptorio de«-
ta folha, -para Amélia C. (891 S) S

UM 
rapa» serio e hem collocadoi

deseja auxiliar uma moca nov»
e sem compromissos, que trabalhe
durante o dia. Cartas a esta reda-
cção, para X. Y. (noo S) R

ÜMA 
senhora viuva, com .jjím. n>

lho menor, vivendo modéstamen*
te em etta casa, precisa a protecçac*
de um senhor decente, disüncto «
6cm compromissos; carta nesta re-
dacção, a J. V. Qo°7 S) J,

tTIMA 
senhora viuva, deseja encon-

) trar um senhor ou senhora par»
combinarem alugar uma çaw; quer-
se pessoa séria;- para informações
melhores, dirija-se á rua Luiz Soa-
res n. 4, á Companhia do Sanea-
mento, estação de Sampaio, com a
sra. Alzira. (973 S) J

UMA 
moça de familia, leccior.»

portuguez cm caaas .particulares,
das 4 as 6. Preços módicos; Av.i
Rio Branco s» a" andar. 0337 S) 3

("tAWALHEVRO 
estrangeiro, | çlis-,

J tineto, dc 45 annos, cm optima
posição, sócio de importante íirma
dtsta praça, deseja conhecer senhora
de bons costumes e dc alguns reenr-
.sos financeiros, para tratar casamen-
to. Máxima seriedade. Cartas a Ma-
cdonal 24, nesta (olha. (1263 b) K

COSTUREIRA 
o ponto a jour, pre-

ci-a-se de uma que saiba tmha-
lhar em niachina electrica; Alfândega
n. i'i2, loja. O014 

SJ, J

CH0CADE1RA 
criadeira de pin

tos, compram-se. Cartas a este
jornal, a J. M. V., indicando mar-
ca e preço . (766 S) S

vINHEIRO — Empresta-se. sob

\riBXDE-SE 
' uma1 IVo das Pedras,

benifeitoria em
, com 10 minutos

da rua Carlos Contos n. míj., Preço
fixo 450$; trala-se com A. J. Oli-
veira, rua Guanabara n. 4, Coscadu-
ra, ou rua Visconde de Inhaúma
11. S.|, 1». (S 376) N

T7EX'DlíM;SE . uma sala
V CO

VENDA DIVERSAS
XJtEXDE-SE por 4?, em qualquer

V pliarmacia ou drogaria, um iras-
co de ANTIGAL, do dr. Machado,
O nieÜior remédio da actualidadc pa-
ra curar a syphilis c o rhcuniatismo.

de jantar
om crístoflcs, louças c crystaes c

trens de cozinha, finos c poucos usa-
los; 111 forma-se jjcIo telephone 5.397
Central. (AI io43) O

ATENIDEM-SE duas carroças garys»
t licenciadas, dois hons onimaes e

arreios; tem freguezla para uma car-
roça; rua liarão do Bom Retiro 75 B,

Kit (J3 1207) o

\riEXDE-S-E31500$,

I^KXDE-SB tudo qu,e possa
}[ interessai' :i ijtiem preciso

do vontpi-ar barato, iiistalln-
çõos completas de boteiitiins,
hotéis, bui'bcarius e outro
qualquer ramo conunerriul.
(irando qunntidudc de inoveis
familiares,' mobílias coiuple-
tas, espelhos de todos os ta-
ni.iiilios, cofres, macltinas re-
gislnuloriis e jiolins, maucaes,
corrías, etc. Louça o crystaes
para todos os preços. Xão com-
prem sem verificar os preços
desta casa enciclopédica. Kua
Frei Caneca nos. 7, 9 e 11.
Telephone 5092, Central.

DIVERSOS
A' 

RUA AssembKa, 7P, 2", en-
sina não cm curso desde 10$:

pDjtug., franc, arirhmt, olf/ebra,
etc, o prof. que morou nos ruas:
Fete n. ioo e Carioca ns. 47 e 44-

(350 S) S

ojjtuna pensão por
ndo 2:500$ á vista e

1:000$ em tetras; tem 2:900$ cm r.io-
veis c utensílios e dá lucro liquido
rle tooí a uoo$ mensaes, negocio lio-
uCíto e dí forca maior, como se pro-
va; cartas a Guedes, neste jornal. Só
Serve para quem tenha dinheiro c voa*
lade dc trabalhar, fora disso não pro.
vouue caceicações. (S 9ro) O

XTBXDE-SE um bom piano, por pre-
V Ço razoável, á tua da Quitam

da n. 201. (S 945) O

\'7.E.\DlvM-SE
* d,-

superidrea ntachinas
escrever Underwood, Continen-

RcmJngtpn 11A e 11B e Ke-
mingíon Júnior, .portátil; Roval e"1
luxuosa caixa de couro, c l*ox; rua
da Alfândega a. 137, i° -tidar.

(S 12-'4> O

TTEXDE-SE uma machina de costu-
>' ra Xcw-Ifomc, quasi nova; á rua

Fcussca í,ima a, 57» ca^ p. 7.
ü uai), si

\7ENDE-SE srctde quantidade de
% chapas para gramophone, dentre

as quaes bens trechos das operas:
Guarany, Rigoletto, Aida e outras,
além d"a coüecção completa dos Pa-
süacci; ver e tratar i rua D. Anna
Nery n. C43. (J 816) O

T7EXÍD.BM-3E baratos vários moveis
T dc casa de familia, por motivo de

relirar-se. do .Rio; estão depostados á
r. do,^Livramento n. 211, bondes de
Praia'Formosa, na rua 7. (J:z!ó)0

TTENDEM-SE, &? completo cons-.il-
\ tono medico, moveis esmaltados e

bygienicos, por caysa de transferencia
a outra cidade; íií encontram depo-
sitados á r. do Livramento n. 21:.
bondes de Praia Eorinas, na rua 7.

(J 1:45) O

\7*'KNDIC-STC 
barato um deposito dc

pães, por motivo dc viagem, ur-
sente: 1, Barão d: Itapagipc 11. 231.lki2«4).Q

AtUGA-SG, 
onero dizer, um ou dois

moços, dispondo mesmo dc pou-
co caoital poderão cunhar _ dinhei-
ro mesmo na oresente crise, cm-
prcRando-o na compra de uma of-
íicina montada com macliinas ''a
clectricidade, a qual se vende por-
que o 'dono precisa retirar-se* As
obras fabricadas se vendem nesta
praça e no interior, onde tem boa
acecitação e a dinheiro a vista; por
isso o ganho é certíssimo. Se o pre-
tendente não, tiver pratica do nego-
cio. a ganhará cm menos de 30 dias.
Também se admíttirá como sócio, com
a condição de> ficar á testa do nego-
cto. Para esclarecimentos, por es-
peciaí favor, o sr. Villaça presta-se
dar, á rua 1'rci Caneca 11. 126. basar.

(1274 S)R

i) hvpothccass de 4>rcdios e juros
e condições que se tratarem, com o
Dr. Tolentino de Campos, rua 1-hco-
philo Ottoni n, 83, i" and, (7"8 S) J

PENSÃO 
— Fornece-se farta e va-

riada dc restauram, por preços
módicos. Av. Rio Branco 157 —
Alugam-se quartos. (369 b) M

PENSÃO 
MONTEIRO - E' n

melhor no gênero e tombem for-
nece a DOMICILIO; Rosário, 105,
i» ondar. (1C0 S) B

PENSÃO 
— Fornece-se a mesa a

60$; o domicilio o 70$ e 80$ c
avulso a i$500. Cozinha dc 1» or-
dem; rua 1» de Março n. 23, 2°.

(890 S) J

JENSAO de 1» ordem — Fornece

Júlio
e a mesa
César n.

domicilio.
2° andar»

(7^8 S) J

FNSAO 
Canabarro ç uma das me-

lhores desta cidade, onde os se-
nhores pensionistas encontram todo o
conforto e esplendido tratamento,
para isso tem como chefe da cozi-
nha um perito cozinheiro; tein um
grande parque; rua ,}?encral
barro 271. Tel. 1212, Villa.

UMA 
moça B. R„ tem caria nes-

te jornal, (1330 S):S

UM 
senhor vindo do interior, ten-

do usado um medicamento ve-
gctol para cura rápida da impoten-
cio, neurasthenia e fraqueza, indica
gtalis a todos que precisarem, en-
viando um enveloppe com a dite-
cção e sello de $100, i caixa posUU
914, com iniciaes R, F, (818 S) J

boa. M
(1203 S) J

^TENDE-SE 
uma egita, boa paro

reprodução, nova; rua Martins
Costa 11. 31 A, Piedade.

MÉDICOS *

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MOES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva 11. 5. Teleph. 2.271,
cia: travessa Torres n. 17. Tel.
Cent. Das 2 ás 4 horas, ltesiden-
4.2C5, Central. (J 8592)

Cana-
(1309 S)J

c variada,
PENSÃO 

farta ... .
módico; largo do Rosario-n

2» andar.

preço
1 32,

(1409 S) J

TuBATCyÕÍÃ diiija-so a caixa do Correio
IMPUTfellOllt 1947 — Kio de Janeiro —

Enviando o nome, residência o o sello para resposta.—|
OURA KAPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

DINHEIRO 
sob hypothcca —Em-

preita-se, de ,y.ooo$ para cima;
na cidade e subúrbios a juros mui-
to favoráveis e pessoa de toda con-
fiança; run do Rosário n, 172,
ma sala, com o sr. .Itilio.

ulti-
(":'jo'8 S) J

Aum.
7 do corrente,
21 do mesmo.

RITA de um relógio
que devia extrãhír-sc

de

fica transferida
(1202

prata
dia

para
S) R

A 'CÇAO enlrc amigos dc uma ma-
j\ china de costura que devia cor-
rer a 7 do corrente, fica transferida
para 11 de novembro. (1277 S)R

A LUGA-SE, quer dizer nao façam
mCX. suas compras sem primeiro, sa-
ber o preço nos Armazéns "Ao For-
te lusitano"—Catlete n. i.

A FIXADOR de pianos, boa liar-
Xi. mor.ia, cordas e pequenos con-
certos, mata os bicho"! ?c os tiver,
10$. Toque para o Caíé Guarany,
tel. 4191, Central. (973 S) J

ARMAZÉM 
c moradia pira _ íami-

lia, por 120$, na rua Pereira de
Almeida n. Br. Trata-se no 68 —
Mattoso. (920 S) S

A LUGAM-SE ternos de casaca, so-
A. brecasaca, smockings e claks;
rua Visconde Rio Branco. 36, sob.
Teleph. C. 4415- (5132 S) S

BOA 
NOITE — Ji adquiriu uma

modesta casa para sua residência,
por módico preço ? Rua Buenos Ai-
res n. 198. Tel. 5575. (110S) S

prestações mensaes,"is, empres-
ta-se na rua Camerino 99> dc 1 ás 4.

(957 S) J

DINHEIRO 
, .

sob alugueis dc prédios,

DINHEIRO 
— DSse sob hyppthe-

ras dc prédios, com toda. a
brevidade; á rua Archias Cordeiro
n. ifii, portas de oço, casa .hreltas,
das 8 ás 11. (330 S) M

PENSÃO 
— Fornece-se em casa de

familia brasileira, á mesa ou
domicilio,
ga n, 71,

Máximo osseio; rua I-ar-
1» andar. (1047 S) R

PENSÃO 
— Fornece-se á mesa e

a domicilio, farta e variada, ga-
rantindo-sc cozinha de i* ordem; rua
da Carioca n. 8, 20 and. (1194 S) ü

Peloi
dr.
Luiz
de

Lima
dc Medi-

operador

Consultas grátis
Bittencourt, da Faculdade-
cína da Bahia, medico c
especialista ein
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
narlx o doenças nor'

vosas*
Todos os dias, das 3 ás 6 lmroí

da tarde. Rua Rodrigo _Si!va ,11. 26,
i° andar (entre Assembléa e Sele dc
Selombro). Consultório iperfeitamente
apparelhado e attende chamados a do-
niicilio. Telcp. 2.511, Villa, ou 5.C4?»
Central.

PENSÃO 
farta e variada — Avul-

sos i$2oo; pensão 60$; fornece-
se a domicilio; avenida Passos 11S.

(1333 S) s

CATARRHO DOS
Cura rápida com o

, PEITORAL MAKHiHO
\Kua 7 do Setembro, 180

DENTISTA 
— Vende-se por

um motor electrico de suspen-
ENT1STA — Ver.dc-se por 200$

ctrico de suspen-
angulo, mais 35$,sao, com aineta e

Rua' da Carioca *is (1075 S) M

DINHEIRO, 
quem precisar sob hy-

pothecas, só negócios sérios; rua
Buenos Aires o, 198, amiga ma do
Hospicio. (iu S) S

EXPLICADOR 
particular, formado

— Para concursos e exames. Lon-
ga pratica,
CaldivelI 11.

preço módico; General
210, sobrado. (62S3 S)J

IFAMÍLIA 
de tratamento, aluga' uma boa sala ou 1 ciuarto mo-

desto, com pensão de jantar, por
goS: travessa Marques Paraná n, 31,
Teleph. '1277, Sul. (1152S) J

GALLINHAS 
Leghorn— Vendem-

se cinco em plena postura, com
ou sem gallo; rua D. Julia n. 32,
casa a. 1. (924 S) J

IrYPOTHECASX dios no centro e

T>OM dia — Já usa cm svas reíei-
_D ções os deliciosos vinhos de mesa
da Parreira do Minho e Douro? De*
posit.o á rua 4o Hospício n. 198-

fct»9 w) «

fazem-se de pre-
nos subúrbios,

com brevidade; na rua da Quitanda
n. 73, alfaiataria, com Freitas da 1
ás 4 horas. (722 S) B

HYPOTIIECAS 
no cidade e sub-

burbios, grandes oj pequenas
quantias; rapidez e juro módico. In-
forma o «r. Pimenta; rua do Rosário
D) «47» tobrado, fundos. (366 S). }\

PENSÃO 
— Pequena familia oe-

ceita alguns pensionistas á mesa
c !ornccé"para íóro; rua da Carioca
11. 52. (1228 S) S

PIANOS 
— Compram-se de qual*

quer autor e estado, de i|2 ar-
mario; pagam-se bem: urgência: á
rua da Alfândega '146, loja. (1373'S) R

PIANOS 
— Afinam-se por 0$ e

cònccrtãm-ee por pregos baratis*
simos; recebo chamados á rua do
Hospicio n, 169, loja, papelaria Tei-

<íos Andradas.
(1218 S) R

xcira, próximo a rua

PROFESSORA 
com esmerada edu-

cação recebida na Europa, con*
Ünu'a a ensinar, mesmo á noite, por-tugueü, francez, arithmetica, geogr.,bordadas, pintura, pyrogr., etc, na
rua da Assembléa, 79, 2». Vae «. do-
raicilio. (1251 S) J

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
—Dr. Valentim Bittencourt, parteiro,
cura os tumores dos seios e do ven-
Ire, ns moléstias das vias urinaria;)
c ircnitaea da mulher, os metrites, oi
corrimentos uterinos e vaginaes e rc-
guiarisa a menstruação por processo
seu. Applica o 606 e 914, com ou
sem injecção e esta sem dor, trata
a tuberculose c hérnia (qucbradnro),
sem operação. Consultório perfeita-
mente apparelhado; rua Rodrigo Sil-
va n. 26, esquina da rua da Assem-
bléa, das n ás 2 da tarde. Telepho-
ne 2.511; residência: rua Senados
Euzebio n. 342. Consultas çrratis.

(J 123) 9

Corrimentos
Curam-se em 3 dias com

Rua 7 de Setembro] 180

QUARTOS 
mobilados— Alugam-se

cm casa de familia dc respeito,
a rapazes; rua Moraes e Silva 130,
em frente ao Collegio Militar.

(952 S)-J

QUEM 
TEM CABELLOS DIF-

FICEIS DE SE PENTEAR ?
O "Maciol" «Usa. foz crescer e per-fuma. S'.ibstit;je com vantagem qual-
quer brilhantina; 2$oon, pelo correio
3$; no, rua Marechal ílotiano,

-•- -• ,(8l6 S) M

para o diasnosti-
co e tratamento
das doenças do es<
tomago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Pregos módicos. Rua Sío.
José, 30, das 2 ás i (menos aa
quartas-feiras). A 20j

BAIOS l

DENTISTAS
DEilTISTü

R. Unidas Von Planokcnstel»
Esp. em obturações a ouro, pia*

tina, esmalte e extracções com-»
'•'lamente sem dôr; colloca dem
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo e qual-c
quer trabalho e acceita png.itncn-i
tos parodiados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos se
até ás 3 horas. Rua Marechal Floi
riano Peixoto n. 41 (s'ib.rado)j
próximo á rua Üruifuayaua,. -

WS

'fh.
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papa Sepapéos
ilorasejeninas
fAs ultimas novidades da

Éaçao Criações segando o
V conceituado Jornal de

modas
«LA FEMME CH1C»

—..1

'Formas em Velludo,
eetlm,

tagal « palha de arroz.
Flores, Fitas, Fantazias

e ontros enfeites

Vias Urinarias
\Sypíi^is e moléstias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina de Nápoles e hahi-
litado por titulos da do , Rio
de Janeiro ...

Cura especial e rápida de
estreitamentos urclliraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, hydroceles, tu-
mores, impotência. Consultas

dás 9 ás n e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Presentemente nenhuma
outra Casa apresenta

melhor escolha destes arti-
nos, nem offerece melhores

vantagens
do que a popular

Chapclaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
13st» casa envia portadores

com amostrat) dos seus
artigos »•» resitlenclas dos

13xinos. freguezes.
I3m siiãs officlnas executa

qualquer encomiuenda
do cliai»cos por figurino,
concertos e modificações

de fôrmas

POR PREÇOSlílnlISSIiS

PARTEIRAS
PARTOS moléstias

de mulher, o
DK. II. D li

AKDRADA cura corrimentos, hemor-
rliagias e suspensões; dc modo sim-
jiles evita a gravidez nos casos indi-
*.:tJo>, fazendo apparccer o incomino-
d<> sem provocar Iicmurrrwjtia, t_ndo
«¦Miiii enfermeira mine. JOSKPHIXA
i.U.UNDO, partrira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes cm pensão. Consultoria c rtsi-
delicia: rua do I.avradio u. tu, so-
liradoi (814 J)

PARTEIRA --- p^ÍSyra
—Com longa pratica, trata de moles-
lia» dc scnlioras e suspensão, por um
jirocesío rápido c garantido, Acceita
Iiarttiriciitcs cm sua residência, á rua
Camerino n. 105. Tcl. 4.128. Norte.

(J 132)

Farteira Mme. Bar-
-rnsíi ^om .Prat'ea <'a •1*ta_
1USU —"~ tovnbdade, trata das
jiinlestias do tilero e evita a gra-
vide/; Acceita .parturieines cm
pensão è attendio a chamados á
<uialt|itor hora. Telephone n. .1389,
Contrai. Rua General Caldwll nu-
micro 22;,. (178,1 J)

Embriaguez - â?gs
rivel vicio, sem dar remédios vara
beher. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz, n. 4.
sobrado, Haddock Lobo. Attende-
se gratuitamente, segundas, quar-
Ias c sextas-feiras, das 8 ás 4 «a
tarde. Casa dle família respeitável.

Mme. Ciei — Carto-
nifintc—Diz
tudo com
clareza o

q„c se dc*
ja saber, realiza trabalhos por mais
dlfíicèls que sejam amigavelmente, a
rua General Câmara 248, sob.

(B 1201) S

M_rv
MME. VIEITAS ain-

da mórâ na rua Maré-
chal Floriano Peixoto

117, sob.n (J 442)

GESTIVO E BO SYSIEMA HER-
UflCfl O-W. RENATOIUDU DE SOUZA 10-
PES, docente na Fa*
cuidado* Exames pe~
los ralos X, do esto-
mago, Intestinos, eo-
ração, pulmões, ete.
Cura da asihnta. —
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feiras)* Grátis aos po-
tres às 12 horas, (kxn
Talisman grátis TuíS
dade. e soffrimento* moral c pliysí-
eu natural € sobrenatural, ganhar di*
uli.iro, escreva á posta restante de
Casca dura; enviar eiivcloppe scUado,
e sobre-criptado para resposta. Re-
inotte-rc para qualquer dis-tari-ia ou
Kstado—J. I*. Silva n. 7. (J 938)

João Pinto da Silva ---
Proprietário na rua do Cúpertino n.
3 a 5 c de sua residência n. 7, im-
ta de todos os negócios tia Prefeita-
ra e Thesouro e plantas para con-
strttècões; brevidade, seriedade e pie-
cos módicos; attende todos os dias,
das S da nianlii ás 9 horas du uoi-
te. ü 039)

Arivncradn - Acç,0e'' co,"a""
AUVOgdUU ,.a3 je „,.Us ,,ro.
missoria», f.illeiicias, concordatas, rc-
gi.-iro dc marcas de fabrica ede
comniercio, privilégios, itivçntarma,
despejos, penlioras, minutas cie con-
Halos c lustrados divorcies, ete.
Com o dr. Policio Leal, rua du ()ui-'latida, su, sala ó. louj SO J

TV/rri\7TTTC! A COLCHOARIA
JVlUVl-lOüo POVO i nos sub-

FARTEIRA Mme. Maria.
Josepltinu, di*
plomaila peja

3rtilctild,ídc de Medicina de Madrid,
(rata dc todas <is doenças das sentio-
j".i'C faz (ipparccer o incommodo, por
iiróeiíwó scicntlfico e sem dor nem
.. ir.ciiur periuo para a saulie, tra-
ImihSs' garantidos e preços ao tilcan-
te do todos, Avenida Cioiucs Ircirc
u."r;, teleplione 11. .1645, Central, con-
btiltns grátis. Em frente ao Uteitro
11 epaliljct.; ('°-P: S

Mine.
I*raiícisca

[ lieis, diplo-
níada pela
F. de M.

d" Boston, faz dpparcccr a iucnsf.ua'
(;âb por processo sciefitifico c sem
dor; 

' 
trabalhos garantidos c

no alcance de todos. senu. o
i.itíli.p para a saúde:
c:is \,u ittéVo

Tcl.

urbips, a c.131 que. maior sortimento
tem de moveis novo? c usados, col*
cliúc5 e aluiofadas. não tem competi-
dur em preços, por ipie fabrica cm
suas officlnas; lambem se eucarre.ia
de reformar os mesmos; á iu.i -*, de
.Maio 11, 515- Tcleph. Villa 17H;, —
Sampaio. (8'1 &) ¦''.

— Insta Ilações
e concertos de

força c luz. Âtlende iiualiitier chama-
,1o; lf. Teixeira. Telephone Central,
5515. Pedro Américo 11. 80, Cattete.

(95 !>) h

massagens, . etc. In-
stitulo Physiothera-
pico do dr. Gustavo
Ariiibrttst. Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
e intestino, neurasthenia, arthri-
tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás u da manhã. Rua Senador
Dantas, 48, (S H35

MOER PEDRAS
Compra-se apparelho próprio

para reduzir a pó tijolos refracta-
rios. Rua da Gamboa 281. Telc-
phone Norte J315. J "45H

\ í '4
Menino José'

Filho du Snr, Manoel Antônio do
Espirito Santo — retidendeole em
Aceioly—Esp. Santo.

Curado de grande erupção de
pelle acompanhado de coceira, com
o Eliiir de Nogueira do 1 lico.
Ubxo. João da Silva Silveira,

Agencia Cwnioi - Itio

Electricidade

Mme. Thompson &„£

PARTEIRA"
preços
menor

.. iraio. de ilocií;
rua General Câmara

n. 3.36S, Norte, próximo
iive nida Central. Consulta

(S 45D

Partos. Mo-
lcstiai das'1'rata monto
dos aiiovlos c
suas conse-

(|uciicias, dos
corrimentos,

«Vis i-o;i..'as utoro-ovarianas c
irrcsulares c proloinadas.

ias 12 ás 18. Serviço do

Kra-

iãJÜB

Recon-
açõès'

cm S dias, responsos', casamentos dit-
fiecis, paz 110 lar. etc. Kr.carrega-sc
de trabalhos para os Estados. Paga-
mento 110 fim. Máxima reserva e se
riedadej rua Maurity 73 — ajaniíiie.
Ao lado da antisa C

ESCRIPTORIO
'v Aluga-se um espaçoso por 40$,
S rua do Ouvidor 71, 1° andar.

üe. Olympia
Participa que se mudou dn rua da
Carioca 11. 13. para a rua liarão de
Itapagipe n. 50 (Mattoso). (R56R)

yfiWV/S-,
^QRATIS^

Para alcançar bom preço é indsspen-
savel perfeiló beneficio,

aue só se consegue com a machlna

A machina «AMARA-T^ja eèta com seu credito
consagrado por cerca de 700 machinas installadas em
todo o paiz onde se produ-Scalé.

Simplicidade, econornlü de custo, de força, de eus-
teio, de espaço e de ihsrtal^^o.

Separação e cataçào tt^perleitas como nenhuma
outra o consegue. ^^ ¦¦ik-ik.'"»

Antes do apparecimeh|o!|pa machina AlHMIiu.
as installaçoes custayám -.(âpienas de contos de réis,
de modo que só eram acçlepMveis aos lavradores de
vastos recursos. Dois granai, inapreciaveis benefícios
ella veio pois prestar á noèáa lavoura de café: - bara-
tear aa installaçoes e aperfeiçoar o beneficio. As
imitações que têm apparecido só conseguem firmar-lhe
cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 para 200 arrobas,|p o typo 2 para 400.

Catálogos, preços a mformw$cs com os fabricantes:

Companhia In Wrial "MARTINS BARROS"
Offlctaa. r. | Endereço Escnptonos

IRua da Boa Vista 46

A Casa Lucas ao publico
' 

Cremos de noíso slcver _ prevenir
os consumidores que «m virtude <lo
exilo alcançado pela, nos»»

IO

I
lêin apparecido i vemla por preços
mais vantajosos numerosas imitações
que, embora tenham um brilho purê*
cido, stra intensidade apparênte desap-
parece rapidamente, sendo o seu eon-.
sumo csual ao de i|uali|uer outra Iam.
pada de filamento de metal.

Por isso, quem desejar uma lampa-
da de i|." "watt", d.-vc cumprar só-
mente em casa de toda garantia ou
constatando ante os apparcllios a eeo-
iiomia real da lâmpada une lhe ofíe-
reçam. — Avenida Passos, 36 e 3S —
LUCAS!- C.

LUTOS!
Cuidado com os intruiões
Os proprietários da Cas»
das PiiziMiilits Fretas, teu-
do subido nue continua a
exploração dp credito do
nome de seu estabeleci-
mento por parte de indi-
vfduos suspeitos, avisnm
ao pnblico de que a Casa
das Fazendas Pretas não
tem aeentes dn Intos e não
ninndii seus empresados a
domicilio — sem receber

pedido para tal fim.
Meras exploradoras e t«m«'Aem suspeitas são aqucllas
aue so apresentam como
antigas contra-niestrns da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDRO 8. OIMUKOZ
* 1KMAO

Tel. C. 191.

FÚNEBRES

.aha^ ,43- -§

Rua Lopes Vieira 2
Endereço

tel-gwçliico" PfiNKBH"
TelephoHèn.1180 Caixa n. 6

3. PAULO

*

'llefe-lt" a Simples
Cura Para Galloi

Qn Nuoa Falha

"OêW-ll" • Mm «uvlí» o remíUia
mala noU,val par» curar calloa
_tra-M epanaa dota ou tre: min-
Stoa »_» «pptlcar um pouco «•

GISELlA !...
Nova tintura que está nro-

d.izindo real sviceessoi Única
que dá a côr preta natural o
lititrosa. sem conter ;iitrato de
prata ou os seus pães, Vende-
se em todas as per.fimiárias. De.
posito jseral: Jiruzzi &• C, rua
do Hospicio n. ij.i. Hio do Ja-
neiro.

ALU.GA-SE ou VENDE-SE
Casa e magnífico terreno á rua

N. S. de Copacabana 578. Trata-se,
Urúgtinyana 77> com ° sr- °M~

lio. K iu4pel

LUSTRADOS.
Precisa-se imi.flne seja perfeito

na arte, não sendo artislu é es-
cusado apresentar-se; 11a rua Se-
nador Dantas 45- 

R '.'?3

BOliliBVARD S. CtlRISTOVAO X. 10
Alu°a-se este predio com todas as dependências, comple-

tamente" reformado, em logar de grande movimento, para tio-
tcquim bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria ««•¦

hma, rua Visconde de Sapucahy n^aoo.
Bra-

Lulú da Ponia
Veiidem-i'.i' 3 cacliòfrihlias

limas. Travessa dos Araujos
mero 14. fabrica das Chitas;

LÂMINAS GILLETTE
tegitiíiias laniiiias

cai.vinlias de r.ickel,
rua da Carioca . n.
Acosta. .',)".

Gillette, em
dúzia 455o0.
2S, Irinãoi

¦ f CASAI
i?oui«t_ ífâté

(.1208 Jl

íili^SiTIÍuful
MALAS

Artigo solido, ei.
tisiiiiio, só na A
Rua Lavradio, 61.

•i;ante e liara-
Mala Chinesa.

do (ia:
Uo.|i S) M

PO' DE ARROZ

LADY

das regras
Vsscuibíca',

 . dr". Pidrn
Maiiaíiiãcs. íoiep. 1009. Cent. (R 5-'t-l

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o ti.
iu.011. e traz impresso o nome uo
{abricantn pliarmacçtitico bantos ait-
'"indisnensnvel na toileüc das dama?
clc-antk Embcllcza o rosto, tiniu-
ludíics as rugas e as manchas, lote
••Sooo Vendc-sc 110 depositei. Droga-
1'ia'i'acliccoi á rua dos Andradas aí,

Professores e professoras
IAUEiMIA INTiíUSACIpX.Aj.

IU-: 'MNOUAS — 'hnsiiui prntl-
,„ t Methodo Berlitz) e tlieoricu de
l..da* r.s linsii.is ii.oilenv.i5 e antigas,
suceessu garantido. Aulas diurna;, e
itõctürttaâ, parÜcularei c (jeraçs
ribea" aí, sob. Telephone
5613.

fiRAXCliZ Ihiãrlco
em e.is.i do

inínl-iliaCÕCâ, dililiir
K.iiiin. tiestq redncçãu;

IV o me-
llior c não

é o 111 a i s
caro. Ad-
lie rentif.
medicinal

e nt u'i t o
perfumado. Caixa ^$500. pcloj
Correio .'.ÍJiid. Vende-se em to- ,
das as I'crfumarias. Pliasmiaciii-s
e Drogarias e no Dêpo.llio.: Per-
íiímarin l.opes, ru-.i Uriiglrayami, |
.|.| '- Kio. .Modiíint.e 100 réis de
sellci enviamos o catalogo de t"»ii- |
solhos de Bellcsa. (r^it AH

Doenças Cüíuigiirantltla
rjg e rápida do

garganta osesiv-^.
nariZ (fàijiioz do uari_)

OUVidOS processo inteira-
i)OCa mento novo.

Dr. ICuvico rto Lemos
professor livre dessa especiu-
lidiide nu PaculdáiledeiMccli-
ciuii do Hio de Jíiiieiro. Con-
sullorio rua da Carioca líi,
sobrado, das 12 ás O da líirde.

J 
'"54

Tintura
garantida,

ÍFSÜliiir ao cabclHo a sua có:',
ginal iprttta ou castanha. —
ço loScico, pelo Correio, mais
Pciposito geral
bro u. t^r. I'

Flores bi^iinoas
(leucori liéu)

Curaiii-se riulicaiiiiente em
poucos tl.as com o XAROIM*.
H AS ÜH.ULAS Dli MAT1-
CO FERRUCINOSO. .. .

Veutle-se unie.tiiieiile '.,11.1

lihartiiacia U R A G AXTINa,
tua da .Uritgttayaiiá ti. 105.

Companlüa de Loterias Naclsnaes do Brasa
E_íi'acfiS9sp--Uo_, sab a fiscalização do governo

tederal és 2 l\2 e aos sabbados
ás 3 horas, á

Rua Visconde de ltaborahy N. 45
—_ JBIOJE!

horas da tarde-NOVO Pt AMO

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA O

ooolooo

w
L v__i f " • j_»•l y_5-5*~Bv K_ * ^__B_P

Quando faço compras,
não esqueço o .i' 

gra,

U.tigunyana íiü, o

poise o único preparado
com o qual consegui ter
cubello e não ler caspa.

Não acceitem outro em
stibitituição;exijam ode
OlilVlKU que terão re-
sultado seg-uro.

VIDRO 3$000
Em todíis» as
perívim ariasi

clt-og-nrias»
c pharniaqiàs

e na"A GARRAFA GRANDE,'
\vonida Passos, lO« (A J.Su

¦__*_- ffll__l^^êStllt"*»» «i ton»Jüb»-?__
(IJ iukhhW mmtnt. .-^R
?Ueu-If em qusKjuor e»ll». O
callo eiit enllo condemntdo 4
nort* com a numa certoa com
«ua o iol brilha, o callo começa
a amoUtccr noa oedoi .• caba por«Implcallo».aL E* o novo remédio
facll a certa para curarNto ha nada para grudar-se com aa
melai O» etnplutroe ou calço»
commumente vendllos faiem ' oe
calloa pelorar. enflamam os canoa •
cautam dores penoias. Com o uao
Aa "Oete-U" nao ha nenhuma com-
preialo ou dor. Nao ha unguentoe
qua Irritam oa dedoe. nem ataduraa
qua raiem do dedo um verdadeiro
embrulho. Será possível Hvrar-aa
da calloa aem o ua» ai Caca»
navalhe» e tewuraa Mrlgroaaa."aata-It" nunca falha. -' livre d»
oerlgo « nunca doei.. Eaperlmenta"Õet»-II" bola em callo». verrugi»
• calloaldadea.

Fabricado por B. l_wrence* Co,
Chieaga. Ullnol». U. a A. Venjlío
am.tedat m íwgaru» • »kar>
tuaíia* _ . .

OR AMADO « 0.—K»*» íwWrO

t
Desembargador Manoel

Caldas Barreto
D. Adelaide Carie* Cat»

das Barreto, -viuva c filhar
do desembargador Manoel
Caldas Marreto, dcsemliarga»
dor Mar.oel Caldas Uarrctu

Ketto « senhora (ausentes), Joãu
Severiano i Carneiro da Cunha, sé-
nhora e filhos (ausentes?, lírueslií
Garcez Caldas liarreto, Marliiilli)
Carcez Caldas Barreto senhora,
e filho, Sytvio Hotla Rahello, se.
nhora e filhos, convidam os i>arcn.
tes e amigos do deseiiibarsador
MANOEI, CALDAS BARRETO,
pura assistirem á missa de trige-
situo dia, que inundam celebrar
hoje sabbado, 1 do corrente, ás
9 i]_ horas, na egreja de ü. João
Baptista <la I.axòa. J n6K

i
m

Âctor Luiz França
Angélica Franca, Alvar»

Barbosa, senhora e -filho,
I.uiz Franca filho, Olga
lfrançÂ; Kòilôlplió Dorneüaj
e familia c Antônio llen-

rique I.acosle c fauiilia, agradécerh
péríhoraüissintos a todas as pes-
soas que acoiiipaiihaiatn os resloi
mortacs <le seu inolvidavel marido,
pae, avó, sogro, primo e compadre,
actor 1,L'1Z FRANÇA; ç de novo
convidam para assistir á missa, que
por sua alma, mandam . rezar; na
matriz da Candelária, hoje, sab-
bado, 7 do coriinlc, ás m horas,
por cujo acto de caridade desde já
se confessam gratos. (R 1107)

I
Commendador José Go-

mes Carneiro
A familia do coniiiicnda.

dor JOSL-" COMIÍS CAR-
Ndi I R O, comida todos os
seus parentes e amigos para
assistir á missa de sétimo

dia que, por sua alma, mandam re-
zar hoje, sabbado, 7 do corrente,
ás o i|-' horas no allar-nujr da
egreja de S. José, confcssatido-se
desde já, agradecida por esse acto
de religião. R 10B6

Ernesto Domingues da
Silva

Arthur 'Domingues da Sil-
va • e senhora, Elórilina da
Silva Machado, Bal t lia zar da
Silva Pereira c senhora, Zo-
raida Caldas da Silva e li-
lhos, dr. Arthur da Silva

Nobre e senliora agradecem a to-
dar, as pessoas que nconipaiihaiam
á sua ultima morada çs restos mor-
taes dc seu prezado irmão, cunha-
do c tio ERNESTO DOMINGUES
DA SILVA, c as convidam a as-
sistir á missa dc sétimo dia, que,cm intenção á sua alma, será ceie-
brada hoje, sabbado, 7 do cor^
rente, ás o ¦ |- horas, na egreja de
S. Francisco de Paula, 110 altar-
niór; pelo que se confessam gra-

____________ J ii.l')

I

Sementes de superior
CAPIM MF.LI.ADO

Vende-se á rua dos OurivS; 54.
(J 969

tos.

HOJE
A's 3

Casa em Petropolis
Aluga-se liem mobilada è com

todo o conforto para familia de
tratamento. Pata informações á
rua General Ozariò li-', nesta ci-
dade. (J 11.16)

BANGU
N'o dia 9, segunda-feira, será lc-

vadii á praça no porum, rua dos
Inválidos, a casa n. 225. rua
Fonseca, avaliada por j :noo?oiio.

(J i".iJ)

SITIO Ein 4 jjsreí-iios de 50*> , yT
Pur l_t#ÜOO, «m vigesiuttW

S.Km.
siiio com

Conçalo, vende-se um
írande terreno plano c

! uma pequena capoeira, muitas ar-
vores frutiferas e uma bella casa

! prestes a concluir. '4'em lionde á

[porta da Traimyay Rural Fltinii-
I nciise, passando próximo luz ele-
! ctrica e o encanamento geral das
j águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
eiutha, 34 A. com o proprietário

| Antônio Soares, em S. ' Concilio
1 de Xiclhero -. J 6-'3.1

OURO
Prata, brillíaiitcs,

Monte de Sòccòrrp,
na praça Tiradentes
Garcia.

cautelas do
còmpram-se:

64, Ciua

Depoisdeamanhã ;Terça-ieira, im corrente
33Ó"-3f 34ÓM.9>

16:000$000j2o:ooe^ooo

Bua do knh H. 35 — Esquina da do Isvradio
Aluf-a-se a grande loja deste predio, completamente

reformado, com installngão própria para bar, café, res-.
taurant. — Trata-se n,a Cia. Cervejaria Brahma. rua
Visconde Sapucahy, numero 200. — Telephone Central,
in.

Casa na Av. Mem de Sá
Acccilam-se propostas para ar-

rendar o grande e esplendido pre-
dio n. ,i4o, com _ magnífica loja
para negocio e dois amplos anda-
res cuni sele quartos cada um <
mais dependências para familia dc
tratamento; tem varanda e quiu-
tal; trata-se na rua de S. Pedro
n. -j, loja. com os srs. Costa
Braga & C. 35» J

Dormitório de peroba
Vende-se com poucos mezes de

uso, um lindo dormitório com "

pecas da fabrica Red Slar, por
500S000; um grupo peroba, 3 11c-
cas. por n.iScMiu. Para ver c tratar
á rua Senador Dantas, 45. térreo.

(M 8.11

for 1$60(), c-m moios Vov UjiCOO,'rui meios

S«Jjt>_-clo, 14 do corante
A's 3 lioras ela tiuilc—S10—_1*

S O : O O O 5.0 jO O
•^ for 8$0OO, eu» ileçimo*!

acompn-Os noilldiis ÜO liillietes 1Í0 Ínterim1* devcm<||v

____________ m,'í í"s ji__bs ;; mm$$ w?§
] MARãKS, ltl.V 1)0 KOSAKIO 71, esquina do iipio das taii-

Mme, VMUIMAB LANZONY
participa ás suas amigas e fregtte-
zus que mura. 11a mil I). í.aurn de
Araújo h. 71. Attencão; Itabáihos
cm costuras com perfeição.

(J 970

BOnOADEIRA
Uiiia perfeita bordadeira ensina

a bordar cm branco, toma di_.ipu-
Ias cm sua casa ou vae á casa das
mesmas, á nn Bento Lisboa, ioo.
casa 3. Cattete; , J 90CJ

LOMBRIGAS
COLORINA, ideal

para
ori-
l'rc-

CetjtrâU

1^.N , pratico i.i-
Para

¦artas 11 .Motta
(530? S) .1

GLEZ
^ae

pratico; Mr.
1't-tcr g;ir,ui-
dr ensinar

> meies. I.arito de S. francis-
i- rua da Carioca ?j, 1" andar.

domicilio, pur preçus moilicos.
I6»s<i S) J

TXlll.KZ, FRANCEZ e POKTII;
a 1 !UKZ, pelos proícssores: Uoügcr

o Ilmri (metliodo Hevlitz); preço
módico; rua da Alfândega 11. iqo.
sobrado. Ci4<> S) M

rua 7 de Se*
. KAXi'17.

Casamentos 2íS no c:*
vil t -oli

Itdücs c cm -'(
para provnr quan
sú pagani ilepoi
ptos; trata-se á
várciiga n'. -¦;, <
loría, proxímo
uitâ.i Silva.

ao

lüd 7lltVi
sem cer.

¦ras. todos os dias.
esta casa « scrin;

dos iNipeij proui-
ia Hartwra de Al-
1 frente á 3a Pre-
Ttiesourò, cnui Ca-

l,--l>5S> .1

60N0CIDINA
corri-

ií»'iiur-

l'1'llllS — Caixa ilo Correio n. 1.37R.

Casamentos
IA'1'ISI 

— Lições irarliculares. 5$
j por lior.i .Curso: 1;$ a .10$ men-

Pies. rníormaçües, largo da Sé ti. 32-
i-' andar. (57!) -Sr 5

òlíejo c
?>KOKKSSOI(A 

de |iwno,
tlieoria, lecciona em su

fofa; ;'.m General Câmara
ludar. (774,'S.I S

I)UOI''ESSORA; 
lecciona porlngiiezi

t'::iücez tlieorico e pratico, de-
scr.lin, pintura a o'co, aqiiardja,
paslc-i, ele. pyrogravurn, photoiiiinia-
Inra. cerâmica' .trabalhos de agulha.
e "ianii. Chamados á .rua Pereira de
Almeida ti. 52—Mattoso. Í1117 S.i B

t r ata-sc
com live- jv i d íl dc, 1
m c s 111 o |

sem certidões, civil. 25$. c . rel:-;
gtoso. ^oS, em _i ho-as 11.1 forma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Schcgtie, á rua
Visconde do Kio llranco, .(.:. so
lira.lo. Todos os dias, domingos
e feriados. Attcndeiii-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephoiit
11. 4.54-'. Central. A 11 >¦

Cura radicalmente o
ivjiíttío tias senhoras ç a
rín.';i aguda o-.i elironiea.
NAO PBODi:/. DOR NB.\I

KSTRIÍlTAM.líNTO
•V venda em lod. n (ii»*!e.

peuusitários: Granado X- l;i'ho_
01- RUA liRLCU 1YÁNA--91

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?;

K' q i|iic pode conseguir fácil-
mente, por aluguel mensal c motli-
co, todos os inoveis; rua do Kia-
clutelo 11. ". Casa Progresso.

"terIIio
A' rua. 1!

loie bando,
tar Saiiijco,
phone 4054.

irão de. Mesquita.
ji(irí.|%:!contos.
1'riiguSyaiia 3,..
Ci

Um
Tra-

Tele-
083

QUARTO MOBILADO
\luga-sc uni bem mobilado, .a

um senhor <le tratamento ou do
eominercio; dirigir-se a rua .'ii-
veira Martins 126. S.'3P.'  

»3rande Armazém no Largo da/Laj)a
Ahi_a-se este vasto armarem situado na jüa Visconde de

Maraneuape n. S. Pr°Pri° Para «staurant. bar, botequim, con-
feiS cinema õu^ outro negocio limpo. TcaHwna Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de Sapucahy n. 200.

MOVEIS A PRESTAÇÕES!! Movei para toilètte

H__gn__n___--amg_
ESCRIPTORIOS !

ii Alugam-se duas sala- imlepe: - N
11 dento- |iara eieriptorins; alu- 11
K geel, uma SuS e outra 150?í-f

Largo da Carioca _4_; trii.«
ta-sc em baixo, na Alfaiataria N
dó f*uvo. ?"

gt««««««t«tT-„T»»X»_Tt
• I -Gomichão darthros, enipin-

gens, -czcnias, |frieiras, sarnas, |
brotòejas, etc.

REPRESENTAÇÕES

T>!.\N'l). violino c
.L teisor — Curt
ti rcdacçüo, para

ba n -Pro-idolim
6 \>ov íavor. i'C--
.MUNI' lilllil, 1.0.

(108; S1 U

PRISÃO DE VENTRE
-^•Doenças defigado, cstotitago e ir.-
tc*tiuos. Curíim*sc rom ;tí PiHdas <lc
llolio Compostas, vln pliarniaccnlici
Samos .Silva. Vidro s5'joo. Ucim.itii
ilrogatia 1'acheco, a rua no> Aiulra

I'iira Rio Grande, Pelotas 0:1 toilo o
i Kstailo. Accciú-sc ile caias commcr:

I ciaes c cslaliclccitnento? indiistriaes .1
d csap parecem | l.„m,„i..,.-,ll c consignações. Pari in.

tacil e complclamente com o I forntacOci com o sr. Antônio Cravo.
OlíRMlCURA'. (Kão é pomada). | na Empresa ile Mineração e Tintas

Comprem na
ca de Moveis.
zebipi 2.

Casa
Rua

ivenidn

Vende-se uma linda peca, com
Veiga, Fabri-1 1 ítraiidcs espelhos, i iorniando
Senádo,r liu-, psyché. .fará vete tratar á rua
do" XTangüe. ! Senador Dantas, 45, térreo.

l.\l SJyi ¦' i (M. 830

SO 10' T.VliVO OITEM OUKIÍ.
F„R1>10 C.XHKMiOS QUEM Q^lüR.
_KM HAK1IA PAIiHAUA ÕUKSI.iQUGRi
TEM CASr-A QUEM Ql Eli.
porqueo

PILOGENÍO

Vende-sc cm todas ns drognriaa
do Rio e Xiclhero;'. Deposito íte-
ral; Pliarmacia Acre, rua Acre.
n. 3S, Tel. .Norte, j_(>5• Preço
2$0Ó0.

con
Ci

lllf

¦ Anc á Avenida Kio Itianco
i.i 4?SJm para se-

nhoras
só na

45 O i-i- Assembléa 11. 51, das ¦-• íi! iS.jip- (\ rua SolC llc SflCIlll-WO, 1-1

faz nascer novos rabellos, iinpcde
a e.isiia e quacsouer parasitas da
nas boas phanhaciás,
t'.ll-'l-'(l\l. RUA
J AN Kl RO.

a v o«a nas
1'RlMlilUO

a :.:a queda >
_.i lit.',-a, liàrbã

per ftisiiíinas e
DK MARÇO X

cxtmRuc çoniií^UnÜKflhas.
> déüiijitó:. líl'
7, *anlÍ£o 11. 9.

letanieqte
A* venda
nr.AUIA
RIO DK

Para
saborçso
preferido,

1" —
guardar o

e.vpérir as lo.nbrigas
XAROP1C VKliMlKUGÜ

outros vermes do corpo humano, o
DK PURUSTRELLO, deve ser

porque ;
Ií'-muito agradável ao paladar, tanto assim que c preciso
frasco sçnipiv bem acau telado, para que as creanças não o

tomem, süppíindol fjiiè êalnuina calda de doe
2" — Além de não irritar_ps intestinos como acontece com nuiitoõ

outros vermifugos, é dado qní dó.-es iiiuiio dihiiriutas.
.?" — Xão priva'as creanças de seus brinquedos, nem de suas co-

midas. nem de sua sáttde.
4" —r Tem propriedade laxaii va. e por isso não é necessário,

após « seu uso tomar nenhum pur gatiyo".
Applicado tanto para erráticas conto para adultos. — Vidro 3S.
Rcmèttc-sc pelo Correio 1 '.iilro por 4S000; 6 vidros, por i8$5pò,

c.fi2 vidros, por .Í5S000. .

IÍESBI-SE NA A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

FEIEHIELU & RH Avenida Passos 106

UM CAVALHEIRO
que durante 18 annos soffrcu de
lironchile astluiiatica, tòiido-sè
curado na Kuropa com a receita de
uni medico aliemão, envia gratui-
tainentc a copia da receita a quem
a pedir por escripto, rcinclteiulo
èhvcloppe com endereço para te-
sposla. Dirigir carta a Américo
Silveira, á rua da Relação n. 3.
Rio. (S 5S5

Dr. Rodolpho Alberto
Silveira

José Moreira Bastos, su»
senhora e filhas, Maria Mo-
reira Portella e filha con-
vidam os seus parentes e
amidos .para assistirem á
ile sclinio dia que fazem ce-

por alma do seu querido
ctuihailo, tio, sobrinho e primo
dr. RODOLPHO AI.UKKTO S1I.V
VEIRA, hoje, salibadn, 7 do e»r-
rente, á.s ij 11_ horas, na egreja
dc S, Francisco de Paula

(R 90a

f
missa
lcbrar

í

Bibliotheca de Obras
Celebres

Vendc-sc unia col&cção <\c li-
vros, completa, inleiramente nova
e de qualidade superior, por 200$.
K' encadernada em Roxburgh, —
Custou 450?. Propostas, por cana,
a Antônio, posta restante do "Cor-
rciu da Manhã".

Ouro a 1$850 a grama
ITiATIXA A 7$200

Prata, brilhantes e notas da_ Cai-
xa de Conversão; compra-se á Av.
Rio Branco, 105. Roberto & C.

(S 1336

EMBARCAÇÕES

COROAS DE BRONZE
niiSXOS, MKUA1J1ÔKS, Jitt

TUAS it iittiibutos fuüübròa
pnva nidnnníeiitos

FtXDimo IVDIGICXA
150, rua Oauicilno — jjio

PORTUGAL
SANTA CRUZ DA TRAPA

D. Cândida Maria de
Carvalho Ferreira

Serafim Tavares Kerrein
(ausente); Octavio Tàvarel"
ferreira, esposa c lilhos;
Alberto Tavares Ferreira

, esposa c filho; Mario Ta.a-
res 1'errcira, esposa c fÍK10; Será-
fim Tavares líerreira Jiinior, Del-
miro Tavares Perrcira, dr. Kduar-
do Ayreâ dc Vitscoiicellos e sua
esposa Maria Celeste Peneira de
Vasconccllos (ausentes), .Resina
Cândida Tavares Peneira (aiiscn-te), Alfredo Vaz de Carvalho t
filhos. Adriano Vaz dc Carvalho
sua esposa Alda Eugenia Ferreira
Vaz de Carvalho, c filhos, cuni-
prem o doloroso dever de partici-
par aos seus parentes c pessoalde amizade o fallccimctito oceor-
rido em íq de setembro, em San-
ta Cruz da Tripa, dc sua Mola-
trada e saudosa esposa, mãe, «o-
gra, avó, irmã e tia. CA X D IDA
MARIA 1>K CARVALHO 1'IÍR-
RUIKA, e os convidam para as-
sistir á missa de 7" dia que, peloeterno repouso de sua tüina serí
celebrada na egrejá dc S. Fran-
cisco de Paula, hoje sabbado,
7 do corrente, ás o lioras, coutes-
sando-se antecipadamente penhora-dos por este acto de religião e pie-dade. (Miote

Vcnile-se"VOADOR' O barco de
armado em

pesca
eu'ter,

COFRE
Compra-se tttit, que

marca. O págâinctito
prestações mensaes,
Mv, 110 escriptorio desta

seja dc boa
erá feito em

fartas a A.
folha.

(J 874

CONSULTÓRIO MEDICO
Aluga-se uni com dois coiiiparti-

mentos e sala de espera mobilada;
jancllas para Gonçalves Dias. I.ar-
gn da Carioca ir. -'4, 1" andar.

(SoS J

Iteí
s__íiv^\.__>o_=t.

Moveis a presta-
ções em boas con-
dições, ao alcance
de todos na rua

EUZEBIO 35

cem esplendido motor -Deutz. e o
saveiro de "o toneladas "tTAPA-
RICA". As referidas enibarchções
achatn-sé cm frente ao estaleiro do
sr. Antônio 1'into, na. Quinta do
Caju e tràta-sc com o sr. Hastos,
á rua S. Pedro 11. 66, uas 2 ás 4.

815 J

ESSÊNCIAS SCHIMMEL
para fabricas d(
netes e de Ücon
com os representantes á

R. DA QUITANDA,

perfumes, sabo-
Grande s.tocli

Sala mobilada para aulas
Aluga-se umaí-" bm cxccllehtcs

condições, sendo o üiluftitçl pelo dia
inteiro ou á liciraná rua da Assem-
bicai ij.i, a" andar..,;- U^rs0)

m
ESCOLA NORMAL

PETROPOLIS
Alugam-sc dois cotmnotlos mobi-

lados em casa de familia de res-
pciio. Cartas á rua Quatorze dc
I11II10 50. — G. M. R in-'

AUTOMÓVEL
Vcndc-se um doublc-phaetoiv com

capota franceza de aíamado fabri-
cariVe belga: ver e tratar na rua
Sete' de Setembro n. i."-'- .' ' ,Sr>

O SENHOR PRECISA L11AES.
PEDRO
tóbg, C

(K 924.1)
auxílio 1'omli: nuginent

licita.iSIIMliNfflHISa
<'u. cauui i.i."
i.-p...;.i. N.M)
A-XOXVMQS.

ido
IlKífO.Nüi:

(.1

; ara
AOS
1202)

inicaiiiifutc cirar.o
t*iücur::tí tüfiirn.-i;

ju. i(i:o sratuitam
iião ronheceitüo c

r, raa Thcophi!tA l.l'O.V-SK (íptinta sala lie
i^fionti' íiitibilnd» ou riu o
rom luz ck'cti'ii'!i 0,111 wisn ile 1 "
íamiiiii socegadrii v. \ oiuu- cimauria
í.uio.- da 1'atriii •i2!>.

(,I -211) (

Uuereis
poucos

nenhum

Fionorrheas
curnm-se rapidamente, sem

prêcisrir Injecyaii. com o usu ria

OPIATIXA
rleposito: PIIAMACIA RUAS

p.ti.i do Espirtt) Sanlo 11. 20
Próximo tio tlieatro Carlos

Concurso de
tá estão fuTi-cioiúviidíi r.í

liislituto Polyglolicc paru 01if.n1
mal 110 proitiuo conciir.-u. -
der,'» se queixar £e for ;:iif«-i-
URA-XCp, 106 e uí.

HYPOTHECflS

aclr-xissEiiO
Atúiexi lo

tiuucr
Ottchi :i

COllCUT-O

« du C
liiiittidn ní Kicóla Xor-
inatricühri jfigo, íião l»^1-

— .Wli.NlUA RIO

I GonorrSieas -

tra
£__!
*_!
PS
CP

Eiaergil poderoso tônico
Novo anti.rlaejji-iatico
Energil depurativo acrraclavel
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias J 59,

PiORRHEA ALVEOLAR
(Sccl'éção de pus <~ntre a gcttgiva

c o dettt?.)
Tratamento raciona! pelo cirtir-

gião dentista Ascnnio Küieiro.
lente da P.tculdailc de Pliariilaci.*.
e Odontologia do 'E. do Rio. As-
senililéii fio. IR 1095

PEÜÍO
Vcndé-se uma familiar, no me-

Ihor ponto ilo ccnirn Cütmncrci.il.
prcdiu c niovi-is novos, nada fal-
lundu para uma lioa pensíto. O mo-
tivo da venda se dirá an compra-
dor. Informações á rua do IJosario
ií7 2" andar, com .Mme. Araújo.

(j 1 '50

CASA EM IPANEMA
A!uga-sé tuna linda casa á rua

Vieira Kouto (avenida Mcridio-
liai) 11. 2,1^. cuni todo o conforto
para petpiena familia de traia-
mento, Trata-se na rua da Quiiau-
da 11. ijo, sobrado. (.1 tjjo)

i
Alberto Braga

(30? DIA)
Coriiia Braga, seus filhos,

netos c nora convidam os
parentes e amigos para as-
sistir á missa que, em sul-
frac,io d.i alma de sen 111111-

ca esquecido filho, irmão, jiae e
marido, mandam celebrar', Bfpim-
da-feira, <> do corrente. 30" dia <le
seu' faJlccinicnto, na cereja de N.
S. da Saletc, cm Catuniby, ás
S 1!_ horas, pelo que desde já
agradecem. ( R 128.1

Antônio Rodrigues
Fontes

Anibrosina
tes (viuva) e
agradecem a
.soa> dc sua
assistiram

í liaidracc.i Pon.
mais parentes,
tildas as pes-
amizade qua
missa de 7*

dia, e de novo as convidam para
a missa de mez, que será celebra-
da Segunda-feira, <> do corrente, áa
'j horas, na egreja do Carmo.

u 1317

t
Blandina Carlota

Martins
Manoel A1cl1.t11.ifi, Jnsê

Martins e filhos t- A, i'.ir-
valho e filhos convidam 10-
dos os seus parentes e aini-
Kos para acompanhar os res-

tos mortacs de sua idolatrada cs-'
í>osa, mãe, avó e sogra BLAXDl*
NA ÇARI-OTA MARTINS, saindo
o feretro da rua da' Relação, .17,
hoje, Êabbado, 7 do corrente, ás 4
horas da tarde, para o cemiterio
dc S. loão Baplistd. f.l 13'yílatmsKmsasmmnmsisuaas

r. [ii HerüIUs -
1)üp:iç33 internas, creanças. Vias ( _ri-
uarij • — Apiftreliüs microícojiKO-,
cVf-TÍcos, de ilKnnn.ição pura exa-
«»¦- ¦: irataracnto das doença?; urc-
Ibtv bexiga, rins. recto, intestino*-
«•lonuçj ele. — Trat. rápido c'a u»-
norihca syphilii, hydrocele. Appl.i
tiA « o*! — R. Sele de Setembro
«4 <!ms 3 ia fe — Íi-J, Lobo 45S, icl.
j.'u. Villa. .»* -

febr
* hma

fharnrtQÍa Rodlriguc.
c'.ial Floriano n. >>••¦

com
Prec

Perolina Esmalte

uiioin. mr- | ProxllTlO ito llieairo l.arnis|| ... e-.«».! eotnp.icaçoi
l!.'f. S) 'i"-^1"1" "" .. _.s I, pazfni-se di- predio.: na cuide c processos -cn-.-r...-

hL-i.'1 Comes __L___J subúrbios, j.t.rJ qtie.se convencio- ! JOÃO ABREU. I

("ura radical v^v
e rápidos. Ur.

de S. l'e-

Uuieo
irep^rad

que adquire e conserva a beítcj-a tia
pelle, appruvado pelo rristttuío dc
lletleza nc Paris, premiado na Ex-

üE-ÂrROZ^PEROLINA* 
"susive 

ci iêlojiliime e todo o coníor
.•i.i!.-.-"i'.-..J,ir. Preço j$. Kxijam cs-1 do Catlete r.. 104.

dos. á venda em t

rVHura.trt-se bons e confortáveis
quartos :i ra.pa«s dp commcrcio,
cavalheiros c. casaes sem nllios, .1
5S0001 6?ooo t 7$ooo diaiios, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
asíiia qiKMite e fria,

Rio de Janeiro
èleoricidaide,

rua

tis prt-.iàradoj, 1 venda em tonas a- . nrn n__i__|ríss^^paríd^íSi t£4 Telephone 5853, Central
Settmbio a. soa, sob. (j8» b) Al '. _ ...  - - _

67, Rua Primeiro de Março, 67
Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza

Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descoutos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS.

ATTENÇAO
Maria Comes Costa precisa fa-

lar. com urgência, a se-.i filho Tose
Clemente Xelto, na rua dos 1 ra-
üeres n. 391. '.' 8Í6

Gabinete Dentário
Vende-se um, com numerosa

clientela, com cadeira Columbia,
nova; na rua Alfândega 351.

iR 1125

PSNSÃO MIITSZRi-.
K' com íirnzer quo conviil o V. Kx\ pnra visitar o men

estabelecimento denominado "Pensão Mineira" ú Avenida
Rio Bniiico 15, sobrado. Possue est» pensão ronfoitavcis
aposeutos elegantemente mob liados; lavatorlos com agua
corrente em todos os quartos, banhos frios e quentes, luz
electrica e telejibone (ÍI679, Xorte). — Almoço ou jantar
1*300. Wnrins de 5* e 0»?000—LAURO 1)B S.V, (S5._)

Freguezia de Irajá
Vende-se tuna confortável situa-

çfio. próximo á estação de ínhára-
já. linha auxiliar, cem i.tí metros
de frente. 300 mais ou menos dc
extensão. Casa systema moder-
no. '. quartos, _• salas, corredores.
cosinha e varanda ao lado, toda
forrada e assoalhada. 3 quartos
para empregados, cocheira e sral-
iMilieiro. pa.-lo para aitimaes. fru-
eteiras <lc diversas qualidades,
unia pedreira dc cryslal, ãgua nas-
cenie. Airua du rio d'Ouro. mui-
10 próximo, trata-se com o sr.
I-ttiz Machado, proprietário, na
mesma. Preço iS:ono$00i\

(J 10S1)

Ferragens, tintas e louças

GABO FRIO

leilão, liquida-se
por preços abaixo

Para não fa
todo o "stock"
do custo.

Aproveitem a oceasião ! ! ! CASA
CENTRAL. Rua, Eslacio de Si
«. 24-. — ' - ' (S 6'M

Vendc-sc pela nicíadt,' dc seu va*
lor, ;is importantes Salinas Vpt*
ranga, cujo proprietário, que dellaa
se desfaz por não poder est.ir i
lesta de seu movimento, é encon.
tradò nessa cidade ate o dia ío
do correm*.'. (ií 10S7)"saccos 

oe papel""
Fabrica (|ualqi.er quantidade -?

Consultem os nossrii preços, que
encontrarão vantaycns,

— B. SOUZA & r. —
51, Iíiiii tia Miseiieorilia, 51

Telephone Central n. .ijIíq
(M 6.=.)»

CASA MOBILADA "
Aliit;a-.=c pa-a familia dc trata.

mento a esplendida casa n. 461
da rua Voluntários da 1'airia. I'ó-
dc ser vista todos os dias. das it
ás 12 C das ij ás 18 horas.

tio)

mm
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rl2 tTÓRBEIO DA m#^

GASA PARA FABRICA
Aluga-se á caia n, 147 da 

"rua
Visconde de Itauna, em frente á
prata Onze áe Junho, própria pa*
ra a installação de uma fabrica,
pois, além de armazem na frente,
lem mais únn «ranac área de ter-
teno nos fundos. Está aberta até
4s 17 horas'; trata-se na rua de
Suo Pedro n. 72, com Cosia Bra.
r-i & C. 351 J
»- ,,.-—¦¦,,._-, ... —'

«" ANDAR, CENTRO COM-
MUHCIAIi

AlitR.i-se o 3° andar da rua da
Quitanda, 123, entre Alfândega e
general Cainara; com 2 salas, 3
quartos, 

'cozinha, com foprão a gaz,
banheiro com aquecedor a gaz,
próprio para famiila de tratamen-
to. Aluguel, 2,to$ooo, próprio tam-
lem para grande escriptorio.

(XI 102

)-' PHARMACIA
Vendr-se uma liem sortida, no

centro. Trata-se com o sr. Mauri-
tio, das o á 1 hora, 011 das 3 ás
7, á rim Sete de Setembro n. 227.

J i'4*i

SATOSIN Mi ÍI ,1 ,;<
é um remédio fraieo pela «ia
efficacia curativa em todas aa
afíecçõcs pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e
chronicos dos bronchios e dos
pulmões nos diversos períodos
da moléstia i

SATOSIN
no tratamento dá tuberculose
comprovada exerce effeitps re-
troactivos sobre a infecção até
um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
de Koch ate supprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
é recommendado por sumniida-
des médicas brasileiras e es-
trangeiras.

A' venda em todas as boas pnar-
macias e drogarias do Brasil.

PHARMACIA
Vende-se uma de pequeno çapi-

tal, fazendo regular negocio e
com aluguel barato. Rua S. Luiz
Gonzaga, 17, onde se trata. i>no
Christovão. (B 907

DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
(Modernos methodos de tratamen-

to medico e cirúrgico, conforme ;a
melhor indicação. Cons. Das 8 as
n da manhã. Rua Uruguayana, 43.

(B 3280

firnmiminmniM

ARROZ È
finíssimo, adherknte
e DELICIOSAMENTE PER- k

FUMADO <
Caixa 3$—Pelo correio 3I500. «
VendMe nas principaes perfu- ¦
maria». Pedidos por atacado e >
do interior ao fabricante F, >
Sampaio. Caixa postal 895 — "

n Rio. (Si32a) >
frrr.mii.i_.....-l-l-

í PALACETE
Aluga-se por contrato grande e

esplendido palacete em centro «»
grande jardim e chácara, perto do
largo da Segunda-feira. Trata-se
na confeitaria do mesmo largo.

R 54

"1.1 LI."
Brilhantina concreta; com petro-

leo, deliciosamente perfumada com
penetrante e escolhida essência, dá
brilho e firma a côr do cabello, ao
contrario das demais brilhantinas

Sue 
tornam os cabellos russos. Vi-

ro, 3$ooo. Peio Correio, 4$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, 66 e Avenida Passos, 106,

(A 128

CASA NOVA
Aluga-se uma, tendo armazém e

:• andar, próprio para escriptorio,
na rua da Alfândega, 238, próximo
da avenida Passos. Preço, ioo$ooo.
As chaves na Companhia "Ameri.
ca do Sul", rua da Carioca, 16, so-
brado. J H79

AS PESSOAS 4>E COR
Conseguem tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
dos que sejam, com o Lysodor. quo e
infallivel. A' venda em tolas as ner.
fumarias de i* ordem e na "A Gar-
rafa Grande". & rua Uruguayana 66,
c Avenida Passos 106. _ .

PURESTRELLO. & FIUIOS
Vidro 1$ooo. pelo Correio. 4$ooo.
Km Nictheroy. drogaria Barcellos.

( S 3141)

NA RUA DO OUVIDOR
Obrigado a liquidar, para terminação de negocio o bara-

tèiro estabelecimento de Alfaiataria, Fazendas, Roupas fei-
tas, Roupas brancas, Chapcos e; mais artigos para Honuiis-
•Rapazes e Meninos, O Rio T numphal, a rua do Ouvidor
56, traspassa em vanlajosas condições e com toda a vrgeiv-
cia, o predio onde se acha estabelecido, com ou sem mer-
cadorias e com ou sem armações, e os demais utensílios.

FABRICANTE DE SABÃO
Precisa-se de um, perfeito

conhecedor do fabrico de sa-
bão a quente e a frio:

Para Informações deixar no-
me o àdresse na caixa deste
jornal, á G. W., para ser pro-
curado. (J 1029)

O PALACE-HOTEL MOÇAjwssrsetr st r^w&m
rias, 7$ooo e 8$ooo.  família. Av. Mem de Sa 68. 913 J

PREDIO
Vende-se o bom e bem con

struido predio da rua Sena
dor Dantas 32; trata-se com
o proprietário & Avenida Rio
Hranco 122, onde estão as
chaves. (S-3B4)

Marca Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1» desta capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPTORIOAvenida Rio Branco, 161
Tel. 474, Central

GARAGE E OFFICIHAS
Rna RelaçSo, 16 e 18

Tel. 2464 Central
RIO DB JANEIRO

FEBRES
INTERMITENTES, /' 

~ *
' SEZÕES, \

PALUSTRES, -
MALEITAS, etc.

Cura radical em 3 DIAS nelo
ANTISEZONICO JESUS

Rua Marechal Floriano ~ ,-,
Tel. Norte. 4013 

'3

J fio,

A N1RE-D1E DE PIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECÇõES A PREÇOi

SEM PRECEDENTES

COFRE H
AMERICANO _
Vende-se um bom cofre; mostra-se,

por favor, na rus da Constituição
iV. 57. O 99»)

CAUTELAS
Compram-se as do Monte de Soe-

corro e das casas de penhores, na
mais antiga casa Avenida Passos n.
29 (antiga rua do Sacramento).

C. MORAES & COMP.

Fabrica de calçado
Precisa-se de officiaes Luiz XV

e enfeitadeiras; na rua da Alfan.
dega 11. 194. ... s 6pI

V. ex. quer mobilar v. casa
nor preços liaratissimos, entregam-
se moveis na i* prestação, sem
fiador, na Casa Sion, á rua do
Cattete. 7, telephone 3790 Centra).

(S 1801

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eezemas, f-i.-.

ras, etc, "Ungttento Santo Brai-i-
¦Kense". 'Rua Marechal Floriano,
173. A. Gesteira Pimentei.J 

tio,-

TRILHOS '
Vende-se 2.000 metros dc linlu,

com trilhos de 41I2. 6, 8 e 14 li-
los por metro, trata-se B. 2S 'le
Setembro n. 94, com o sr. Bit-
tencourr, ou Assembléa n. 00.

ODEON COMPANHIA CINEMATOQRAPHICA
BRASILEIRA

HOJE - Dois dias apenas com este programma - HOJE
á E PINA MENICHELLI vence o mau tempo, arrastando par» a npreeiaçSo do seu

trabalho o «grand mond» do Rio. 

_PI3ST___- .M-SSISriCIIELLI
JEUME

— i_n_ ir. ¦—1 _--«__¦ _*. ¦ Romance sensacional de enredo passional, de G10VANNI VERGA
TT I Vy tFf E R EAhi Film da artística fabrica 1TALA-FILMS, em 6 acto3 airebatidores

AVISO-Funecionando allernadamente os dois salões obedecerão ao seguinte horário:
Salão Sete de Setembro -1 hora - 2,5 - 3,10 - 4.15 - 5,20-0,2o - 7,30 - 8,35 - 0,401 -10,45
ww galão Avenida — 1.30 — 2,35 — 3,40 — 4,45 — 5,50 — C,5o — 8 horas — 9,o —10,10

Depois de amanhã
E Pina Meniclielli vae ceder o seu logar

a uma outra _rtista
da Opera, de
Paris, tambem

áberana na graça, na arte e na bèlleza de
sua plástica apparecerá em um fllm mara-
vilhoso, de arte e de attracção que se
intitula

LEDA
OU 0 CULTO DA BELLBZi

Drama Inflammado — Romance psycbo-
lógico extraído do trabalho de

AMATOLIQ KA-IVIENSI-Y
Uma palavra decisiva na arte do silencio —

Fllm em que se admira o onredo magestoso, a
enscenaçao soberba, o desempenho condado a ar-
tistas dos principaes palcos parisienses, e a pias-
tioa modelar, o corpo venusiano da bella artista
russa Mlle. TKOIMNOVA, e tudo em um
Drama de paixão e de sentimento — Um.
Tomaoce psycuologico de grandes ensl-

namentos e estricta moralidade.

u uni» uinia ui

UB. TROÜHASOVA.

CINE PALAIS
COJB
espectaculode luxo I
Um especttoulo

_ -!•/•__ -ot-lal de cinemMoguphia modera» I __._.-,
Ura fílm..artístico da grunde serie promettida peto PA-AISI

MENDIGANTE DE AMOR
~Jra txempliíicativo e arrebatador drama da Tida real,

mora<lo dos costumes sociaes, asaumoto verosinul e
estudo apri-
vibrante

-txxxc
O «nú» no Cinema ODEON, é um nú de ario^-Um» estatua viva, eis tudo.

Lembremo-nos da que foi a «VERDADE NuA»l
JTXXXXTZXHXX iiiitiiiiiiiiiiiTniHllHIinHIIIlIllllIlIIIIlUIliiHiiiiiiiJ

Suppressão
da

Eepera PATHE' Amplo "
Arejado
Confortável

Amanliil na matinée
3 actos por

ACa.--: Llnder
Hoje continuação ^ «,

das enohentes 'mm
l_l/\ l_f e amanhã últimos dias do grande apparatosp trabalho
HUJt de arte da Fox-FIlm-Corporation da sua serie extrn

S PAIXÃO DOMINANTES

O BAILADO SKDUCTOR...
O onde.ir de uma sereia — VisSo dominante — Paixão doentia

ê inconsiderada — Abandono na miséria — Roflejcão tardia — O
amparo na morte — O suicidio. .... ...

Mise-cn-scéne riquíssima, toilettes luxuosas, bailados fascinantes
e de extraordinário brilho, castcllos sumptuosos, páysagens admira-
veis, campos floridos, e, praias encantadoras da poética e romanti-
<_ Itália  Desempenho inexccdivel — Photographia impecoavel e
¦ie effcitos dc lui jamais vistos em trabalhos anteriores,

Cinco actos empolgantes I
Cinco actos intellectuaes e inegualaveis I

Cinco actos de perfeição e deslumbramento I
Produccão da, notável fabrica italiana AQUIL.A-KILM.

COMO EXTRA — Uma grande festa perto de Zerhun (Marrocos)
durante a guerra, cm honra do general LYAUTEY.

Romance Indiano em 5 actos — Scenarios naturaes e locaes — Uma Européa
subjugada pela fascinação do olhar de falcão de um Príncipe indígena. Arreba-
tadoras e suggestivas scenas de «Haren» — Bailado lascivo e enebriante de 100
bellas e tentadoras odaliscas — Riqueza de aspectos, magestade de scenario,
grandiosidade no apparato. 8o3_a.exi.tie hoje e aiX_a.RiX3.lxSL

III
|

IIIUIUSIUCIUU nu appainuu. ouu-vuvu ¦ ¦» -«l —J ^» ¦h_ii.ii ¦ |

mn.i_n3«t

PíllMEIRA.
PAUTE '

0 Submarino Dentsehland

mmm^m^mmKmmim
K,,.»—K....-«-»P...'.«-K.....-.»..í»—.....¦— ^__.^__»^__^_«__^. _^_i __HBfl_a__i __

HOJE « Miasnm estrondoso programma hoyo em qne será apresentado o snbmar.no allemão —HOJE
DEUTSCHLAND no sen nltimo feito viajando debaixo dagna da Allemanha aos Estados Unidos

_, — _« __»-k._ ibb^.1 MK m com as mais recen-
Li N I V EI RSAL JQjJ-RIM A L. tes reportagens

" - apresentado na sua permanência e sahido do porto de
Nova York com oa seguintes sub-titulos:
VICTORIA Ota. MORTB

O submarino Deuischland desafiando: os cruzadores
¦^ Inglezes o franoezes que estão cruzando os mares com

enormes Ilhotes erede^^

^^^^S^S^tíS^^^^^^maguaB neutm - °rumo qua ° submarln„vae lomar-
, __ ,. - r^,^. "Jj4 «__0ini de D'Luxo fllm. Drama commovente em 3 longos actos de um geno-

As Tragédias uo Imodo cie trystai ro completamente novo. ,
A Filha do Celeste Império ««§««888^3^''—' °""""°^'

Cão FHBN1X
Único theatro psr ses-

soes que funeciona na
Avenida

Theatro Pequeno
A's 8 horas-^HOJE-A'3

8 horas
Matindeásihoras

Original brasileiro — Come-
dia em 1 acto, de Heitor

Bellraáo
l_ffonrO:a_B_M_|

Engraçadissimo vaudeville de
Labiche — Miseen-scéne de
Olympio Nojjiieira — Mobilia-
rio da caso "A Ideal", São

José 74.
Amanlii —.Matinée — "A

alma que refloriu..." e "Nol-
Vo em apuros" Segunda-feira:
ENTRE A CHUZ E A CAL-
DEIRINHA. Eucommemks pe-
Io tel. s'íi. Central. (1415)

TERRENOS Á VENDA
OPTIMO 'EMPBEGO DB

CAPITAI,
No.dia 10 do corrente, ao meio-

dia, no edifício do "fórum", de
Maxambomba, serão vendidos em
leilão dois grandes e excellentes
terrenos situados em S. João de
Merity, Linha Auxiliar.

O primeiro, com uma área de
400.Coo metros quadrados, mais
qu menos, dista cinco minutos das
estações de ti. João de Merity e
S. Matheus, e se for retalhado
dará approximadamente 600 lotes
excellentes que serão vendidos fa-
cilmente a 200 e 300 mil réis. Dá
ifiente para uma das principaes
ruas da futurosa cidade de São
Mathetis, O segundo tem 14.000
metros quadrados approximada-
mente, está situado a dois minti-
tos da estação, junte ao largo da
Matriz, dá frente para duas ruas
e tem no centro uma casa antiga.

iVão á praça pelos preços da
avaliação — i8:ooo$ooo o Io e
Stooojooo o 2" — com o abati-
mento de 20 "1°. (J 1292
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Grande Companhia l.uollla Feres — -.«opolcloJTrôcs
XXOJJE3 - -A-'S 8 © Sã IO - HOJE

Primeiras representações do vaudeville em 3 actos, de GEORGBS PEYDEAU,
arranjo de Luiz Palineirim
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À Duqueza das Folies Bergères
vyfyv?v?fVfv»yvn?vvv??TfvyvffyffvtffyyyTVf?yfTvvyf*» * fy?yfwyy

DISTRIBUIÇÃO - ADuqueia das Foliei Bergirej (a Lagartixa). I.UCII.IA PERESi Ceies-
te Glowitchinc, Maria Reis! Madame Homelskoff, Appolonia Pinto; 'Manon. Amalia Capitam lEstlier,
Cecilia Neves; Mathilde. Elvira Concheta; Alice, Estrclla Santos; J.isette, it.ina Prado; Arnold. crea-
do, LEOPOLDO H?RO'ES; Juvenal Glowitchinc, Alves da Cunha; Duque Pitclienieff, Attlla Moraes ;
Bonnet, preceptor do rei da Orcania. João Colas; Cliauvel, Eduardo Pereira; Matchepott, tesar de l.u
ma; Viroflan, Emigdio Campos, Inspector dc policia, Henrique iMachado; Príncipe Scrgio, herdeiro do
throno da Orcania, Ignacio Brito; Eugênio. Estevão Santos; Chaflard, «genl» de |>oIicia, Antônio

Arouea; Duval, estudante, Arthur Costa; Um official do exercito da Orcania, Santos; outro oilicial,
Arouca. Garçons, noctivagos, cocottes, policias, militares, etc.

Acção em Paris. Actualidade. Mobiliário da caso Moreira Mesquita. „.
Esta peça. COMPLETAMENTE NOVA PARA O BRASIL, é a continuação da eelebrt "La-

gartixa", c vae á scena com todas as exigências do original france». t
Amanhã — "Matinée, ás 2 il_ e 4 noite is 8 e as 10 —".1 Duqueza das Folies-Berglrts .

Telephone, J.?4o.Central
Os bilhetes á venda na Avenida Rio Branco, 122, até ás 3 horas da tarde

< THEATRO CARLOS COMES
í Companhia do sessões, do Eden-Theatro, de Lisboa

Empre-a Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjao
HOJE —:— 2 sessões 2 —:— HOJE

A's 7 3l4 o 9 31* DA NOITE
DOIS IMPONENTES ESPECTACULOS .

cora a celebre, ipierida e popular rovista-fantasia, em
dois actos e novo quadros

»iM-»»H»»»»i«lll»»l-TII«lIIIIlllIini»IIlll»TTXTTTI-T-Cai3-gp

<> maior «xiti» desta companhia
5 PAmnünnu (/.é-LeHas CARLOS liBAli
S-bOmpereS. |>mtasilgi> : .. LUIZ H1UVO
< TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
5 Stuniituoso» seontirios - Luxuoso guarda-roupa —
«J Aiuiarnto»» "iiii^c-cn-scêtte^

% ÃüTanlifi-MATIMS'E. áiá J ljJ horas,

§ Hoie e sempre - MARÉ' DE ROSAS „

THEATRO REPUBLICA
EMPHEZA OLIVEIRA &C.

^-Feira, 25 - ESTRE'A - 4a Feira, 25
__ DA 

GRANDE COMPANHIA 1TALIA\A DE OPERETTA

SCQ6N-M6U0-GARAMB-
DB QUE FAZEM PARTE OS INSIONE8 ARTISTAS

STEFI CSILLAG

Cinema Theatro 5. José
EMPKESA PAgCHOAU SEGKETO

Companhia Nacional, fundada em
nica do actor Eduardo Vieira - de janeiro de 1911 — ÜirecçSo *ce-

Maestro de oschestra, José Nunes

A MAIOR VICTORIA DO THEATRO POPULAR

ENRICO VALLE
Dlreotor artistico!

MARIA IVANISI

WALTER GRAMT

CÍRC»0^ SPINELLI
Grmile companhia eqüestre nacional

da Capiral Federal
Empresa Atfciiyo Spinelli — Compa-

nhia tícnjaniln dc Oliyciia

HOJE —Attrahcnte tiincção -HOJE
Jíxtiaordiv.iirio progranitiuiMiigiúticos luttncros

Esiría — ORACÉLI DORCI-Bai-
larina Hespanliola — Estréa

Scv.i representada a peça fantástica
dc Ueiijaniin dc Oliveira, iiitiluladiii

A ILHA DAS"
MARAVILHAS

Theatro Republica
Grande companhia
Israelita H. Starr

Adminlst de Marcos Strcit;
ario I, Frainiaii

Grande êxito de toda a
companhia

Hoje- 7 ?c^u,bro-Hoje
Rcprcsentnr-sc-á a comedia cm 4

actos, com cantos c d.ins.is do escri-
jitor israelita I. LATAINER.

Misc cu-sci-ne
Ror.

c gviardá-raúpa «i ri-

Preços c lioras cio coslumo
Km ensaio.? n peça tlc enrerto po*

liciol — OS MYS'fEK!OS DE NEW
YORK. ltrevcmentc — OS GUA-
RANYS.

Todos ao Circo

(A SOMBRA NO PARAÍSO)
O cpcctaculo começará ás S e 4},

cm ponto.
Bilhetes á vcítda na Universal Xa-

vigatíon Company — Máximos Mo-
ris — Avenida Rio Ilranco n. i.i.

Telephone hijo, Xnrioc nn dia do
csjie.taculo, na Utlticteria do Theatro.

ti mso)

V1CENZ0 BÈLLEZA
(MAESTRO)

ÊSTÃ7

ADELIABARATELLI-MARIA- GONÇAL-
VO-NELLY GARY -
MARGHERITA DORI-
NI - MARIA ZANA-

ROLI

Ginseppe PASOUINI

ENRICO GIUSTI
(MAESTRO)

ABERTA UMA ASSIONATVAA PARA 12 RECITAS
com a primeira representação das seguintes ormrctas:

¦REI DA RKOIiAME — GRÃO DUQUE AVLADOMIRO — ANONYMO POTIX i—
LES MERVEIMiEUSES — DUQUEZA DO BAIi TABARIN—ADDIO OIOVINEZZA
t:lXE>IA-STAR — GAROTO DE PARIS — BELLA RISETTE — AMOR'DE ZISGA-
RO EVA E AMOR DE MASCARA.

NOTA—A companhia embarca em Buenos-Ayres no vapor
"Arnguaya" e estréa com a operetta de enorme êxito edeslum-
biantissima montagem

A DUQUEZA D£ BAL TABARIN
que no Coliseu de B. Ayres, deu por esta companhia 70 representa-

ções consecutivas
mrmamg* A empreza, apezar dos enormes encargos que lhe traz o contracto
|||*^P da Grande Companhia Scognamiglio Caramba a
Mala numerosa e completa que tem vindo â Amerloatto Sul

resolveu estabelecer os seguintes preços:

36O$OO0 reis

7 de Ontnbro de 1916 HOJE
Tres sessões - As 7, 8 3[4 e 10 l\2

Êxito extraordinário - Grandioso snecesso
10' — li- o 12- representações da revista de costumes cariocas
em 2 actos, quadros e duas apotheoses, original dos conhecidos
escriptores Ignacio Raposo e Hestier Júnior •- Musica do inspi-

rado maestro Paulino Sacramento _^O PISTOLÃO
Compéres ALFREDO SILVA, no "Pobre Diabo" e

JOÃO DE DEUS, no " Pistolinha".

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
OPINIÃO D"'A NOITE"

j Frizas e Camarotes

Cadeiras do 1' e Balcão de 1
para 12 espectacnlos

60$000 reis
No edifício do "Jornal do Brasil'; tomam-so as assignaturas.

TTTTTTTTTTTTT»»TXIIISXXZirXg-»I-_--HTT»t»TTgttT--»--»-»7T-S^IImtl

Foi feliz a trapresa do S. José
chamando ao 6qu repertório, a tcvís-
ta dc Ignacio Raposo c Resticr Ju-
nlor, "O Pistolão", hontem ali pela
primeira vez representada. Não íala-
mos já na , sorte que ella teve dc
apanhar, com toda a cítuva imperti-
nente de hontem, tres casas repk-
ti-simas com as representações da
nova ipeça, maa pelo suceesso <jue
deve estar reservado á nova revista
nacional, Porque "O Pistolão" tem
os elementos necessários para tal re-
sultado. Se não é uma peça original,
foge, no entanto, ás revistas corri-
queiras, principalmente ás que nesse
theatro têm sido representada?. A
prosa é interessante, eem lojjarcs
communs, com a malícia bem dosa-
da. O primeiro acto do "O Pisto-
lão", magniíicamente feito, termina
com um applauso dos sem autores

á patriótica obra de Bilac, demons-
trado em versos de effeito, secunda-
dos por uma epotheose a propósito.
E uma coisa elogiarei na revista dc
Ignacio Raposo e Hestier Júnior é
que seu desenvolvimento se faz todo
cm assumptos nacionaes, não havendo
nem o numero cxplorativo do fado,
dc que tanto têm abusado os nossos
revistographos. E "O Pistolão" foi
honestamente posta ein sirena pela
empresa 1'aschoal Segrcto. Scenarios
muitos bons e apotheQses dcslumbran-
tes, e um guarda-roupa magnífico,
obedecendo a origina es figurinos des-
enhados pelo caricaturista Nery, o
que deu effei'to á "mise-en-scénc, já
tanvbem efíicicntemente auxiliada por
marcações novas, algumas mesmo ex-
centricas, de Eouardo Vieira, o cor-
recto ensaindor da trou.pe do São
José, juntando-se a tudo isso um afi-
nado desempenho."

Dc — S — 9 — lotC

Duas magniâcas apotheoses-.
Gloria a BILAC e AS MUSAS

Peça que recebeu elogios unanimes da imprensa
— MISE-EN-SCÈNE DESLUMBRANTE —

¦ As representações começam pela exhibição de 1*1 LMS cinematogrn-
phicos das melhores fabricas. (S 1230)

hoje:
Colossal e grandioso

programma
Km primeiro lugar destacumos o inegualavc! irnballio tlieatral, a
mais alia oííinuação da arlc italiana, da próvecla fabrica Acjuila-

IMliris, de Turim

Mendicante
de amor

5 ACTÕS^DE GRANDE POMPA E EXTRAORDINÁRIO LUXO
. A» scenas, de uma" violência atroz, são vividas em meio da

alta sociedade, onde impera a riqueza c o esplendor dos adornos,
que oceultam os dramas mais tenebrosos..

•Mais um surpreliendente trabalho do* iuexccdÍvcÍ3 fabricantes
Pathí Fréres, convém iissiguaiar: é o impressionante drama po-
ücial

UM ROUBO NAS 1
TREVAS

(TRÁGICA SUSPEITA ) — 4 longos netos de aventuras

Mais o film de actualidade — AS MANOBRAS DO
TALHAO DE CAÇADORES.

COMO EXTRA na matinée, o esfusiante film cômico d* Ame-
rican Kinema — EM BUSCA DE UMA PECHINCHA.

<is Sociaes. A

DO 3" BA- A
B

SEGUNDA-FEIRA — O sensacional drama versado sobre os do-
losos imprevistos da guerra — O FILHO DO -INIMIGO — 5commovedoras panes — 5. .

3\ manhã— i; grandiosa matinée corr. o O Pistolão

Xo me:vno proRratnma — Continuação do celebre e famoso ro- V
mance policial — RESURREIÇAO DE ZIGOMAR — 3 parles Selcctriíantes. X

QUINTA-FEIRA — Mais o formidável drama policial, da sé- Q
rie do detective Sextoii Black, e denominado HOMEM DE FERRO O

Of CHEQUE SALSO—5 parle-. O'"* * """* no grande drama lí
apparatosoí, V

— rrímetro film sob o titulo
e mais a àcclamada DEUSA DA BÈLLEZA
social — CIÚMES POSTIIUMUS — 5 actos

essosocasss soéà^«c_«8sã8®»sòosos©s«s<^^
8 _n»„íf ÍfB!^_i A lB_li^ Impresa J. Crnz Júnior

g ^SPIÍ_LÍWÍI4 IWI.M7"" Jtna <)it Carioca ns_- 49 e 51

8 UA BE? PENÚLTIMO DI/V DESTE PROGRAMMA ¦_!/> ip

fe ^ _«„ M^ DO CIRCO
15' séeis — -A- S^-SSCO-VE-PEüSTíS-íSl, em duas partes

§ TriuiiiphÕ dc Gracc Cnnard e do Frniicis Ford. Final deste grande film.
INICIO <le um Tilm monumental:

OS PIRATAS SOCIAES
á mu era ml c drama cm 15 series da acreditada fabrica DXUXO

protagonistas duas liiuiils artistas: MARIN SMS e OLLIE KIRBI
[. jjrie _ o requeuo Monte Cario. "

$. Como extra,
na niuiinoe:

2* série — As Irmãs Corso
da fabrica

nietta Calderarl.

ODEON ACTÜALIDÀDES M 15 Jorn:^Sat0'
8
K a i ¦ • I A IvMiwK-Aiilart-i Lindo drama ifcliano, em 4 partes,S So hoje I A imrriacuiaaa Aqmia Kums. a_í-g_gis_?i _jwniet?

c«»,.„.in flflSTlllnrsiiccesso esmagador cnm a linda PINA MENIÇ.HELL1 no grande drama
^pMt™flOnB HEAL a mais o" bello fllm em 5 partes, da Universal - NAS GARRAS^IH
misema. ""—-««-wgfloaBoowwe^eecw»

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo — Tòurnéè Cremilía d'01iveira

l^&0 êxito de •-*£?
^O

!o canário!
Brilhante crea.iao de CTIEMILDA D'OLIVEIR.\, ÀNTO.

NIO SKUHA engraçtidissinio no protagonista.
ÇST Amanhã-Matinée às 2 li2 e a noite ás 7 3|i o 9 3]í
teoaesse» O 0_a__ST_f\._Eí.IO «s^s^cees

A seguir-A wnediaingleza da Finero - MENTIRA DK
MUI.HER-Esilo absoluto. R13?2

CINEMA AM
Empresa Palmeira—Copacabana—O maior do Rio—Quasi ao ar livre ; iião tém vcntiliidoic»

—Dia cliic, dedicado ás exmas. famílias de ÇÒpSba«á---|#{ OJ
Sumpluoso programma novo, consliluido por films arrebatadores, merecendo especial dnslaqub

o emocionante film dramático

TENTAÇÃO
da FOX FILM, lendo como principal

protagonista a celebre artista dinamarqueza BETTY NANSENi em 5 arrebatadores
¦_. ,¦ actos

OS BâMDIOCIS - iV-hrsütejrsoraa clríiiaiív polici_vl, chi
*4- íxi-i*e.1^£itíxtÍorcsi actoi-t

Amnnhã, ás 2 horas — Graudiosa Matinée Infantil — Maravilhoso pcógramiaa novo, de liIhidos para creanças — Grande distribuição de BONBONS "*" '" lüms e?co-«,
1293. '

&mmtãíK ferío-ÈSít^ ¦2i_«*ÍÍ.',v*U«S,"l.,«fv. _*¦>..:- , .^^:-:v:i^iiitó:^.-..i .2fe_*.c, "*__
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